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* Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

** Чла нак пред ста вља ре зул тат ра да на Про јек ту „Уна пре ђи ва ње ква ли те та и 
до ступ но сти обра зо ва ња у про це си ма мо дер ни за ци је Ср би је”, број 47008 
(2011-2014), и „Од под сти ца ња ини ци ја ти ве, са рад ње, ства ра ла штва у обра-
зо ва њу до но вих уло га и иден ти те та у дру штву” бр. 179034 (2011-2014) чи ју 
ре а ли за ци ју фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу-
бли ке Ср би је.

ЗоранАврамовић*

ПРО БЛЕ МИ МО ДЕР НИ ЗА ЦИЈЕ 
ОБРА ЗО ВА ЊА У СР БИ ЈИ**

Сажетак

У ра ду се нај пре раз ма тра зна че ње пој ма мо дер ни за ци ја 
обра зо ва ња. Ука зу је се на раз ли чи те са др жа је мо дер ни за ци је у 
основ ном, сред њем и ви со ком обра зо ва њу. У сна жној кам па њи за 
мо дер ни за ци ју обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји, ола ко се пре шло 
пре ко не га тив них со ци јал них по сле ди ца ових про це са или дру гим 
ре чи ма, из о ста ла је ре флек сив на прак са про ме на. Под вла чи се чи
ње ни ца гра ђа ни за ци је дру штва и ја ча ње егоори јен та ци је у Ср би
ји. Кри тич ки се ана ли зи ра од нос до ми на ци је ме ђу на род них стан
дар да и по ти ски ва ње ауто но ми је срп ског обра зо ва ња. Твр ди се 
да „од лив мо зго ва” ни је до при нос мо дер ни за ци ји обра зо ва ња у Ср
би ји. Раз ма тра се учи нак при ват не сво ји не у обра зо ва њу на ква
ли тет и ефи ка сност. Уло га обра зо ва ња у но вој прак си тр жи шта 
ра да и по раст не за по сле но сти, кри тич ки се раз ма тра са ста но
ви шта мо дер ни за ци је. Од нос по ли тич ког и струч ног чи ни о ца у 
про це су до но ше ња обра зов них од лу ка, као и кон цепт обра зов не 
по ли ти ке, та ко ђе је пред мет ана ли зе. У за кључ ку се твр ди да мо
дер ни за ци ја обра зо ва ња ни је са мо уна пре ђи ва ње ове дру штве не 
де лат но сти већ и про ме на ко ја има и не га тив не ефек те.
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Кључ не ре чи: мо дер ни за ци ја, обра зо ва ње, обра зов на по ли
ти ка, Ре пу бли ка Ср би ја

Мо дер ни за ци ја обра зо ва ња  
као об лик ре фор ме 

По јам мо дер ни за ци је озна ча ва про цес про ме на ин сти-
ту ци ја, по ли тич ког си сте ма и вред но сних усме ре ња. Овај 
про цес је за пра во ре фор ма ста би ли зо ва них струк ту ра на сле-
ђа ко ја омо гу ћа ва усва ја ње дру штве них про ме на и под сти-
ца ња све ко ли ког раз во ја. То је дру штво тр жи шне при вре де, 
де мо крат ске по ли ти ке, и њи ма при ла го ђе ним вред но сних 
си сте ма (Ан то нић, 2009; Гли го ров, 1990). У све сло же ни јој 
струк ту ри дру штва, мо дер ни за циј ски про це си у по је ди ним 
обла сти ма дру штва као што је обра зо ва ње (ни)су по ве за ни са 
дру гим сег мен ти ма дру штва као што су сма њи ва ње си ро ма-
штва, очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та, по бољ ша ње обра-
зов не ин фра струк ту ре (објек ти, на став на сред ства). За оце ну 
ових про це са (ре фор ми) зна чај но је оце ни ти ко ли ко су оства-
ре ни по ста вље ни ци ље ви, али пре то га нео п ход на је и ана ли-
за са мих ци ље ва – обра зо ва ње као јед на ка мо гућ ност за све 
чла но ве дру штва, по ди за ње обра зов ног ни воа, при пре ма ње 
мла дих за дру штве не уло ге, успе шна со ци ја ли за ци ја (зна ње 
и ак тив но гра ђан ство).

Обра зо ва ње је би ло основ на по лу га мо дер ни за ци је и 
раз во ја срп ског дру штва. Са сво јим уста но ва ма и лич но сти-
ма ства ра ло је усло ве за но ве на чи не про из вод ње, за ши ре ње 
ур ба ни за ци је, ве ћу по кре тљи вост ста нов ни штва, уте ме ље-
ње на ци о нал ног иден ти те та, сна жни ју про фе си о на ли за ци ју 
ра да, ства ра ње но вих ели та, прав но уре ђе ње др жа ве. Као и 
у дру гим европ ским дру штви ма и у Ср би ји ства ра ње и ши-
ре ње на уч них зна ња пре суд но ути че на мо дер ни за ци ју дру-
штве ног и др жав ног жи во та (Авра мо вић, 2005).

У про те клих два ве ка обра зо ва ње у Ср би ји је има ло 
сво је успо не и па до ве али се од ви ја ло у на ци о нал ним окви-
ри ма (са из у зет ком ју го сло вен ске исто ри је). Ка рак тер и са-
др жај мо дер ни за ци је обра зо ва ња у Ср би ји се ме ња по чет ком 
XXI ве ка. Тач ни је са по ли тич ким про ме на у Ср би ји од 2000. 
го ди не, мо дер ни за ци ја обра зо ва ња се раз у ме ва на дво стру ки 
на чин: 1) угле да ње на ЕУ стан дар де, оса вре ме њи ва ње шко ле 
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по том мо де лу (ПО О ПУС, 2011) 2) обра зо ва ње је у ди рект ној 
функ ци ји еко ном ског, по ли тич ког и дру штве ног ре фор ми са-
ња Ре пу бли ке Ср би је.

У овом ра ду пред мет ис тра жи ва ња су со ци јал не по сле-
ди це мо дер ни за ци је срп ског обра зо ва ња.

Фор си ра ње гра ђан ског дру штва  
и егоори јен та ци ја у обра зо ва њу. 

Фор си ра ње за пад ног мо де ла ка пи та ли зма у Ре пу бли ци 
Ср би ји иза зи ва и иза зи ва ће круп не дру штве не про бле ме а 
са мим тим и обра зов не. На овом при ме ру по твр ђу је се прет-
по став ка да је обра зо ва ње ин стру мент дру штва и др жа ве. Од 
2000. го ди не срп ско дру штво се струк ту и ра по мо де лу За па-
да а обра зо ва ње сле ди европ ске стан дар де. 

Во де ће дру штве не вред но сти са вре ме ног срп ског дру-
штва су ори јен та ци ја на соп стве но до бро, ин ди ви ду а ли зам, 
праг ма ти зам, опор ту ни зам, на пре дак (Ја ње то вић, 1997, Јок-
си мо вић, 2001, Мак сић, 2006). Ути ли тар не вред но сти су 
основ на вред но сна ори јен та ци ја у гра ђан ско-ка пи та ли стич-
ком дру штву, дру штву у ко ме по је дин ци пли ва ју у „ле де ној 
во ди се бич ног ра чу на”. 

Ов де ука зу јем на два дру штве на из во ра его-ори јен та-
ци је у обра зов ном по љу. Ср би ја по ста је део над на ци о нал-
них европ ских ин те гра ци ја. Обра зо ва ње је део ства ра ња је-
дин стве ног, стан дар ди зо ва ног си сте ма на про сто ру др жа ва 
чла ни ца Европ ске Уни је. Ме ђу тим, не ја сно ћа се по ка зу је у 
пре ци зи ра њу ра спо на оба ве зних, по жељ них и ауто ном них 
вред но сти европ ских по ве зи ва ња. До го дио се за о крет у по-
след њих де сет го ди на: гра ђан ско дру штво ЕУ и ње го ве вред-
но сти су по ста вље ни из над на ци о нал ног иден ти те та. 

Ре фор ма обра зо ва ња је у функ ци ји ова кве ви зи је мо-
дер ни за ци је Ср би је Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је 
2002. про грам ре фор ме обра зо ва ња („Ква ли тет но обра зо ва-
ње за све”) чи ји су ци ље ви де фи ни са ни на сле де ћи на чин: 1) 
обра зов ни си стем тре ба да до при не се еко ном ском опо рав ку 
зе мље, 2) по др шка де мо крат ском (де цен тра ли за ци ја) раз во ју 
дру штва, 3) по др шка бу ду ћој европ ској ин те гра ци ји зе мље. 
(Ови ци ље ви се по на вља ју у свим до ку мен ти ма Ми ни стар-
ства про све те и спор та о ре фор ми обра зо ва ња 2002, 2003, 
2004. го ди не.)
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Основ ни циљ та ко схва ће не мо дер ни за ци је обра зо ва ња 
је угра ђи ва ња гра ђан ских вред но сти у школ ске про гра ме, и 
зна чај на ре дук ци ја обра зов ног и вред но сног на сле ђа. Све је 
ја ча тен ден ци ја ја ча ња над на ци о нал них вред но сти у обра зо-
ва њу Ре пу бли ке Ср би је (Авра мо вић, 2003).

Его-ори јен та ци ја ни је тра ди ци о нал на вред но сна ка-
рак те ри сти ка срп ског дру штва. Тра ди ци о нал ни со ли да ри-
зам (са бор ност) по ти ску ју его и зам, грам зи вост и по хлеп ност. 
(У дру гој ва ри јан ти гло ба ли зам по ти ску је на ци о нал ну тра-
ди ци ју.) Обра зов ни са др жа ји у Ре пу бли ци Ср би ји по ти ску ју 
еле мен те тра ди ци о нал ног иден ти те та у ко рист гра ђа ни стич-
ког (про гра ми, уџ бе ни ци). 

 Нај зад, пи та ње је да ли је мо дер ни за ци ја схва ће на као 
ја ча ње его-ори јен та ци је у дру штву и пре у зи ма ње за пад них 
вред но сти де фи ни са них као стан дар ди, до пу на, тран сфор ма-
ци ја или про ме на срп ског ауто ном ног обра зов ног и кул тур-
ног иден ти те та?

Ра ди се о про ме ни на ци о нал ног и дру штве ног иден ти-
те та по сред ством обра зо ва ња. Да ли је то до бро за гра ђа не 
Ср би је и срп ску на ци ју? 

 На сто ја ње да се уни вер за ли зу је је дан дру штве ни мо-
дел пре ви ђа чи ње ни цу да сва ко дру штво има сво је спе ци-
фич не исто риј ске и струк тур не про бле ме. Не мо гу се ме ха-
нич ки пре са ђи ва ти ин сти ту ци је из јед ног на дру го кул тур но 
и по ли тич ко ис ку ство. Фор си ра ње стра ног ис ку ства мо же да 
нас уве де у по ље мо рал не хе те ро но ми је. У су прот ном, до би-
ће мо по ку шај ства ра ња но вог чо ве ка али ово га пу та то не ће 
би ти „ко му ни ста” већ ”гра ђа нин„. Као да се гра ђа нин мо же 
одво ји ти од сво је објек тив не на ци о нал но сти.

На ци о нал но (срп ско) обра зо ва ње се при ла го ђа ва про-
це си ма мо дер ни за ци је (ве стер ни за ци је) али се то ме опи ру 
тра ди ци о нал ни еле мен ти дру штва – по ро ди ца, цр ква, еп ска 
на ци о нал на свест, ми то ло шки си сте ми. Су срет са мо дер ним 
не мо же се из бе ћи. Пи та ње је за обра зов ни си стем као и за 
кре а то ре обра зов не по ли ти ке и дру штве ног раз во ја да ли 
его и стич ком дру штву тре ба да ти пред ност у од но су на со-
ли да ри стич ко. Бри га за дру штво је по ти сну та у од но су на 
ства ра ње ма лог (и ве ли ког) ка пи та ли сте.
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Де мо граф ска уз бу на у Ср би ји  
– шта чи ни обра зо ва ње? 

Да ли под мо дер ни за ци јом дру штва под ра зу ме ва мо 
ста ре ње ста нов ни штва, од но сно пад на та ли те та? Пи та ње је 
ре то рич ко. У Ре пу бли ци Ср би ји, овај про блем је дра ма ти чан. 
Тра гич не исто риј ске окол но сти, ра то ви и по ги би је сто ти не 
хи ља да му шка ра ца у нај про дук тив ни јем жи вот ном до бу, ме-
ђу на уч ни ци ма се да нас ис ти чу као кључ ни раз лог сма ње ња 
при род ног при ра шта ја. Ово ме тре ба до да ти и број за кљу че-
них и раз ве де них бра ко ва. У 2010. го ди ни нај ви ше раз во да је 
би ло од пр ве до че твр те го ди не бра ка 24, 4. од сто. Али, ра сте 
и број раз во да по сле 25 го ди на (12.2 од сто).

 Пре ма по да ци ма Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку у Ср-
би ји при род ни при ра штај је у ми ну су 3,5 % а то зна чи да око 
35.000 љу ди ви ше уме ре не го што се ро ди. Са мо у осам оп-
шти на ви ше је ро ђе но не го што је умр ло. По про це ни де мо-
гра фа ка да би же не по че ле да ра ђа ју че тво ро, пе то ро де це, и 
на ред них де це ни ја Ср би би на док на ди ли гу би так ста нов ни-
штва. „Сва ка пе та же на у Ср би ји (без Ко со ва) из ме ђу 30 и 34. 
го ди не по по пи су из 2002. би ла је без де це.”(Ра ше вић, 2011). 
На дру гој стра ни, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци-
јал не по ли ти ке и Ми ни стар ство здра вља су из вр шни ор га ни 
ко ји су за ду же ни за спро во ђе ње по ли ти ке, па и по пу ла ци о не 
по ли ти ке и ме ра ко је се ти чу со ци јал них усло ва и здрав стве-
ног ста ња де це и ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је. Где је у 
по пу ла ци о ној по ли ти ци Ми ни стар ство про све те и на у ке?

 Да ли си стем обра зо ва ња има не ку уло гу у пре у сме ра-
ва њу де мо граф ских то ко ва у Ре пу бли ци Ср би ји? Не ко ли ко 
еле ме на та си сте ма обра зо ва ња мо же да има по зи тив ну функ-
ци ју: на став ни пла но ви и про гра ми, уџ бе ни ци, део про фе си-
о нал ног уса вр ша ва ња на став ни ка, са рад ња са ро ди те љи ма, 
се ми на ри. Тре ба ис тра жи ти да ли по сто је ћи са др жа ји на-
став них про гра ма и уџ бе ни ка ре а гу је на де по пу ла ци ју. Да ли 
у обра зо ва њу има 1) зна ња о ста нов ни штву као суп стан ци 
сва ке на ци је, 2) да ли обра зо ва ње пре но си од ре ђе не вред но-
сти (нор ме по на ша ња, по зи тив ни ста во ви пре ма де ци) о об-
на вља њу ста нов ни штва?

 По ред дру гих др жав них ин сти ту ци ја, обра зо ва ње је 
од го вор но у ши ро ком си сте му по пу ла ци о не по ли ти ке у сми-
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слу об на вља ња ста нов ни штва. Очи глед но је од су ство бри ге 
шко ле за ра ђа ње де це, за до при нос по пу ла ци о ној по ли ти ци. 
И уме сто да се си стем обра зо ва ња по за ба ви соп стве ним ме-
ха ни зми ма ко ји ма се ути че на про ме ну ова квог ста ња, на ша 
обра зов на по ли ти ка са мо кон ста ту је овај про блем са да ле ко-
се жним по сле ди ца ма и ба ви се „про јек том бес плат них уџ бе-
ни ка”.

Про ме на, гу би так, од бра на  
на ци о нал ног кул тур ног иден ти те та  

у си сте му образовања 
Си стем обра зо ва ња је чу вар и пре но си лац на ци о нал-

ног кул тур ног иден ти те та, оног об ли ка ко лек тив не и по је-
ди нач не све сти, зна ња и вред но сти, по на ша ња ко ји по ка зу-
ју при пад ност јед ној за јед ни ци, а при пад ност се пре по зна је 
по сред ством сим бо ла и њи хо вих зна че ња као што су је зик, 
ре ли ги ја, тра ди ци ја, оби ча ји (Стју арт, 1994). Шко ла ин сти-
ту ци о на ли зу је иден ти тет ску сли ку на ци је са др жа ји ма из 
соп стве не и ино стра них кул ту ра. Пи та ње је у ком су од но-
су на ци о нал не и ин тер на ци о нал не иден ти тет ске вред но сти. 
Си гур но је да се у од но су на да љу и бли жу про шлост овај 
раз мак сма њу је за хва љу ју ћи гло ба ли за циј ским и евро ин те-
гра циј ским про це си ма. 

По ве за на са гло бал ним, ме ди ји ма и ин тер не том, гло ба-
ли за ци ја је ство ри ла умре же но дру штво и кул тур ни су пер-
мар кет у ко ме се ди рект но за до во ља ва ју по тре бе за ко му ни-
ка ци јом, оде ва њем, ста но ва њем, на чи ном жи во та. Ка кве су 
обра зов не по сле ди це ова квих бр зих, ду бо ких и об у хват них 
иден ти тет ских иза зо ва у Ср би ји? 

У усло ви ма тр жи шно-де мо крат ског по рет ка, срп ско 
обра зо ва ње је из ло же но раз ли чи тим ин те ре сним и по ли-
тич ким при ти сци ма. Али, тре ба има ти на уму да ни је сва ка 
за ин те ре со ва ност за са др жај обра зо ва ње, до бро на мер на, ра-
ци о нал на и при хва тљи ва. Та ко, зах те ви за ре фор му пред мет-
них са др жа ја мо гу да бу ду екс пли цит но на пад на на ци о нал-
ни иден ти тет. Они нај че шће до ла зе из не ких не струч них али 
јав но агре сив них не вла ди них ор га ни за ци ја и по је ди на ца. 
При ме ра ра ди, по ку шај да се те ма „ге но ци да у Сре бре ни ци” 
уве де у школ ске про гра ме од стра не пред сед ни ка не вла ди не 
ор га ни за ци је Гра ђан ске ини ци ја ти ве, ти пи чан је не струч ни 
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на пад на ку ри ку лум са дра стич ним со ци ја ли за циј ским по-
сле ди ца ма (Авра мо вић, З. „Уте ри ва ње ге но ци да у шко лу“, 
НСПМ, 11. 4. 2010)

Ме ђу тим, не тре ба за не ма ри ти и при су ство не на ци о-
нал них иден ти тет ских вред но сти и у слу жбе ном (ви дљи вом) 
ку ри ку лу му. У срп ском ку ри ку лу му до ми ни ра ју над на ци о-
нал не вред но сти (европ ске ин те гра ци је, гло ба ли стич ки при-
ме ри, раз вој де мо кра ти је и људ ских пра ва, мар ги на ли за ци ја 
тра ди ци је, со ци ја ли за ци ја гра ђа ни на); (Авра мо вић, 2003).

Је зик и пи смо су на по себ ном уда ру но вих по гле да на 
иден ти тет. Не са мо да се ква ри је зик ан гли ци зми ма, већ се 
го то во си сте мат ски по ти ску је ћи ри ли ца као пи смо срп ског 
је зи ка. Оно што је по че так ци ви ли за ци је (пи смо), што по сто-
ји осам ве ко ва у срп ској кул ту ри, убр за но се по ти ску је из 
на ших шко ла и јав ног жи во та. И по ред устав не нор ме, обра-
зов на по ли ти ка ни шта не чи ни да за шти ти ову ве ков ну иден-
ти тет ску вред ност у шко ла ма Ре пу бли ке Ср би је.

Дру га по тен ци јал на опа сност за срп ски је зик је уче ње 
стра ног је зи ка у пред школ ском уз ра сту. У бе о град ским вр-
ти ћи ма 18.000 пред шко ла ца уз ра ста од пет и по го ди на учи 
ен гле ски” („Пред школ ци ре ци ту ју на ен гле ском”, По ли ти ка, 
22. ја ну а ра 2011). Ка ко раз у ме ти ову чи ње ни цу? Бар три од-
го во ра по сто је: 1) тен ден циј ски мо гу у бу дућ но сти сви пред-
школ ци да уче ен гле ски; 2) да се при ла го ђа ва мо та квој тен-
ден ци ји, 3) не ка ства ри иду ка ко иду.

Иден ти тет ске на ци о нал не вред но сти се по ти ску ју, при-
ла го ђа ва ју над на ци о нал ном прав цу, тран сфор ми шу, у ку ри-
ку лу му, као и у школ ским уџ бе ни ци ма. Срп ско обра зо ва ње 
отва ра ши ром вра та мо дер ном кон цеп ту иден ти те та у свом 
ку ри ку лу му, а то зна чи да је су бјек тив ни иден ти тет при-
мар ни ји од ко лек тив ног, ин тер на ци о нал ни од на ци о нал ног. 
Иден ти тет је из бор и ин ди ви ду ал но де ла ње а не усва ја ње 
тра ди ци јом об ли ко ва них вред но сти. 

Па жљи ва ана ли за Ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња у 
За ко ну o осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња од 2009. 
го ди не по ка зу је де се нај ве ћа па жња по све ћу је раз во ју и оспо-
со бља ва њу лич но сти уче ни ка. Од 15 ци ље ва са мо се је дан 
(14) циљ од но си на ко лек тив не вред но сти и то на ци о нал ног 
кул тур ног иден ти те та срп ског на ро да и на ци о нал них ма њи-
на. Исти при го вор мо же да се ста ви и на члан 5 ко ји од ре ђу је 
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Оп ште ис хо де и стан дар де обра зо ва ња и вас пи та ња. На гла-
ша ва се оба ве за си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња да уче ни ке 
оспо со би за 10 ис хо да (зна ње, уче ње, тим ски рад, упра вља ње, 
од нос пре ма ин фор ма ци ја ма, ко му ни ка ци ја, упо тре ба на у ке 
и тех но ло ги је, свет као це ли на, од нос пре ма про ме на ма). Не-
ма, ви ди мо, по што ва ња вред но сти сво је на ци је.

Основ на функ ци ја шко ле је уче нич ко усва ја ње ме ђу на-
род них нор ми обра зо ва њу, о де мо кра ти ји и људ ским (де чи-
јим) пра ви ма, под сти ца ње европ ских вред но сти (као да је то 
оп ште по зна то) уче ње ен гле ског је зи ка у вр ти ћу, се ку ла ри-
за ци ја, учла ње ње у сај бер за јед ни цу, дру же ње на Феј сбу ку. 
Уме сто ста бил ног на ци о нал ног иден ти те та ства ра се мо де-
ран флек си би лан, ли чан, ино ва ти ван, про мен љив. Па ипак, 
не ма до ка за да оно што је у про шло сти тре ба да бу де у бу дућ-
но сти. Тра ди ци ја је нај ра ци о нал ни ја мо гу ћа осно ва за из бор 
из ме ђу раз ли чи тих об ли ка мо дер но сти. У са вре ме ном свет-
ском дру штву са но вим тех но ло ги ја ма и агре сив ном бор бом 
на по ли тич кој и еко ном ској сце ни, на ци о нал на обра зо ва ња, 
се су о ча ва ју са од луч ним ис пи том: хо ће ли се уто пи ти у 
иден ти тет сло бод но лу та ју ћег по је дин ца или ће од бра ни ти 
ко лек тив не вред но сти по сто ја ња? Срп ско обра зо ва ње мо ра ће 
ја сно и пре ци зно да од го во ри на ово пи та ње.

Да ли је су жа ва ње ауто но ми је  
до при нос мо дер ни за ци ји? 

Срп ска тра ди ци ја у обра зо ва њу би ла је др жа во твор на 
(Ђу ро вић, 2003, Ди мић, 2003). Др жа ва је до но си ла од лу ке 
о осни ва њу шко ла и уни вер зи те та, о упут стви ма за рад на-
став ни ка, по ста вља ла ди рек то ре и на став ни ке, од ре ђи ва ла 
на став ни про грам, од ре ђи ва ла санк ци је за кр ше ње про пи са, 
ини ци ра ла ре фор ме. Над зор над основ ним и сред њим обра-
зо ва њем др жа ва је ра зним об ли ци ма, кон тро ли са ла од 1804. 
до 2000. го ди не (Авра мо вић, 2005).

 Та кав од нос ни је има ла пре ма уни вер зи тет ском обра-
зо ва њу. Пи та ње ауто но ми је ви со ког обра зо ва ња под ра зу ме ва 
сте пен не за ви сно сти обра зо ва ња од др жав не вла сти. Тај сте-
пен је био од ре ђи ван у за ви сно сти од дру штве ног раз до бља и 
по ли тич ког по рет ка вла сти. По јам ауто но ми је озна ча ва сло-
бо ду да се уна пре ђу ју зна ња и вред но сти у си сте му обра зо-
ва ња. На уни вер зи тет ском ступ њу обра зо ва ња, ауто но ми ја 
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зна чи и за др жа ва ње не за ви сне ева лу а ци је оства ре них ре зул-
та та.

Ако се пра те до ку мен та о мо дер ни за ци ји обра зо ва ња у 
Ср би ји од 2000. го ди не, он да се мо же за кљу чи ти да се је дан 
пра вац европ ских ин те гра ци ја, од ви јао на те ре ну по ве зи ва-
ња са европ ским ин сти ту ци ја ма ко је се на ди рек тан или по-
сре дан на чин ба ве обра зо ва њем. Та ко, у књи зи Ква ли тет но 
обра зо ва ње за све –иза зо ви ре фор ме обра зо ва ња у Ср би ји, 
(2004: 165.) на во ди се спи сак уста но ва ко је су узе ле уче шће у 
ре фор ми срп ског обра зо ва ња - Свет ска бан ка, UNI CEF, Фонд 
за отво ре но дру штво, Фин ска, UNE SCO, Са вет Евро пе, CI-
DA, Kанада, SDC, Швај цар ска, про грам „CARDS” Twin ning 
Pro je kat (Вла да Аустри је). 

На ни воу уни вер зи тет ског обра зо ва ња ауто но ми ја је 
ис ти сну та из др жав них и при ват них ин сти ту ци ја. Бо лоњ-
ски мо дел сту ди ра ња је мо дер ни за циј ски ко рак ко ји озна ча ва 
под ре ђи ва ња ауто но ми је уни вер зи те та европ ском ви со ко-
школ ском стан дар ду. (Авра мо вић, 2002). У Ре пу бли ци Ср би-
ји, до нет је За кон 2005. го ди на у ко ме је опе ра ци о на ли зо ва-
на Бо лоњ ска де кла ра ци ја ко ја ста вља на гла сак на цен трал ну 
уло гу уни вер зи те та у раз во ју кул тур них ди мен зи ја Евро пе. 
Ауто но ми ја до би ја са свим но во зна че ње и у усло ви ма при-
ват но-тр жи шног обра зо ва ња. При ват ни уни вер зи те ти су за-
пра во пре да ли ауто но ми ју у ру ке вла сник уни вер зи те та. Од-
лу ка вла сни ка је од лу ка ко ја за ди ре у све еле мен те на став ног 
про це са. 

Са 2000. го ди ном, ова ко прак ти ко ва на са мо стал ност 
обра зо ва ња у Ср би ји се ко ре ни то ме ња. Др жав на ре гу ла ти ва 
сла би у од но су на европ ске стан дар де а бо лоњ ски си стем по-
ти ску је ауто но ми ју уни вер зи те та.

Да кле, мо дер ни за ци ја обра зо ва ња Ре пу бли ке Ср би је, 
де фи ни са на иде о ло ги јом европ ских ин те гра ци ја има ла је два 
то ка: 1) укљу чи ва ње ра зних европ ских уста но ва у про је кат 
ре фор ме обра зо ва ња, 2) про е вроп ске вред но сти у са др жа ји-
ма на став них про гра ма и уџ бе ни ка.

А ка кве су при ли ке да нас, на пре ла ску у но ви ми ле-
ни јум? По чет ком тре ћег ми ле ни ју ма, Евро па ша ље сво је 
еми са ре да об ли ку ју срп ско обра зо ва ње, та ко што на ме ћу 
стан дар де. При ста ли це мо дер ни за ци је го во ре о „ин те гра-
ци ји у ме ђу на род ну за јед ни цу”, „о при бли жа ва њу Евро пи” 
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срп ског обра зо ва ња. Ме ђу тим, ни је дан ауто ри тет у обла сти 
обра зо ва ња ни је у про шло сти а ни да нас до во дио у пи та ње 
отво ре ност срп ског обра зо ва ња за европ ске те ко ви не. Пи та-
ње је увек би ло у ме ри и рав но те жи овог од но са. Уко ли ко 
„европ ска мо дер ни за ци ја у обра зо ва њу” под ра зу ме ва пре у-
зи ма ње европ ских за ко на, европ ских ин сти ту ци ја, на став-
них пла но ва и про гра ма, ини ци јал но обра зо ва ње и уса вр-
ша ва ње на став ни ка, кон цеп те уџ бе ни ка, си сте ма ева лу а ци је 
он да се мо же го во ри ти о иш че за ва њу на ци о нал ног обра зо-
ва ња. Су прот на оп ци ја, ис кљу чи во на ци о нал но обра зо ва ње, 
нео ствар љи ва је, бу ду ћи да је обра зо ва ње по при ро ди ства ри 
отво ре но, про пу стљи во, ко му ни ка циј ско. Ка ко ће се раз ре-
ши ти овај од нос не за ви си са мо од ар гу ме на та и сна ге ауто-
ри те та у обла сти обра зо ва ња. По ли тич ка во ља се ме ша и у 
ово под руч је ко лек тив ног жи во та и од на чи на по ве зи ва ња 
по ли тич ких сна га ко је до но се од лу ке и при ста ли ца од ре ђе-
них кон цеп ци ја обра зов не по ли ти ке за ви си да љи раз во ја од-
но са на ци о нал ног и ино стра ног (европ ског) обра зо ва ња и у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Си гур но је са мо јед но: у ме дер ни за циј-
ским про це си ма од 2000. го ди не гу би се ауто но ми ја а ја ча ју 
европ ски стан дар ди. Ка кви су со ци јал ни и по ли тич ки ре зул-
та ти ова ко кон цеп ту а ли зо ва ног и прак ти ко ва ног про це са мо-
дер ни за ци је? Ако се по гле да учи нак обра зо ва ња у спољ но-
по ли тич кој ори јен та ци ји др жа ве Ср би је, он да за про те клих 
де сет го ди на ни је учи ње но ни шта или тач ни је, ско ро ни шта. 
Ср би ја је још да ле ко од ка пи ја ЕУ. Од 2001. до 2006. Ср би ја 
уче ству је у про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, 2005. 
го ди не, европ ска ко ми си ја по чи ње пре го во ре о Спо ра зу му о 
ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, 2007. па ра фи ран ССП, 2009. 
го ди не Ср би ја јед но стра но при ме њу је Пре ла зни тр го вин ски 
спо ра зум, 2009. под нет зах тев за члан ство Ср би је у ЕУ.

Да ли на ци о нал ним обра зо ва њи ма пре о ста је са мо тран-
сми си о на уло га за европ ске вред но сти или и не ки про стор за 
са мо стал ност? Чи ње ни ца је да је обра зо ва ње у свим до са-
да шњим об ли ци ма др жав ног уре ђе ња Ср би је би ло про из вод 
на ци о нал ног на сле ђа и се лек тив ног пре у зи ма ња ино стра них 
мо дер ни за ци ја.

Ка ко оце ни ти школ ске (про свет не) ре зул та те мо дер-
ни за ци је по мо де лу пре у зи ма ња европ ских стан дар да. Ко-
ли ко је по бољ шан ква ли тет у си сте му обра зо ва ња? Ко ли ко 
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ин фра струк ту ра? Да ли је бо лоњ ско убр за ва ње сту ди ра ња, 
фраг мен та ци ја пред ме та, по ве ћа ње за ви сно сти на став ни ка 
од упра ве и вла сни ка уни вер зи те та ко рак на пред? По треб на 
су да ља ис тра жи ва ња. Си гур но је јед но. Мо дер ни за ци ја срп-
ског обра зо ва ња по мо де лу европ ских стан дар да до при но си 
со ци ја ли за ци ји европ ског гра ђа ни на. Са вре ме не мла де ге не-
ра ци је срп ског дру штва, упи ја ју зна ња, вред но сти и свест о 
ко ји ма се не од лу чу је у Ср би ји већ у цен тра ла ма ЕУ.

Обра зо ва ње ка дро ва за ино стран ство 
Од сва ког си сте ма обра зо ва ња оче ку је се да фор ми ра 

струч ња ке ко ји ће сво ја зна ња и ве шти не упо тре би ти у де-
лат но сти ма ко је до при но се раз во ју дру штва и бла го ста њу за 
нај ве ћи број ње го вих при пад ни ка.

Ка кав је ре зул тат мо дер ни за ци је срп ског обра зо ва ња са 
ста но ви шта ко ри шће ња соп стве ног ка дров ског по тен ци ја ла? 
Ко ли ко ви со ко о бра зо ва них ка дро ва ре а ли зу је сво ја зна ња и 
спо соб но сти у Ре пу бли ци Ср би ји а ко ли ко од ла зи у др жа ве 
За пад не Евро пе и САД?

Од 139 зе ма ља Ср би ја се по „од ли ву мо зго ва” на ла зи 
на 136 ме сту. Нај ве ћи број на уч них еми гра на та на ла зи се у 
САД. Пре де сет го ди на (1999) број срп ских струч ња ка у САД 
из но сио је 4.100 а 2009. го ди не 6.000 ви со ко о бра зо ва них. 
Од то га 2.000 док то ра на у ка (Гре чић, 2010). Нај ви ше ви со-
ко о бра зо ва них исе ље ни ка у САД би ло је при род но на уч них 
стру ка: фи зи ка, хе ми ја, ма те ма ти ка, ин фор ма ти ка, ин жи ње-
ринг. Са мо 600 сто ти на из дру штве них на у ка. Да нас Ср би ја 
из во зи сво је мо зго ве на За пад да по мог ну њи хо ву при вре ду 
(Гре чић, 2010).

По сле ди це од ла ска мла де ин те лек ту ал не рад не сна ге 
из Ср би је у раз ви је ни је др жа ве са вре ме ног све та су ви дљи-
ве го лим оком. У свим обла сти ма дру штва (еко но ми ја, по ли-
ти ка, кул ту ра) као и у ви со ко спе ци ја ли зо ва ним про фе си ја ма 
мо гу се пре по зна ти крат ко роч не и ду го роч не по сле ди це. Не 
са мо да се гу би ко рак у дру штве ном и при вред ном раз во ју 
др жа ве из ко је од ла зе мла ди ка дро ви, већ се, тен ден циј ски 
по сма тра но, ства ра ју прет по став ке да дру штво по ста не тех-
но ло шка ко ло ни ја раз ви је них дру шта ва.

Ако зе мље у раз во ју ула жу у сво је ка дро ве ви со ких 
про фе си о нал них ком пе тен ци ја, он да оче ку ју да се та ула га-



Зо ран Авра мо вић ПРО БЛЕ МИ МО ДЕР НИ ЗА ЦИЈЕ ...

20

ња вра те кроз њи хов рад у до ма ћим ор га ни за ци ја ма и ин сти-
ту ци ја ма. Ме ђу тим, уко ли ко је дан број та квих ка дро ва кре не 
у раз ви је на дру штва у по тра зи за „бо љим” усло ви ма струч-
ног ра да, он да је из ве сно да ће при вред ни, кул тур ни, на уч ни 
раз вој та квих дру шта ва би ти оме тен, успо рен, оште ћен.

Од ла зак ви со ко струч них ка дро ва у ино стра на дру штва 
(За пад) осе ти ће оне ин ду стриј ске гра не ко је свој рад за сни ва-
ју на но вим тех но ло ги ја ма. Ме ђу тим, по себ но дра стич не по-
сле ди це мо гу да сна ђу срп ске уни вер зи те те и на уч но и стра-
жи вач ке ор га ни за ци је. Ма њак ква ли тет них ка дро ва у овим 
уста но ва ма ко је су нај од го вор ни је за „про из вод њу” на уч ни ка 
и про фе со ра мо гао би да бу де да ле ко се жан по на уч но тех но-
ло шки раз вој дру штва.

По ред про фе си о нал но-раз вој них и на уч них гу би та ка, 
ин те лек ту ал на еми гра ци ја ни је бе зна чај на са ста но ви шта 
де мо граф ских по сле ди ца Ре пу бли ке Ср би је. Од ла зак у ино-
стран ство са по ро ди цом или не, зна чи да од ла зи нај ви тал ни-
ји део ста нов ни штва са аспек та при род ног при ра шта ја.

Не сма ње ни од ла зак мла дих из Ср би је, упу ћу је на прет-
по став ку да је мо дер ни за ци ја по мо де лу стан дар да: 1) у ин те-
ре су др жа ва ко је при хва та ју мла де ка дро ве, 2) по гре шно де-
фи ни са но мо дер ни за циј ско „отва ра ње” си сте ма обра зо ва ња 
пре ма „европ ским ин те гра ци ја ма”. Ло гич но је пи та ње: ка ква 
је то си стем обра зо ва ња ко ји шко лу је је дан део сво је ка дров-
ске бу дућ но сти за ино стран ство и то сво јим скром ним бу џе-
том? Та кав тренд у обра зо ва њу не мо же би ти оце њен мо дер-
ни за циј ски са ра ци о нал ног дру штве ног ста но ви шта.

 С дру ге стра не, у Ср би ји ни је ис ко ре ње на не пи сме ност. 
Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, из 2009. 
го ди не, у Ср би ји жи ви 7.365.507 ста нов ни ка. Пот пу но не пи-
сме них има 232.925, са за вр ше на три раз ре да има 126.127, док 
је до сед мог раз ре да сти гло чак 896.847 жи те ља Ср би је. Са 
са мо ди пло мом осмо го ди шње шко ле је 1.509.462 ста нов ни-
ка, док ди пло ми ра них сред њо шко ла ца има нај ви ше, укуп но 
2.596.348. До по след њег ис пи та ви ше шко ле сти гло је 285.056 
ста нов ни ка, док са за вр ше ним фа кул те том у еви ден ци ји се 
во ди 411.895, ста нов ни ка.

 Пр ви знак мо дер ни за ци је је сма њи ва ње, за пра во ис ко-
ре њи ва ње не пи сме но сти. Ре ла тив но ви сок про це нат не пи-
сме них гра ђа на Ср би је мо ра се оце ни ти као не у спех обра зов-
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не по ли ти ке. Обра зов ни сек тор у Ср би ји не оску де ва у ре сур-
си ма: про блем је у упра вља њу и ли сти при о ри те та. Ов де су 
од нај ве ћег зна ча ја дру штве не и лич не по сле ди це не пи сме но-
сти: при вред не ак тив но сти не мо гу да ра чу на ју на ква ли фи-
ко ва ну рад ни сна гу, јав ни и де мо крат ски жи вот не до сту пан 
је овој ка те го ри ји ста нов ни штва, њи хов из бор вред но сти све-
ден је на еле мен тар не ма те ри јал не по тре бе и те жње.

По раст не за по сле но сти и ја ча ње  
неинституци о нал не со ци јал не 

покретљивости. 
Си ту а ци ји у Ср би ји у по гле ду сто пе не за по сле но сти је 

за бри ња ва ју ћа. Око ми ли он гра ђа на Ср би је се во ди као не за-
по сле но, при че му ни је по знат број за по сле них у „си вој зо ни” 
(Па вло вић. М. 2002).

Обра зов ни си стем је, по ред по ро ди це, нај од го вор ни ји 
у под сти ца њу и раз ви ја њу по тре бе за за по шља ва њем ка ко 
мла дих ко ји тек пре у зи ма ју сво је рад но-про фе си о нал не уло-
ге та ко и оне ко ји су из гу би ли за по сле ње и тра же но ви по сао. 
У том по гле ду, обра зов ни си стем има ве о ма зна чај ну уло гу – 
обра зо ва ње тре ба да се при ла го ђа ва про ме на ма у при вре ди и 
да оспо со бља ва ка дро ве ко ји ће на ћи ме сто на тр жи шту ра да. 
И то на два на чи на: да се за по шља ва ју и да ства ра ју соп стве-
не фир ме (Авра мо вић, 2008).

Ис тра жи ва ње про бле ма за по шља ва ња у Ре пу бли ци Ср-
би ји тре ба да по ђе од при ку пља ња по да та ка о то ме ко ли ко 
за по сле них ра ди у сво јим стру ка ма, ко ли ко у дру гим, ко ли ко 
има за по сле них на цр но, ко ли ко во лон ти ра, као и број за по-
сле них пре ма под руч ји ма ра да. 

Ко ли ко је обра зов на по ли ти ка од го вор на за по раст не-
за по сле но сти? Она има свој део од го вор но сти и по ред из го-
во ра о „свет ској еко ном ској кри зи”.

Обра зо ва ње је од го вор но за пре да ва ње (пре но ше ње) 
зна ња ра зним ка те го ри ја ма ста нов ни штва, за из град њу ве-
шти на и на ви ка. Обра зов ни си стем мо же да „про из во ди„ ка-
дро ве ко ји не мо гу да се за по сле у сво јој стру ци, већ се сна-
ла зе, „уба цу ју” у дру ге де лат но сти. Ка ква је свр ха њи хо вог 
фор мал ног обра зо ва ња? Да ли је то до при нос си ро ма штву 
дру штва и по је дин ца? Да ли су мла ди по сле за вр ше ног фор-
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мал ног обра зо ва ња при пре мље ни за тр жи ште ра да, аде кват-
ним зна њи ма и по треб ним ве шти на ма?

У фор си ра њу пре у зи ма ња европ ских стан дар да, кре а-
то ри обра зов не по ли ти ке у Ср би ји су мар ги на ли зо ва ли ве зу 
из ме ђу тр жи шта ра да и обра зо ва ња. Па жња је би ла усме ре на 
на уса вр ша ва ње си сте ма обра зо ва ња а за по ста вљен при вред-
ни пут мла дих по из ла ску из ин сти ту ци ја обра зо ва ња. 

За со ци о ло шки увид у про бле ма ти ку о ко јој је реч ни је 
од спо ред ног зна ча ја ис тра жи ва ње од но са обра зов них шан си 
мла де ге не ра ци је и со ци јал не по кре тљи во сти у мо дер ни за-
циј ским про це си ма. По раст не за по сле но сти у Ср би ји, обез-
вре дио је школ ску ква ли фи ка ци ју као ле ги тим ни ка нал дру-
штве не и про фе си о нал не по кре тљи во сти по је ди на ца и гру па 
на ста ту сној ле стви ци. Уме сто да од нос пре ма ра ду, сте че но 
струч но зна ње и обра зов ни ранг опре де љу ју со ци јал ни по ло-
жај све ви ше осва ја про стор не ин сти ту ци о на ли зо ва на про мо-
ци ја ко ја се прак ти ку је на два на чи на: 1) лич на спо соб ност, 
спрет ност по је дин ца, по ли тич ка уло га, сна ла жљи вост у дру-
штве ним кон сте ла ци ја ма, сре ћан слу чај, та ле нат, скла па ње 
бра ка, 2) не ле гал не ак тив но сти по пут зло у по тре бе по ло жа-
ја, пљач ка и кра ђа, пре ва ра, ко руп ци ја. За сту пље ност об ли-
ка вер ти кал не по кре тљи во сти от кри ва при ро ду дру штве ног 
си сте ма. Уко ли ко пр ви об лик ни је до ми нан тан дру штво се 
кре ће у прав цу дис функ ци о нал не струк ту ре и по ре ме ћа ја 
вред но сног си сте ма у ко ме со ци јал на сна ла жљи вост по ти-
ску је струч но зна ње.

Мо дер ни за ци ја обра зо ва ња без стра те ги је за по шља ва-
ња мла дих ни је мо дер ни за ци ја. Ме ђу тим, у усло ви ма ви со ке 
не за по сле но сти, си стем обра зо ва ња не омо гу ћа ва по је дин цу 
(и за јед ни ци) да до ђе до аде кват не ми сли о при вред ној и дру-
штве ној ствар но сти и да раз ви ја спо соб но сти рад но-про фе-
си о нал ног на пре до ва ња.

Про ме на сво јин ске осно ве обра зо ва ња  
 шан са за пад ква ли те та и ко руп ци ју. 

Са мо дер ни за ци јом не ста ју јед на ке обра зов не мо гућ-
но сти у Ср би ји. Од ба ци ва њем со ци ја ли стич ког „бес плат ног 
обра зо ва ња„ и дру штве ном тран зи ци јом од 2000. го ди не, 
срп ско дру штво се убр за но ра сло ја ва, кла сно ди фе рен ци ра 
по раз ли чи тим осно ва ма.
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При пад ност со ци јал ном сло ју оста је бит ни чи ни лац 
обра зов ног успе ха у дво стру ком зна че њу. У др жав ним обра-
зов ним ин сти ту ци ја ма они сти чу пред ност упи са сво јим 
прет ход ним по стиг ну ћи ма (по ро дич ни ка пи тал), а уко ли ко 
та шан са из мак не, ука зу је се мо гућ ност упи са на при ват не 
обра зов не уста но ве.

На про ду бљи ва ње со ци јал них раз ли ка у срп ском дру-
штву обра зо ва ње је ре а го ва ло на од го ва ра ју ћи на чин – при-
ват но-др жав но (су фи нан си ра но) од го ва ру на по де ле соп стве-
ним по де ла ма, али ап стракт но да ју шан су зна њу да про ме ни 
со ци јал ну по зи ци ју по је дин ца и ње го ве уже гру пе. Али, мо-
же се пред ви де ти удес зна ња на тр жи шту (по ре ме ћај ква ли-
фи ка ци је и кон крет не де лат но сти).

Ак ту ел ни си стем обра зо ва ња оста вља не де фи ни са ним 
сво јин ски ста тус обра зов них уста но ва и на чин њи хо вог фи-
нан си ра ња. По ро ди ца ко ја фи нан си ра сту ди је на при ват ном 
фа кул те ту фи нан си ра и бу џет, та ко да два пу та из два ја за 
обра зо ва ње.

Она је би ла су ве ре на у до но ше њу за ко на и про пи са о 
обра зов ној де лат но сти. Мо дер ни за ци ја срп ског обра зо ва ња 
у по след њих два де сет го ди на отво ри ла је вра та тр жи шту у 
обра зо ва њу, од но сно при ват ним обра зов ним уста но ва ма. За-
ко ни о сред њем и ви со ком обра зо ва њу до зво ља ва ју осни ва ње 
при ват них обра зов них ин сти ту ци ја. За 20 го ди на у Ср би ји 
је осно ва но 11 при ват них уни вер зи те та. Пет је акре ди то ва но 
2011. го ди не а шест је у про це су акре ди та ци је. Ме ђу тим, сре-
ди ном исте го ди не 40 фа кул те та и ви со ких струч них шко ла 
је под не ло зах тев за акре ди та ци ју. По не ким по да ци ма, од 
220.000 сту де на та у Ср би ји, 24.000 сту ди ра на при ват ним ви-
со ким шко ла ма. (До зво лу за рад има ју 9 при ват них основ них 
шко ла и 27 при ват них сред њих. Са шко ла ри на ма од 3.500 до 
9.000 у основ ним шко ла ма и од 6.000 до 12.500 евра у сред-
њим).

Кључ на вред ност у при ват ном сек то ру обра зо ва ња је 
про фит а не зна ње и обра зов на по стиг ну ћа. Сви еле мен ти 
на ста ве су у функ ци ји про фи та као при мар ног ци ља. Фа бри-
ко ва ње док то ра та на при ват ним уни вер зи те ти ма пре ти да 
уни шти на у ку и ака дем ска зва ња. Ка да се не што „штан цу ју” 
по де фи ни ци ји је ни ка квог ква ли те та. У јав но сти се уве ли ко 
пи ше да је у по след њих не ко ли ко го ди на на не ким при ват-
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ним фа кул те ти ма у Ср би ји од бра ње но од 150 до 200 док тор-
ских ди сер та ци ја („Не док то ри ра са мо ко не ће”, Блиц, 22.11. 
2009.) Ка да се ово ме до да ју по вре ме ни зах те ви да је Ср би ји 
по треб но 30% ви со ко бра зов них гра ђа на (при че му се на во ди 
стан дард Евро пе од 40%) а да се не по ста вља пи та ње за по-
шља ва ња већ и на овом ни воу су фи цит них про фе си ја, он да 
се мо ра мо упи та ти ко ја је идеј на и ин те ре сна осно ва ова квих 
зах те ва.

Ула зак тр жи шне кон ку рен ци је у обра зо ва ње не зна чи 
да су основ не не до у ми це и про тив реч но сти, ко је се ти чу сло-
бод ног сту ди ра ња раз ре ше не. Чи ње ни ца да и др жав не обра-
зов не уста но ве (фа кул те ти) ра чу на ју на при хо де од др жа ве 
али и од сту де на та (ро ди те ља) упу ћу је на за кљу чак да су фи-
нан си је до би ле при ма ран зна чај у си сте му ви со ког обра зо ва-
ња. По ста вља се пи та ње: да ли ши ре ње би зни са у обра зо ва ње 
до при но си ње го вом ква ли те ту али и дру штве ном раз во ју?

У ин сти ту ци ја ма обра зо ва ња у ње ним ис ку стве ним 
об ли ци ма, на ла зи се је дан ба ласт са ста но ви шта мо рал них 
и прав них стан дар да. Ко ру па ци ја у обра зо ва њу об у хва та 
при ват не и др жав не обра зов не ин сти ту ци је. Има мо до вољ-
но при ме ра. Узи ма ње нов ца за „по ло же ни” ис пит је ти пи чан 
при мер ко руп ци је али ни сти ца ње ака дем ских зва ња не те че 
увек по стро гој про це ду ри. По сто ји ви дљи ва про да ја зна ња и 
не ви дљи ва. Не зна чи иле гал на већ са мо да је не ма у јав но сти.

Ка кав је ре зул тат тр жи шта обра зо ва ња? Осла би ле су 
мо рал не и прав не нор ме. По јед ној струч ној оце ни, до шло је 
не са мо да де вал ва ци је обра зо ва ња у при ват ним уста но ва ма 
обра зо ва ња већ и до „сро за ва ња ква ли те та до брих др жав них 
фа кул те та”. Ко нач ни про из вод на при ват ним фа кул те ти ма: 
1) ни је струч њак не го ди пло ма, 2) на њи ма се ис пит ла ко по-
ла же, про фе сор не тра жи мно го зна ња, 3) не ма ква ли тет ног 
про фе сор ског ка дра већ се ра ди о ислу же ним по ли ти ча ри ма 
и „јав ним рад ни ци ма”. С дру ге стра не, при ват ни фа кул те ти 
су углав ном из ме наџ мен та, мар ке тин га, по сло ва ња (ре ги-
стро ва но пре ко 30 ових фа кул те та) а на овим фа кул те ти ма 
у на став но-на уч не ди сци пли не се пре тва ра ју и та кве ства ри 
као што је Ми кро соф тов ски екс ел. Све ово до во ди до „стра-
шног гу бит ка ко ји ће Ср би ја има ти због уни ште ња мо жда 
је ди ног ква ли тет ног срп ског ре сур са – до брог обра зо ва ња” 
(Ми ла ди но вић, 2006).
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Слич ну оце ну о при ват ном ви со ком обра зо ва њу у Ре-
пу бли ци Ср би ји, из но се и дру ги кри ти ча ри при ват ног сек-
то ра у обра зо ва њу. На во де се сле де ћи ар гу мен ти: про фит је 
је ди ни циљ свих при ват них фа кул те та, не до ста так ка дро ва 
се ре ша ва или пре у зи ма њем про фе со ра са дру гих др жав них 
фа кул те та или ства ра њем про фе сор ског ка дра из ши ре фа-
ми ли је, про це нат про ла зно сти је око 100%, а хи пер про дук-
ци ја ин те лек та ул них ме ди о кри те та и не зна ли ца (Су шић, С. 
2007). 

Ср би ја се мо дер ни за циј ски су о ча ва са про до ром тр жи-
шта у обра зо ва ње. Прак са кон ку рен ци је из ме ђу др жав ног и 
при ват ног обра зо ва ња је уста но вље на и не мо же се уки ну ти. 
Али мо же се за о штри ти си стем акре ди та ци је и кон тро ле ра-
да обра зов них уста но ва. 

Про цес при ва ти за ци је и тр жи шта у обра зо ва ње Ре пу-
бли ке Ср би је ни је у са гла сно сти са иде јом и прак сом „бес-
плат ног” шко ло ва ња. Та ква иде о ло ги ја је вла да ла у со ци ја-
ли зму. А зна ло се да за по сле ни гра ђа ни пу не бу џет из ко га 
се фи нан си ра обра зо ва ње. У но вим ка пи та ли стич ким усло-
ви ма, са при ват но сво јин ским од но си ма, та иде о ло ги ја се по-
вла чи. У Ср би ји ни је та ко. А бес плат ни уџ бе ни ци у др жа ви 
зна чи да ће би ти ве ћи на ме ти при вре ди и гра ђа ни ма. 

Ако је ово те ко ви на мо дер ни за ци је срп ског обра зо ва-
ња, он да се мо ра ју по ста ви ти два пи та ња: ка кав је учи нак 
про до ра тр жи шта у обра зов ни си стем (при ват но-про фит но) 
и шта се мо же учи ни ти да се за у ста ве не га тив не тен ден ци-
је? Оно се све ви ше ши ри по себ но на ви со ком ступ њу и ако 
се ова ко на ста ви де вал ви ра ће се не са мо основ но и сред ње 
др жав но већ и уни вер зи тет ско обра зо ва ње у дру штве но-еко-
ном ском и на ци о нал но-ку лу ро ло шком сми слу.

 Сен ке мо дер ни за ци је обра зо ва ња
По сто је два ли ца мо дер ни за ци је- јед но се ти че си сте ма 

обра зо ва ња а дру го од но са обра зо ва ња и дру штва у Ре пу-
бли ци Ср би ји. 

Шта се до би ло мо дер ни за ци јом срп ског обра зо ва ња 
у про те клој де це ни ји? Си гур но је да тех нич ко-тех но ло шка 
стра на мо дер ни за ци је ни је спор на. Не би се мо гла до ве сти 
у пи та ње ни мо дер ни за ци ја обра зов не ин фра струк ту ре. Мо-
дер ни за ци ја на став них про гра ма, уџ бе ни ка, про фе си о нал ног 
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уса вр ша ва ња на став ни ка об у хва ће ни су про це сом ве стер ни-
за ци је.

Ме ђу тим, ис тра жи ва ња еле ме на та си сте ма обра зо ва ња 
(струк ту ра основ ног обра зо ва ња, ин фра струк ту ра, упра вља-
ње, фи нан си ра ње, про гра ми, на ста ва и уџ бе ни ци, на став ни-
ци, вред но ва ње, ква ли тет ре зул та та) по ка зу ју да се у пе ри о-
ду 2000-2010. го ди не ни је мно го про ме ни ло у мо дер ни за ци ји 
основ ног обра зо ва ња Ре пу бли ке Ср би је. Кри ти ка се фо ку-
си ра на пра вац про ме на без ши рег кон сен зу са, не у спе шност 
у им пле мен та ци ји пла ни ра них про ме на (Стан ко вић, 2011). 
Дру го ис тра жи ва ње по ме ну тог раз до бља мо дер ни за ци је 
обра зо ва ња у Ср би ји по ка зу је: 1) не ста бил ност и ха о тич ност, 
2) ни зак сте пен пар ти ци па ци је, 3) не за до во ља ва ју ћи крај њи 
ефек ти (Па вло вић, Ј. 2011).

Ка да је реч о од но су обра зо ва ња и дру штве ног раз во ја, 
успех је очи глед но из о стао. Мо дер ни за ци ја срп ског обра зо-
ва ња по ду да ра се са по ра стом сто пе не за по сле но сти, са од ли-
вом мо зго ва у ино стран ство, ја ча њем тр жи шта и при ват них 
сво јин ских од но са у обра зо ва њу ко ји ни су у ко ре ла ци ји са 
ква ли те том, ја ча њем ко руп ци је, кон фу зи јом у од но су на ци о-
нал но-европ ско, не сма ње ном уло гом по ли тич ке мо ћи у обра-
зо ва њу, ко ле ба ње ква ли тет-кван ти тет.

У све оп штој стан дар ди за ци ји обра зо ва ња у срп ској 
обра зо ва ној по ли ти ци ко ја има за циљ да се „евро пе и зу је”, 
по ста вља се пи та ње шта оста је од сло бо де у про сто ру на ци о-
нал ног (др жав ног) обра зо ва ња? Уко ли ко се ели ми ни ше сло-
бо да кон цеп ту а ли за ци је на ци о нал ног ин те ре са у обра зо ва њу, 
до во ди се у пи та ње и мо рал на ди мен зи ја обра зов не де лат но-
сти. Про ме не у срп ском обра зо ва њу ко је до но си европ ски мо-
дел мо дер ни за ци је у од но су на тра ди ци о нал на по стиг ну ћа, 
про бле ма ти зу ју вред но сти сло бо де, мо ра ла и пра вич но сти 
као основ них кри те ри ју ма са вре ме ног на прет ка по је дин ца и 
ње го вог дру штва.

На пу ту мо дер ни за ци је обра зо ва ња на ла зе се дез ин те-
гра тив ни ру кав ци за сло же не др жа ве и на ци је:1) под сти ца ње 
ства ра ња над на ци о нал ног иден ти те та (ре ги о нал ног, европ-
ског, евро а тлан ског), 2) иде ју о гра ђан ској др жа ви ко ја за о би-
ла зи иде ју на ци је, 3) по ти ски ва ње кул тур не тра ди ци је у нај-
ши рем зна че њу овог пој ма, 4) по ред ра ди кал них про ме на си-
сте ма вред но сти ра чу на се и са ра ди кал ним из ме на ма об ли ка 
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ор га ни зо ва ња. Дру гим ре чи ма, мо дер ни за ци ја им пли ци ра 
ре де фи ни ци ју основ них на че ла на ци о нал ног иден ти те та, на-
ци о нал ног је дин ства, на ци о нал не сло бо де и ауто но ми је. 

 За кљу чак

На ше ис пи ти ва ње не ких про бле ма мо дер ни за ци ја обра-
зо ва ња у Ср би ји по ка зу је два ње на ре зул та та. Не ки про из во-
ди мо дер ни за ци је су са дру штве ног ста но ви шта не га тив ни 
(раст не за по сле но сти, од лив мо зго ва, при ва ти за ци ја обра-
зо ва ња и еро зи ја ква ли те та, пад на та ли те та). О дру ги ма се 
мо ра рас пра вља ти кри тич ки – да ли су ти мо дер ни за циј ски 
сег мен ти до бри за Ср би ју (гра ђа ни за ци ја дру штва, про ме на 
на ци о нал ног кул тур ног иден ти те та, су жа ва ње ауто но ми је, 
бес плат но и са мо фи нан си ра но обра зо ва ње)? 

 С дру ге стра не срп ску мо дер ни за ци ју обра зо ва ња ка-
рак те ри шу број не про тив реч но сти: 1) жур ба пре ма ЕУ стан-
дар ди ма са кон фу зи јом на ци о нал ног иден ти те та, 2) ими-
та ци ја гра ђан ског дру штва са со ци ја ли стич ким про јек том 
бес плат ног обра зо ва ња 3) до при нос раз во ју дру штва са по ве-
ћа ном не за по сле но шћу обра зо ва них ка дро ва, 4) раз вој обра-
зо ва ња са све ма ње де це у шко ла ма, 5) „Од лив мо зго ва” у 
ино стран ство са не ис ко ре ње ном не пи сме но шћу (основ ном и 
функ ци о нал ном).

Основ ни узрок не у спе ле мо дер ни за ци ја или де ли мич-
но ус пе ле со ци јал не ди мен зи је обра зо ва ња мо дер ни за ци је 
тре ба по тра жи ти у ими та ци ји, пре у зи ма њу (а не ино ва ци-
ји) за пад них или ЕУ стан дар да. У иде о ло ги ји гра ђа ни за ци је 
про це са мо дер ни за ци је („ин те гра ци ја у европ ски обра зов-
ни про стор”), де ре гу ла ци ји и ја ча њу тр жи шне ком по нен те у 
обра зо ва њу, ја ча ње не ин сти ту ци о нал них об ли ка со ци јал не 
мо бил но сти, обра зо ва ње ве ли ког де ла мла дих за ино стран-
ство, су жа ва ње вред но сти ауто но ми је обра зо ва ња, по ли ти за-
ци ја до но си ла ца од лу ка. Дру го ли це мо дер ни за ци је обра зо-
ва ња огле да се у за о би ла же њу со ци јал не стра не обра зо ва ња 
(од нос обра зо ва ње – дру штво), и фо ку си ра њу на уну тра шње 
еле мен те си сте ма обра зо ва ња.

  Ис пи ти ва ње мо дер ни за циј ског аспек та обра зо ва ња 
по ка зу је на при ме ру но ви је исто ри је Ср би је да из ме ђу си сте-
ма обра зо ва ња и дру штве ног раз во ја по сто је бар три ре ал на 
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од но са: 1) мо дер ни за ци ја си сте ма обра зо ва ња не ко ре ли ра са 
со цио-про фе си о нал ном и при вред ном мо дер ни за ци јом дру-
штва (не за по сле ност, од лив мо зго ва, при ва ти за ци ја, упра-
вља ње - Ср би ја 2000-2010); 2) мо дер ни за ци ја си сте ма обра-
зо ва ња не до при но си по бољ ша њу ста њу у ра зним обла сти ма 
дру штва (рат на дез ин те гра ци ја СФРЈ, санк ци је, НА ТО бом-
бар до ва ње - Ср би ја 1990-2010); 3) спо ра (од су ство) мо дер ни-
за ци је си сте ма обра зо ва ња не угро жа ва мо дер ни за ци ју дру-
штва (при вред ни раз вој и ус пе си у умет нич ком ства ра ла-
штву у со ци ја ли стич ком по рет ку 1945-1990).

Шта се мо же учи ни ти? Но ва кон цеп ту а ли за ци ја мо дер-
ни за ци је или про ме на не ких еле мен та ак ту ал не иде је уна-
пре ђи ва ња обра зо ва ња? Уме сто вла да ју ће иде о ло ги зо ва не 
мо дер ни за ци је по треб но је раз мо три ти бар че ти ри ње на опе-
ра тив на еле мен та: 1) ускла ђи ва ње тр жи шта ра да и обра зов-
ног си сте ма, 2) ус по ста вља ње ра ци о нал ног од но са из ме ђу 
дру штва и обра зо ва ња (сред ства-ци ље ви, фи нан си ра ње-кре-
дит, од лу чи ва ње-ева лу а ци ја), 3) учвр шћи ва ње ве зе из ме ђу 
обра зов ног си сте ма и на ци о нал ног иден ти те та, 4) ус по ста-
вља ње стро жег си сте ма акре ди та ци је.

Zo ran Avra mo vic

PRO BLEMS OF MO DER NI SA TION  
OF SER BIAN EDU CA TION

Sum mary

The pa per first di scus ses the me a ning of the con cept of mo der
ni sa tion of edu ca tion. It is po in ted out to dif fe rent con tents of mo der
ni sa tion in pri mary, se con dary and uni ver sity edu ca tion. Du ring the 
strong cam pa ign for mo der ni sa tion of edu ca tion in the Re pu blic of Ser
bia, the ne ga ti ve so cial con se qu en ces of the se pro ces ses ha ve not been 
con si de red se ri o usly eno ugh, or, in ot her words, re flec ti ve prac ti ce of 
chan ges has fa i led to oc cur. The emp ha sis is on the fact of strengthe
ning of the ci vil so ci ety and egoori en ta tion in Ser bia. The re la tion of 
do mi nan ce of in ter na ti o nal stan dards and sup pres sion of auto nomy of 
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Ser bian edu ca tion are the su bjects of cri ti cal analysis. It is ar gued that 
“brain drain” is not a con tri bu tion to mo der ni sa tion of edu ca tion in 
Ser bia. The in flu en ce of pri va te pro perty in edu ca tion on qu a lity and 
ef fi ci ency is di scus sed. The ro le of edu ca tion in the new prac ti ce of 
la bo ur mar ket and in cre a sed unem ployment are cri ti cally con si de red 
from the vi ew po int of mo der ni sa tion. Anot her to pic of analysis com pri
ses the re la tion bet we en po li ti cal and struc tu ral fac tors in the pro cess 
of de ci sion ma king in edu ca tion, as well as the con cept of edu ca tion 
po licy. In the con clu ding part, it is ar gued that mo der ni sa tion of edu
ca tion is not only im pro ve ment of this so cial ac ti vity but the chan ge 
that has ne ga ti ve ef fects as well.
Key words: mo der ni sa tion, edu ca tion, edu ca tion po licy, Re pu blic 

of Ser bia. 
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образовања

Исто ри ја уни вер зи тет ског обра зо ва ња у пре лом ним 
дру штве ним тран сфор ма ци ја ма у зна ку је епо хал них дру-
штве них ме на. Но, по пра ви лу, Уни вер зи те ти су, игра ли про-
гре сив ну или кон зер ва тив ну уло гу.

Пр ви Уни вер зи те ти су на ста ли у сред њем ве ку у Евро-
пи (у Ита ли ји у Бо ло њи, у Швед ској – Уп са ла). Они су пред-
ста вља ли об је ди ње ну за јед ни цу ви со ко школ ских уста но ва и 
ака де ма ца (на став ни ка, са рад ни ка и сту де на та)ко ја је бри ну-
ла о уна пре ђе њу уну тра шњег обра зов но-на уч ног ре жи ма и 
ака дем ским сло бо да ма, тј. ауто но ми ји Уни вер зи те та у од но-
су на власт (све тов ну и цр кве ну). 

Пре о бра жај Уни вер зи те та од ари сто крат ског „торња
одслоноваче“, у „фабрикуод слоноваче“ у ери ин ду стри ја-
ли зма, од кри тич ког Уни вер зи те та (ма ја 1968.г.) до са вре ме не 
бо лоњ ске-праг ма тич ке „европејизације“ и „интернациона
лизације“ и уни фи ка ци је Уни вер зи те та са мо илу стру је ста ње 
пер ма нент не кри зе Уни вер зи те та и нео п ход ност тра га ња за 
но вим ал тер на ти ва ма, об но вом кри тич ког Уни вер зи те та бу-
дућ но сти1.

У до ба ху ма ни зма и ре не сан се, а ка сни је и у ду ху фи-
ло зо фи је мо дер не и про све ти тељ ства, Уни вер зи те ти, су све 
ви ше из ра ста ли у од го вор не ин сти ту ци је дру штва, ко је су 
за до во ља ва ле три основ не функ ци је: на став но-обра зов ну, 
на уч но-ис тра жи вач ку и кул тур ну-пе да го шку. ЕвропскиУни
верзитети, по пра ви лу, те жи ли су син те зи ових функ ци ја, 
оспо со бља ва ју ћи ка дро ве ка ко за про фе си ју та ко и за дру-
штве ни жи вот. На том фо ну, из вр ше но је про грам ско об је ди-

1 Ви де ти рад Де ри да, Ж., Зенице Универзитета – принцип разлога и идеја
Универзитета, Бе о град ски круг, 1997-1998, стр. 17-18, сту ди је М. Пе чуј ли-
ћа, Универзитетбудућности, НИН, 1980, као и чла нак проф. др Ни ко ла са 
Ми леч – Шол “Бу дућ ност Уни вер зи те та“, Социолошкидискурс, Ба ња Лу ка, 
бр. 1/2011, стр. 29-48.
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ња ва ње број них на у ка и њи хо во про фи ли са ње до пу ња ва но је 
ху ма ни стич ким са др жа ји ма оп штег обра зо ва ња. 

Уни вер зи тет ско обра зо ва ње нај пре је би ло при ви ле ги-
ја ари сто крат ских сло је ва. У XIX и XX ве ку, као ре зул тат 
гра ђан ских и со ци ја ли стич ких ре во лу ци ја, кла сне и со ци јал-
не еман ци па ци је, на стао је про цес де мо кра ти за ци је си сте ма 
обра зо ва ња, ње го во про ши ри ва ње на при пад ни ке број них 
дру штве них сло је ва и гру па, и про фи ли са ње но вих обра зов-
них по тре ба пре ма зах те ви ма на ци о нал ног тр жи шта и др-
жа ва. У овом кон тек сту тра га ло се за про на ла же њем ме ре – 
из ме ђу уско-струч ног и оп штег обра зо ва ња. Уни вер зи тет је 
на сто јао да не гу је ауто но ми ју у од но су на цр кве ну и др жав ну 
власт – али је че сто био иде о ло шки под ре ђен си ла ма по рет-
ка. Сво јим по слан ством у дру штве ним про ме на ма нај че шће 
је ре гру то вао иде о ло ге и иде о ло ги је дру штве них про ме на. 
По сто јао је ре зер во ар ан ти си стем ских ак те ра дру штве них 
про ме на, али и ста тус-qуо, кон зер ва ци је.

Европски модел Универзитета на сто јао је на ћи ме ру 
из ме ђу по ли тех нич ког и оп ште о бра зов ног про фи ла обра зо-
ва ња - из ме ђу обра зо ва ња ви со ко ком пе тент них про фе си о на-
ла ца и дру штве но-пе да го шки спрем них за жи вот у за јед ни-
ци. Уну тра шњи ре жим сту ди ја очу вао је рав но те жу из ме ђу 
обра зов не и вас пит не функ ци је. На тај на чин – Уни вер зи тет 
је из гра ђи вао спе ци ја ли сте –про фе си о нал це за по тре бе са-
вре ме не по де ле ра да али и све стра но обра зо ва не лич но сти 
спо соб не за укљу чи ва ње у ши ре ин сти ту ци је дру штва. 

Упра во има ју ћи, пре све га, европ ско ис ку ство у обра-
зо ва њу, УНЕСКОјеизградиосвојмоделобразовања, ко ји је 
у функ ци ји раз во ја здра ве лич но сти и пер ма нент ног обра зо-
ва ња за жи вот. У том ци љу Уни вер зи те ти, као ака дем ске за-
јед ни це, и са ми су пред ста вља ли ми кро дру штво са број ним 
функ ци ја ма – обра зов на, вас пит на, на уч но-ис тра жи вач ка и 
кул тур на.2

СавремениУниверзитет се на ла зи на рас кр шћу. На и-
ме, под ути ца јем про це са нео ли бе рал не гло ба ли за ци је у све-
ту, а пре све га у САД, Уни вер зи тет по ста је све ви ше сер вис 
за шко ло ва ње уских спе ци ја ли ста за по тре бе тр жи шта и кор-

2 Ви де ти о то ме оп шир ни је у сту ди ји Ф. Ма јор, Сутрајеувеккасно, Бе о град, 
Ју го сло вен ска ре ви ја, 1991.
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по ра ци ја. Све је ви ше при ват них Уни вер зи те та у од но су на 
др жав не, чи је се функ ци је мо де ли ра ју не пре ма по тре ба ма 
др жа ве и на ци ја, већ пре ма по тре ба ма кор по ра ци ја и гло-
бал не еко но ми је у до ба пост на ци о нал них кон сте ла ци ја. О 
овом Уни вер зи те ту се пи ше као тр жи шно ори јен ти са ном и 
отво ре ном. Ва ља, ме ђу тим, ре ћи да он је сте отво рен пре ма 
кор по ра ци ја ма и тр жи шту, али је све ви ше за тво рен пре ма 
дру штву, ко је и са мо из ну тра по ста је ви со ко по де ље но, про-
тив реч но и кон фликт но.

Англосаксонски модел Универзитета, за сно ван је на 
иде о ло ги ји нео ли бе рал ног тр жи шног фун да мен та ли зма. Он 
про из во ди про фе си о нал не спе цо жде ре, за јед но крат ну упо-
тре бу, са сма ње ним ко е фи ци јен том дру штве не ин те ли ген-
ци је, ви со ко ин стру мен та ли зо ва не за по тре бе кор по ра тив-
ног ме га-ка пи та ла и тран сна ци о нал них ком па ни ја. На де лу 
је на гла шен ме на џер ски и мар ке тин шки про фил обра зо ва ња 
за по тре бе хи пер кла се на гло бал ном тр жи шту и „друштва
спектакла“. Ова кав Уни вер зи тет ни је ви ше ба сти он сло бо-
дар ске ми сли/ин те ли ген ци је. Он не ства ра ин те лек ту ал це 
но вог до ба, ни ти ан ти си стем ску ин те ли ген ци ју, већ ком-
пра дор ску, ви со ко функ ци о нал ну и ин те гри са ну за по тре бе 
кор по ра ци ја и дру гих цен та ра мо ћи. Ова ква ин те ли ген ци ја и 
са ма је део про ле те ри зо ва ног на јам ног ра да на ни воу сред ње 
кла се, без про ме теј ског ето са, тј. од го вор но сти и спрем но сти 
за уче шће у ово вре ме ним дру штве ним бор ба ма. Уни вер зи-
тет је по стао про из во ђач но вих на јам ни ка и „ја њи ча ра“ за по-
тре бе ТНЦ и но ве ко а ли ци је го спо да ра свет ске мо ћи. 

Болоњскадекларација упра во је на ста ла на фо ну про-
це са при ва ти за ци је, ра ци о на ли за ци је/ре ор га ни за ци је Уни-
вер зи те та пре ма по тре ба ма ме га ка пи та ла у са вре ме но сти. 
Она је на ста ла из сим би о зе ин те ре са са вре ме не по ли то крат-
ске, тех но крат ске и кор по ра тив не кла се у све ту– да се обра-
зо ва ње под ре ди ин те ре си ма ТНЦ и гло бал не еко но ми је и 
ин сти ту ци ја за на ста ју ће до ба пост на ци о нал них кон сте ла-
ци ја3. Глав ни ци ље ви тог обра зо ва ња ни су раз вој лич но сти 
и одр жи ви раз вој дру штва/све та, већ ја ча ње нео им пе ри јал не 
оди се је „ка пи та ли зма ка та стро фе“. За ту ми си ју по треб ни су 
ви со ко ком пе тент ни про фе си о нал ци, спе цо жде ри, ме на џе ри 

3 Ви де ти сту ди ју Б. Де ре ка, Универзитетнатржишту, Клио, Бе о град, 2005.
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и тех но кра те, а не сло бо до љу би ве све стра не лич но сти. Уме-
сто ан ти си стем ске ин те ли ген ци је, про ме теј ски ори јен ти са не 
да кри тич ки ис тра жу је и ме ња свет по треб ни су си стем ска 
ин те ли ген ци ја, ви со ко ин те гри са на у са вре ме ну гло бал ну 
по де лу ра да и но ви свет ски по ре дак мо ћи.4

Болоњскадекларацијаисветскосистемска
инструментализацијаУниверзитетау

службимегакапиталаикорпократскекласе

Болоњскадекларација усво је на је на са стан ку 29 ми ни-
стра за обра зо ва ње европ ских зе ма ља као про грам ска плат-
фор ма ре фор ме ви со ко школ ских ин сти ту ци ја. Она је, ка сни-
је, на мет ну та на ци о нал ним Уни вер зи те ти ма као оба ве зан 
европ ски стан дард и сме ро каз ре фор ме ви со ког обра зо ва ња. 
Нај ве ћи број Уни вер зи те та, по себ но у зе мља ма у тран зи ци ји, 
не кри тич ки је при хва тио ин тен це из ове Де кла ра ци је, на сто-
је ћи да је спро ве де у прак су, кроз но ве об ли ке ин сти ту ци о-
нал не ор га ни за ци је и уну тра шње ре фор ме на став них пла но-
ва/про гра ма, са основ ним те жи штем на функ ци о на ли за ци ју 
/ функ ци о нал ну ин те гра ци ју ви со ко школ ских ин сти ту ци ја 
у ефи ка сним и про ход ним на це лом европ ском про сто ру, да 
се по ја ча по кре тљи вост сту де на та, на став ни ка и са рад ни ка 
у мре жи европ ске по де ле ра да. Реч ју, да се по ја ча ква ли тет и 
ефи ка сност сту ди ра ња. Иза де кла ри са них ци ље ва си стем ске 
ре фор ме ви со ког обра зо ва ња пра ва су шти на ле жи у ин те ре-
су тран сна ци о нал них кор по ра ци ја да за сво је по тре бе под-
ре де ви со ко школ ство, ње го ве ка дров ске и на уч но-ис тра жи-
вач ке ка па ци те те. У том сми слу, под фир мом за ла га ња да се 
Уни вер зи тет под ре ди зах те ви ма ло ги ке тр жи шта, на ста ла је 
европ ска „шуварицанакуб“5.

Ако је у ери тра ди ци о нал них дру шта ва Им пе ри ја гра-
ди ла моћ на до ми на ци ји вој но-по ли тич ке си ле, те је сто га њој 
би ло по треб но ви ше мла дих, здра вих рат ни ка (оту да „да нак 

4 Ви де ти Љ. Ми тро вић, „Ви рус нео ли бе ра ли зма у ре фор ма ма обра зо ва ња на 
плат фор ми Бо лоњ ске де кла ра ци је“, НСПМ, Бе о град, сајт www.nspm.rs.

5 Видети о томе опширније у студији Милана Узелца „Приче из Београдске 
шуме“, (Вршац, 2009), као и у нашем раду „Вирус неолиберализма и 
зависне модернизације у стратегији реформе и глобализацији образовања 
на платформи Болоњске декларације“, у књизи Транзиција у периферни
капитализам, ИПС, Београд, 2009, стр. 115-126.
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у кр ви“ као ин сти ту ци ја), да нас по смо дер на Им пе ри ја вла-
да „ме ком стра те ги јом“, за чи ју ре а ли за ци ју су по треб ни да-
ро ви ти ка дро ви из зе ма ља у раз во ју и зе ма ља у тран зи ци ји. 
Функ ци о на ли за ци ја европ ског обра зов ног си сте ма има, по-
ред ин те гра тив не, и сво ју скри ве ну функ ци ју: „уси са ва ње“, 
ода бир нај те лен то ва ни јих ка дро ва из зе ма ља по лу пе ри фе ри-
је и пе ри фе ри је за одр жа ње и раз вој но ве Им пе ри је.

Системскаинтелигенција
укомпрадорскојулози

Савремени Универзитети у Ср би ји/Бал ка ну па и у 
Евро пи, углав ном шко лу ју/обра зу ју си стем ску ин те ли ген-
ци ју. Ви со ко функ ци о на ли зи ра ну и ин стру мен та ли зо ва ну за 
по тре бе мо дер не по де ле ра да и вла да ју ћег по рет ка, ин сти ту-
ци ја мо ћи на на ци о нал ном и гло бал ном пла ну. О та квој ин те-
ли ген ци ји, ко ја је не са мо под ре ђе на ло ги ци ка пи тал-од но са, 
већ и игра ком пра дор ску уло гу у ши ре њу иде о ло ги је - но вог 
свет ског по рет ка као „новогврлогсвета“, Бо дри јар и Де ри да 
– пи шу као „интелигенцијизла“, ко ја про из во ди про фе си о-
нал не иди о те/мон стру ме. 

Ре фор мом обра зо ва ња на Уни вер зи те ту под фир мом 
мо дер ни за ци је и ја ча ње ефи ка сно сти сту ди ра ња раз би јен је 
кон зи стен тан си стем обра зо ва ња на фа кул те ти ма, дез ин те-
гри са не су пред мет не це ли не на у ка и ди сци пли на на по себ-
не кур се ве. На де лу је ди сци пли нар ни ха ос и раз мр вље ни 
рад. Та ко ђе, из вр ше но је ре ду ци ра ње про грам ских са др жа ја 
из оп штег ху ма ни стич ког обра зо ва ња, исто ри је на ци о нал не 
кул ту ре, фи ло зо фи је и со ци о ло ги је.

Уни вер зи тет све ви ше шко лу је јед но ди мен зи о нал не 
струч ња ке, „слат ке ро бо те„ но ве фах иди о те. По пра ви лу, то 
су љу ди тех но крат ске праг ма тич не ори јен та ци је, не спо соб-
ни да раз ви ју кри тич ку са мо свест. Ова кви ка дро ви, су за ро-
бље ни ци ума уских про фе си ја, без раз ви је ног ши рег по гле да 
на свет и кри тич ког од но са пре ма ствар но сти/са вре ме но сти. 
До ми на ци ја сци јен ти стич ког ана ли тич ког ума у си сте му 
обра зо ва ња, од њих ства ра уске спе цо жде ре, не спо соб не да 
раз ви ју „со ци о ло шку ма шту“ и кри тич ки про пи ту ју сми сле-
ност и одр жи вост ак ту ел ног по рет ка. Оту да по ста ју ћи и са-
ми жр тва си сте ма обра зо ва ња и мо ћи, они су пу ки спро во-
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ди о ци си стем ских по ру ка, но ве иде о ло ги је ко ја се при ка зу је 
као де зи де о ло ги ја/ан ти и де о ло ги ја.

Системскаинтелигенција, као део ком пра дор ске кла-
се, за јед но са псе у до е ли та ма у при вре ди, по ли ти ци и кул-
ту ри да нас у нас и на Бал ка ну, про из во ди за ви сно дру штво 
пе ри фер ног ка пи та ли зма. Она ра ди на оправ да њу/ле ги ти ма-
ци ји мо ћи но вих до ма ћих и стра них га зди/го спо да ра мо ћи: у 
ли ку но вих ка пи та ли ста нео ко ло ни јал них „стра те шких ин-
ве сти то ра“, ре ко ло ни за ци је, про тек то ра ци је и но вих об ли ка 
по ро бља ва ња. На рав но, сво ју ми си ју она оправ да ва под фир-
мом го во ра о мо дер ни за ци ји и ли бе ра ли за ци ји, ре фор ми и 
де мо кра ти за ци ји при вре де и дру штва; ре а ли за ци ји ци ље ва 
тран зи ци је и гло ба ли за ци је.

Ова ква лумпенинтелигенција је лу кра тив на; у функ ци-
ји је сво јих праг ма тич них ин те ре са и ле ги ти ма ци је, и очу ва-
ња вла да ју ће мо ћи. По да нич ка је пре ма до ма ћим и стра ним 
цен три ма мо ћи. Не спо соб на за кри тич ку ре флек си ју пре ма 
по сто је ћем по рет ку и без осе ћа ња од го вор но сти да тра га за 
но вим ал тер на ти ва ма. Она сле ди са ма ри ћан ску, ма ло гра ђан-
ску ло зин ку: Неталасај!Вежикоња,гдетигаздакаже!

По пра ви лу, она не кри тич ки и по мод но ве ли ча и ими-
ти ра све што је стра но/оно стран ско, а пот це њу је на ше/до ма-
ће. Она не ве ру је у на ци о нал не сна ге/ак те ре, про зе лит ска је 
и игра уло гу „тро јан ског ко ња“ у сла ма њу си сте ма вред но сти 
из на ци о нал не тра ди ци је и кул ту ре. Она не гу је по мо дар ски 
ко смо по ли ти зам иако је у су шти ни ду бо ко про вин ци јал на по 
свом пар ти ку лар но его и стич ном ин те ре су, за ко је је спрем на 
да жр тву је све иде а ле и вред но сти.

Ком пра дор ска лум пе нин те ли ген ци ја, за јед но са вла да-
ју ћом псе у до е ли том, да нас у нас не гу је новоговорокапита
лизмубезалтернативе, под сло га ном – ЕУ без ал тер на ти ве. 
У сво јој ка дров ској струк ту ри она има број не ана ли ти ча ре, 
тран зи то ло ге, хи пер гло бо фи ле, евро фи ле, прет пла ће не спин 
мај сто ре, ме на џе ре НВО и дру гих об ли ка/ин сти ту ци ја дру-
штва спек та кла.

Ови но ви произвођачиутранзицијскојиндустријисве
сти из го ди не у го ди ну, ка ко се кри за про ду бљу је а тран зи-
ци ја у ка пи та ли зам по ка зу је сво је пра во уби лач ко ли це, све 
ви ше про из во де но ву ме диј ску и иде о ло шку ма глу, ка ко би 
пре у сме ри ли па жњу ста нов ни штва од су штин ских дру штве-
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них на ци о нал них про бле ма. Та ко је у Ср би ји на ста ла кар
невализацијакултуре, пра ва фе сти ло ма ни ја, у ли ку број них 
спек та кли ја да: ро шти љи ја де, бу рек џи ја де, ба ни ци ја де... И 
та ко ре дом: од Ју га до Се ве ра, од Ис то ка до За пад них гра-
ни ца Ср би је, све јад до ја да! Све то под се ћа на вре ме про па-
сти Ри ма и ци нич ну ло зин ку: „Хле ба и ига ра“!. На жа лост, у 
Ср би ји је све ви ше кичкултуре6 и ва шар ских ига ра, а ма ње 
хле ба, са мо су ту га,бе да и без на ђе, по ра сли до не ба! У кре-
и ра њу овог транзиционогспектакла, не ча сну уло гу игра ју 
ком пра дор ска ин те ли ген ци ја и мас-ме ди ји.

На жа лост, на у ка/Уни вер зи тет пред на ра ста ју ћом про-
из вод њом сјаја ибеденових куртизана, као да ћу ти. Не ма 
озбиљ не со ци о ло шке ана ли зе ових но во/ста рих „ри ба ра људ-
ских ду ша“ (Ђ. Шу шњић), но вих тро ва ча јав но сти.

Уни вер зи тет, ко ји је де ве де се тих го ди на био у пр вом 
пла ну ан ти си стем ских про те ста, као да је да нас за ћу тао. Ње-
го ва би ро крат ско-тех но крат ска упра ва је мар ги на ли зо ва на, 
а сту дент ске ор га ни за ци је пре тво ре не у пу ке огран ке про-
ду жет ке вла да ју ћих стра на ка. Рет ки су ин те лек ту ал ци, ко ји 
сво јим го во ром, као Со крат, Зо ла, Сар тр, Бур ди је или Чом-
ски – тра га ју ћи за исти ном – из во ри ма са вре ме не струк тур не 
кри зе у све ту, упо зо ра ва ју јав ност ка мо пу ту је овај пи ја ни 
брод, Ти та ник на пу ту ка но вој апо ка лип си.

Из ве сно је да се са вре ме на кри за (ко ја ни је са мо еко-
ном ска) не мо же пре ва зи ћи у окви ру по сто је ће нео ли бе рал не 
стра те ги је раз во ја и са да шњег мо де ла ка пи та ли зма7. На на у-
ци, Уни вер зи те ту и ин те лек ту ал ци ма је да тра га ју за но вом 
ал тер на ти вом, ко ја ће омо гу ћи ти из ла зак из кри зе и обез бе-
ди ти да љи одр жив и ху ман раз вој чо ве чан ства.

УниверзитетуСрбијипред
реформскимизазовимаизадацима

УниверзитетуСрбији тре ба да бу де ре фор ми сан, ка-
ко у по гле ду уну тра шњег ре жи ма сту ди ја, та ко и ње го ве по-
зи ци је и уло ге у дру штву. Он, од пу ког сер ви са при вре де и 

6 О функцији псеудокултуре видети социолошку студију Николе Божиловића, 
„Кичкултура“, Ниш, 2006, стр. 96-167.

7 Видети о томе нашу анализу у студији „Транзиција у периферни
капитализам“, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
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ад ми ни стра ци је и одр жа ва ња по рет ка ста тус qуо-а, тре ба да 
из ра сте у ка пи тал ни раз вој ни ре сурс и кри тич ко еман ци па-
тор ског ак те ра дру штве них про ме на.

Пре све га нео п ход но је ве ћа по ве за ност обра зо ва ња и 
на у ке, ино ва ци ја и мо дер ни за ци је на став них про гра ма са нај-
но ви јим до стиг ну ћи ма свет ске на у ке. На жа лост, код нас се 
нај ве ћи број уни вер зи тет ских на став ни ка ба ве пу ком пре да-
вач ком де лат но шћу али не и на уч но-ис тра жи вач ким ра дом. 
Оту да за ста ре лост у на став ним про гра ми ма и кон зер ва ци ја 
са зна ња, уме сто да по сто ји пер ма нент на ино ва ци ја/ осве жа-
ва ње пла но ва и про гра ма на уч ним но ву ви ма, но вим до стиг-
ну ћи ма у те о ри ји и ме то до ло ги ји на уч них са зна ња.

Та ко ђе, по треб на је но ви мо дел обра зов них про фи ла 
са о бра зно до бу „трећегталаса“ и гло ба ли за ци је. Од но сно 
зах те ви ма но вих тех но ло ги ја и на ста ју ћој гло бал ној по де ли 
ра да. Но ви си ла бу си, но ви обра зов ни про фи ли – ко ји ће оспо-
со бља ва ти мла де за њи хо во пар ти ци пи ра ње у са вре ме ној 
по де ли ра да. Без ових ино ва ци ја, Уни вер зи тет ће ство ри ти 
„ви шак“ не по треб них ка дро ва за но во тр жи ште ра да. Но ву 
ар ми ју не за по сле них / не за по сли вих ви со ко шко ла ца, из гу-
бље не „ге не ра ци је очај них“.

Да би се оства ри ли ови ци ље ви, ко ји би по ја ча ли не са-
мо ква ли тет и ефи ка сност сту ди ра ња, већ и бр же за по шља-
ва ње, нео п ход на је ве ћа спре га Уни вер зи те та и при вре де. 
Ње го ва отво ре ност пре ма тр жи шним им пул си ма, од но сно 
по тре ба ма ко је ну ди / тј. по тра жњи ко ју ар ти ку ли ше.

На овом фо ну оса вре ме ња ва ња и мо дер ни за ци је Уни-
вер зи тет ског обра зо ва ња нео п хо дан је ви сок сте пе на ин фор-
ма ти за ци је Уни вер зи те та и ње го во опре ма ње но вим обра зов-
ним тех но ло ги ја ма.

Та ко ђе, нео п хо дан је ве ћи сте пен уну тра шње ин те-
гра ци је Уни вер зи те та као за јед ни це на став ни ка, са рад ни ка 
и сту де на та. Са да шњи Уни вер зи тет је, на жа лост, још увек 
аутар хи чан и тром. Из ве сно је да ће про це си ра ци о на ли за-
ци је у дру штву, пре или ка сни је, ути ца ти да Уни вер зи тет ма-
ње бу де бу џет ски па ра зит, а све ви ше ак ти ван про из во ђач 
упо тре бљи вих зна ња и ху ма ни стич ког обра зо ва ња. На ово 
ће га, из ме ђу оста лог, при си ли ти и кон ку рен ци ја на тр жи шту 
обра зо ва ња, а пре све га, по ја ва и ква ли тет ни раз вој при ват-
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них Уни вер зи те та и њи хо ва бор ба за сво је „ме сто под сун-
цем“.

Нај зад, др жав ни Уни вер зи тет ће се су штин ски ре фор-
ми са ти или ће све ви ше за о ста ја ти у раз во ју и оче ки ва ти је да 
ће све ви ше сма њи ва ти. Из ме ђу оста лог, сла ба др жа ва те шко 
да ће мо ћи да фи нан си ра са да шњу раз у ђе ну и ар тро фи ра ну 
мре жу др жав них Уни вер зи те та у Ср би ји. Са мо ре ор га ни зо-
ван, про фе си о нал но мо дер ни зо ван и ком пе тен тан Уни вер зи-
тет мо же сво јим ка дров ским по тен ци ја лом и на уч ним оства-
ре њи ма да бу де при мер дру штву, ње го ва аван гар да узар и 
по нос. Та као ре фор ми сан Уни вер зи тет је но си лац кре а тив не 
ини ци ја ти ве и кључ на на ци о нал на ин сти ту ци ја раз во ја кул-
ту ре и еман ци па ци је дру штва; фак тор ино ва ци ја од ка пи-
тал них зна ња за бу ду ћи раз вој и де мо крат ску ин те гра ци ју 
дру штва. У су прот ном, Уни вер зи тет и сам по ста је фак тор 
кон зер ва ци је уми ра ња дру штва, уби ја ња на де мла дој ге не-
ра ци ји у бо ље су тра.

Ства ра њем си стем ске ин те ли ген ци је и гу ше њем кри-
тич ке сло бо дар ске ми сли, ре жим ски Уни вер зи те ти по ста ју 
про ду же ци ка пи тал-мо ћи и ка пи та ло-пар ла мен та ри зма. Ти-
ме они оба вља ју не ча сну иде о ло гиј ску функ ци ју и ком пра-
дор ску уло гу у оди се ји Ве ли ког бра та и сна га но вог им пе ри-
ја ли зма у 21. ве ку.

Тржиште је ре ал ност гло бал ној еко но ми ји са вре ме-
ног све та чи је за ко ни то сти Уни вер зи те ти, као и дру ги су бјек-
ти не сме ју пре на брег ну ти а да не бу ду ка жње ни. Им пул си 
тр жи шта рад не сна ге се мо ра ју ис тра жи ва ти и на осно ву њих 
при ла го ђа ва ти обра зов ни про фи ли. Али, ком плек сне по тре-
бе дру штва не мо гу се ре ду ци ра ти са мо на тр жи ште. По сто је 
де лат но сти и сфе ре дру штва чи је по тре бе се не мо гу ме ри ти 
за ко ни ма тр жи шта. Оту да истин ска ре фор ма Уни вер зи те та 
не сме би ти фор мал на. Она ни је мо гу ћа без те мељ не уну-
тра шње ре фор ме и при ме не ме то да на уч не ана ли зе на сам 
ре форм ски про цес. Са мо на уч на кри ти ка мо же да под стак не 
и осна жи исту не ку мо дер ни за ци ју и раз вој Уни вер зи те та. 
У су прот ном, ја ча ће про це си ко ји бло ки ра ју ње гов раз вој и 
на пре дак.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2011,год.VIIvol.12 стр.3347

43

Погледунапред:Омисијинаукеи
Универзитетау„будућностикојајепочела“

Глобализација, као нов раз вој но-ци ви ли за циј ски ци-
клус из ну тра и спо ља, за хва ти ла је по пут џи нов ског та ла са 
чи тав свет, про жи ма ју ћи све обла сти свет ског дру штва, чи-
не ћи од ње га „умре же но дру штво“ пост на ци о нал них кон сте-
ла ци ја. Ти ме моћ не по лу ге „тре ћег та ла са“ по ме ра ју гра ни це 
све та и са зна ња, на ше са знај не ма пе и но вих тех но ло ги ја. 

Са вре ме на свет ска кри за је си стем ска, струк тур на и ду-
гог ва ла. Она, но ве тех но ло ги је и гло ба ли за ци ју пре тва ра у 
сво ју су прот ност. Уме сто да слу же раз во ју и еман ци па ци ји 
чо ве ка и чо ве чан ства оне слу же за но ве об ли ке до ми на ци је 
и по ро бља ва ња.

У ди јаг но зи са вре ме ног ста ња узро ка свет ске кри зе по-
ла зи мо од три за кључ ка / хи по те зе зна чај них ми сли ла ца на-
шег до ба:

„Будућностјевећпочела,алијелошераспоређена (В. 
Гиб со на); Криза човечанства условљена је моделом анар
хистичке (читај неолибералне) глобализације (Ж. Ата ли) и 
„Главниузроксавременекризележиутомешточовечан
ствониједовољночовечно“ (Е. Мо рен).

Сту ди је/ана ли зе са вре ме них кри тич ких ауто ра по ка зу-
ју да је неолибералнимоделразвоја до вео до кри зе ка па ци те-
та ре ал не еко но ми је, де ва ста ци је при вре де, ра ста не за по сле-
но сти и дру штве них и ре ги о нал них не јед на ко сти у све ту. Да 
је на фо ну раз во ја ове стра те ги је раз во ја у све ту фор ми ран 
аси ме трич ни мо дел гло ба ли за ци је, ко ји је омо гу ћио да бо га-
ти по ста ју све бо га ти ји, а си ро ма шни све си ро ма шни ји, као 
и кон сти ту и сан мо но цен трич ни гло ба ли зам у ли ку „но вог 
свет ског по рет ка“, као по ре дак но вих не јед на ко сти у све ту. 
На ра зу ра ле ном ин те ре су сна га ме га-ка пи та ла као но си о ца 
раз во ја да нас су ин стру мен та ли зо ва не но ве про из вод не сна-
ге тех но ло ги је за ре ко ло ни за ци ју и но во по ро бља ва ње све та. 
У овом кон тек сту и Уни вер зи те ти, би ли све сни то га или не, 
по ста ју део лан ца, бе о чуг у но вим об ли ци ма не са мо раз во ја 
већ и по ро бља ва ња све та. 

Волерстиновасветскасистемскаанализа упра во ука-
зу је на ре ал не по де ле и про тив реч но сти у гло бал ном свет-
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ском си сте му из ме ђу зе ма ља свет ског цен тра, по лу пе ри фе-
ри је и пе ри фе ри је. На кла сну де тер ми ни са ност ре ги о нал не 
и гло бал не по де ле ра да у са вре ме но сти. На ге о кул ту ру дру-
штва спек та кла – ко ја по кри ва, оправ да ва са да шњи вла да-
ју ћи си стем рас по де ле дру штве не мо ћи у све ту, као и уло гу 
фак то ра (др жа ве и дру гих ин сти ту ци ја) и ан ти си стем ских 
по кре та у оспо ра ва њу ка пи та ли стич ког по рет ка, као и у бор-
би за но ву ан ти ка пи та ли стич ку ал тер на ти ву.

Упра во да би се из ме ни ла при ро да гло ба ли зма и аси-
ме трич ног мо де ла гло ба ли за ци је, ко ја је до ве ла до то га – ка ко 
ве ли Гиб сон: да је у са вре ме но сти „бу дућ ност ко ја је по че ла 
ло ше рас по ре ђе на“, ве о ма је зна чај на уло га на у ке и Уни вер-
зи те та.

Наукакаоразвојниресурсиистраживачи
каопионири„креативнедеструкције“

У са вре ме ној по де ли ра да, у усло ви ма НТР и ИКТ “добу
трећегталаса“ и но вих тех но ло ги ја, Уни вер зи тет је агенс/
ак тер дру штве них про ме на. Сна гом „кре а тив не де струк ци-
је“ сво јим ка дров ским по тен ци ја лом, он отва ра ка пи је бу-
дућ но сти, пут ка умре же ном дру штву зна ња.

Но ви из у ми и про из во ди, као тех но ло ги је са да шњо сти 
и бу дућ но сти ко ја је по че ла, упра во се и за чи ње у ње го вим 
ра ди о ни ца ма. Ако је у ери пр вог та ла са ка пи тал ни ре сурс 
би ла - њи ва; за вре ме дру гог – фа бри ка; да нас су то на уч но-
ис тра жи вач ки и раз вој ни цен три на Уни вер зи те ти ма. Та ко ђе 
Уни вер зи тет ни је пу ки сер вис при вре де и оста лих де лат но-
сти, већ ауто но ман ви со ко ком пе тен тан про фе си о нал ни кре-
а тор/по кре тач, пи о нир раз во ја чи та вог дру штва и са вре ме не 
ци ви ли за ци је.

Илу зи ја је по ли тич ке и при вред не ели те да су оне де-
ми јург са вре ме них дру штве них про ме на. Оне су са мо ви-
дљи ви део „ле де ног бре га“, у чи јим ду би на ма ру да ре пра ви 
не и ма ри/по кре та чи и кре а то ри бу дућ но сти. Но мен кла ту ра 
зва нич ног дру штва, са елит ним „пер ја ни ца ма“ са мо про мо-
ви ше вред но сти ко је кре и ра ју дру ге дру штве не гру пе – оли-
че не у на у ци, као кључ ном раз вој ном ре сур су – на са вре ме-
ном вр ло кон ку рент ном тржиштусивематерије. На ње му 
се да нас во де пре лом не бит ке за тех но ло шко и стра те гиј ско 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2011,год.VIIvol.12 стр.3347

45

ли дер ство у са вре ме ном све ту. Због то га је и на сто ја ње цен-
тра мо ћи да на у ку и Уни вер зи тет под ре де сво јим по ли тич-
ким по тре ба ма. Оту да жу стра бор ба за „крађуипрекрађу“, 
та лен то ва них да ро ви тих ка дро ва, као и за упра вља ње Уни-
вер зи те ти ма од стра не са вре ме не кор по кра ти је, тех но кра ти је 
и по ли то кра ти је.

Наука је кључ на по лу га про це са гло ба ли за ци је све та, 
ин тер на ци о нал ног раз во ја про из вод них сна га, ге не ри са ња 
но ве по де ле ра да и ин те гра ци је свет ског дру штва на прин ци-
пи ма деј ства но вих тех но ло ги ја и ин фор ма тич ког умре жа ва-
ња. Но, у исто вре ме, она је у си сте му дру штве не мо ћи и још 
увек под ре ђе на си ла ма из ван се бе: ин те ре си ма ме га ка пи та-
ла, кор по кра ти је и сна га вој но-по ли тич ког ком плек са. Оту да 
ње на ин стру мен та ли за ци ја за по тре бе си ла нео ства ре не мо-
ћи и по ку ша ји зло у по тре бе кључ ног ре сур са раз во ја са вре-
ме ног дру штва.

Да би од го во рио раз вој ној и ци ви ли за циј ској уло зи у 
гло бал ном до бу ко је на ста је, Универзитет мо ра и сам по ста-
ти отво рен и ди на ми чан. Ње го ве ре фор ме тре ба да до ве ду до 
су штин ске, ква ли тет не тран сфор ма ци је ње го вих функ ци ја: 
на став но-обра зов не, на уч но-ис тра жи вач ке и кул тур но-пе да-
го шке. Уме сто усит ња ва ња обра зов них про фи ла, Уни вер зи-
тет мо ра обез бе ди ти но ву ре ин те гра ци ју, син те зу свих на у ка 
(при вред них, дру штве них, ху ма ни стич ких) и афир ма ци ју 
тран сди сци пли нар ног при сту па у ис тра жи ва њу; ви сок сте-
пен ин фор ма ти за ци је и ин тер на ци о на ли за ци је зна ња; по-
кре тљи во сти сво јих ка дро ва, њи хо ву про фе си о нал ну ком пе-
тент ност и дру штве но-ци ви ли за циј ску од го вор ност за свет/
чо ве чан ство, за бу дућ ност ко ја се ра ђа.

Та кав Уни вер зи тет не ће би ти па ро хи ја лан, про вин ци ја-
лан у су штин ском сми слу, али ће раз ви је ном мре жом сво јих 
ин сти ту ци ја, омо гу ћи ти да сту ден ти/ис тра жи ва чи из свих 
ре ги ја и дру штве них сло је ва све та пар ти ци пи ра ју на/у ње-
му. Он ће би ти ру ко во ђен не на че ли ма про фи та и ин стру мен-
тал не ра ци о нал но сти, већ на че ли ма исти не и кре а тив но сти, 
про гре са и сло бо де, прав де и чо веч но сти. Он ће од га ја ти но ву 
ге не ра ци ју ви со ко про фе си о нал них ком пе тент них струч ња-
ка, али и ху ма ни стич ки со ци ја ли зо ва них гра ђа на све та ко ји 
ни су за бо ра ви ли на сво је на ци о нал не кул ту ре/иден ти те те.
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Из ње го вих обра зов них и на уч них ра ди о ни ца – про из-
и ла зи ће не са мо ком пе тент ни, ква ли тет ни, ефи ка сни струч-
ња ци, већ и од го вор ни прав до љу би ви љу ди. Здра ве лич но сти 
ко је ће из гра ђи ва ти здра во дру штво. Ко ји ће кул ту ром ми ра, 
пла не тар ним ху ма ни змом, би о е ти ком, слу жи ти одр жи вом 
раз во ју чо ве чан ства, и гло ба ли за ци ји раз у ме ва ња и со ли дар-
но сти ме ђу на ро ди ма у све ту.

Та кав Уни вер зи тет по но во ће ре и те гри са ти и ре а фир-
ми са ти прин ци пе по кре та Мо дер не и Про све ти тељ ства (на
ука, прогрес, слобода, или слобода, једнакост, братство), 
као и вра ти ти ча сну/про ме теј ску уло гу ин те лек ту ал ца – као 
струч ња ка и „жи ву са вест“ свог на ро да и свог вре ме на. Та кав 
Уни вер зи тет прог на ће пиг ме је ду ха и пре вр тљи ве ка рак те ре 
из сво је ра ди о ни це и вра ти ти до сто јан ство сво јим по сла ни-
ци ма ду ха – мо на си ма ети ке по зи ва. Из њи хо вог ства ра ла-
штва про и за шће нај ду бља кри ти ка са вре ме ног дру штва, али 
и ре ал ни ал тер на тив ни про јек ти мо гу ћег да љег ху ма ног и 
одр жи вог раз во ја чо ве чан ства. Та квој фа у стов ској и про ме-
теј ској уло зи на у ке и Уни вер зи те та сво јим ис тра жи ва њи ма 
тре ба да до при не се и са вре ме на кри тич ка со ци о ло ги ја.8

***

СавремениУниверзитетјенараскршћукаоисавреме
нодруштво. Уве рен сам да пу те ве/ка пи је бу дућ но сти мо гу 
отво ри ти кре а тив на на у ка и ре фор ми сан Уни вер зи тет, али 
не по ме ри ин те ре са по ли то кра ти је и кор по кра ти је већ чо-
ве ка и чо ве чан ства. Пи та ње је: ко ли ко да нас у се би – Уни-
вер зи те ти има ју ре ал ног по тен ци ја ла за ра ди кал ну ре фор му 
по ме ри раз вој ног ци ви ли за циј ског ин те ре са чо ве чан ства? 
Упр кос ду бо кој кри зи са вре ме ног све та, ве ру јем у ми си ју та-
квог „долазећегУниверзитета“, ко ји је но си лац про гре са и 
еман ци па ци је, о ко ме су пи са ли ин те лек ту ал ци по пут Мар-
ку зеа, Пје ра Бур ди јеа и Жа ка Де ри де. У су прот ном, он ће би-
ти осу ђен да слу жи по ли то крат ској и кор по крат ској кла си за 
ре про дук ци ју ње ног ка пи та ла, и екс пан зи ју пост ва ре не мо ћи 
и но во по ро бља ва ње све та.

8 Видети о томе у раду Љ. Митровића „Пледоаје за обнову критичке и 
хуманистичке улоге савремене социологије“, Политичкаревија, бр. 1/2011, 
Институт за политичке студије, Београд, стр. 173-185.
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* Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за со ци о ло ги ју, Но ви Сад

РадивојСтепанов*

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ РАС ПА ДА ДРЖАВЕ  
НА ОБРА ЗОВ НИ СИ СТЕМ  
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

Сажетак

Основнатезаовоградаполазиодоколностидајерас
паддржаве(СФРЈ,СРЈ,ДЗСЦГ,РС)довеоупитањефункци
онисањебројнихсистемскихчинилацакаоштојеуставно
правнисистем,системдржавнеуправе,правосуднисистем,
економскисистем,здравственисистем,инарочитосистем
образовања.Дакле, распадомдржаверазара се укупан си
стемвредностиудруштвуиутомамбијенту„завладале“
деструкције,образовнисистемјенајвишепогођен:онјеили
ван(своје)функцијеилинасамојивициколапса.Оноштоје
посебноважно,разоренобразовнисистемтешкосепоново
успоставља.Немаданаснидржавногнисоцијалногчиниоца
одкојегобразовнисистемдобијаглавниподстицај,зашти
туиоријентацијузарадиделовање.Распаддржаведоводи
упитањеуопштефилозофијуобразовања.Наиме,образов
нисистемгубисвојуеминентнукарактеристикуцивилиза
цијскогчиниоцакоји је једино у стањудаобразујеидана
тајначиндугорочноуспостављаистабилизујесаметеме
љедржаве,идентитетазаједницеисвакогпојединца.Уам
бијентраспададржаве, црква улази као утицајнифактор
образовања.Релацијадржава–образовањетањисеинеста



РадивојСтепанов ПОСЛЕДИЦЕРАСПАДАДРЖАВЕ

50

јеураспадудржаве,аобразовнисистемпостајеизлишна
социјална појава, најчешће декор политици, непотребан и
непрофитнисектор.ТојестањеобразовањауСрбијиупо
следњедведеценије!
Кључнеречи:распаддржаве,систем,образовање,реформа,

транзиција.
Рас пад др жа ве не из бе жно оста вља нај ду бље тра го ве 

на мен тал ни и со ци јал ни склоп, на ин сти ту ци је и од но се, на 
по ли тич ки и еко ном ски си стем, на со ци јал ну „инер ва ци ју“, 
те со ци јал ни ка пи тал и со ци јал не мре же. По сле ди це рас па да 
че сто су очи глед не (као и узро ци, уоста лом) а че сто се от кри-
ва ју знат но ка сни је, ка да се со ци јал но тле поч не сми ри ва ти 
а тан ка по ко ри ца не ке дру ге и дру га чи је др жав но сти тек по-
чи ње на зи ра ти. Рас пад др жа ве се ма ни фе сту је на раз ли чи те 
на чи не. Нај че шће кроз раз ли чи те де фор ми те те „по гле да на 
свет“ (Wel tan scha ung), ори јен та ци ја у со ци јал ном ам би јен-
ту – по је дин ца, дру штве них гру па или ет нич ких за јед ни ца 
и де фи цит дру штве них вред но сти. Сви дру штве ни по тре си, 
па и они да ле ко ма њи од рас па да др жа ве, ути чу на си стем 
обра зо ва ња. Рас пад др жа ве до во ди у пи та ње це лу вер ти ка-
лу си сте ма обра зо ва ња од основ ног, пре ко сред њег до ви со-
ко школ ског. Ни си стем пред школ ског вас пи та ња ни је из ван 
под руч ја по губ них по сле ди ца рас па да др жа ве.

 Образовaње у Ср би ји про ла зи ло је (и про ла зи) кроз 
се ри ју рас па да др жа ве у по след ње две де це ни је. Рас пад је по-
чео до но ше њем Уста ва РС 1990. год. и рас па дом СФРЈ, на ста-
вио се рас па дом СРЈ, те као је кроз рас пад ДЗ СЦГ, а на ста вља 
се и кроз рас пад РС.

 И „са мо“ је дан рас пад др жа ве до во љан је да сло ми цео 
си стем дру штве них вред но сти и кул тур них те ко ви на. С дру-
ге стра не, се ри ја др жав них ло мо ва чи ји смо све до ци у по-
след ње две де це ни је има ка рак тер “ху ма ни тар не”, ци ви ли за-
циј ске икул тур не ка та стро фе по си стем обра зо ва ња из ко је 
је опо ра вак ве о ма спор, те жак, ако не и не мо гућ.

 Рас пад др жа ве на овим про сто ри ма од ви јао се на жа-
лост „те мељ но“, бру тал но, дра ма тич но и „освет нич ки“. Сви 
су из гле ди да смо се је ди но у по сло ви ма раз би ја ња соп стве-
не др жа ве по ка за ли на ни воу „исто риј ског“ за дат ка. Ср би ја 
та ко ни да нас не ма ре ле вант ну тј. „до вр ше ну др жа ву“. По је-
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ди но сти тог рас па да из ми чу опи су и на бра ја њу. Ов де се са-
мо мо гу по ме ну ти „до ми нант ни“ об ли ци сло ма и раз би ја ња 
др жа ве у са мом те ме љу, као што су: рат, ет нич ка чи шће ња, 
лич на власт, ва лут ни и при вред ни слом, ме ђу на род ни обруч 
еко ном ских и кул тур них санк ци ја, ци ви ли за циј ска изо ла ци-
ја, рас пад прав ног и устав ног си сте ма, за стра шу ју ћа ко руп-
ци ја, по ли тич ка нео д го вор ност и не кул ту ра, те ма со ван од-
ла зак мла дих и ква ли тет них струч ња ка из зе мље.

 У Ср би ји на си стем обра зо ва ња нај ра зор ни ји ути цај 
ку му ла тив но има ју: слом на го ве шта ва ју ћег гра ђан ског Wel-
tan scha ungа с кра ја осам де се тих и по чет ка де ве де се тих, да-
кле, су мрак ци вил но сти и то ле ран ци је, на ци о на ли стич ка 
хи сте ри ја и ис кљу чи вост, рас пад прав ног си сте ма и оп ште 
не по ве ре ње у суд ску прав ду и агре си ван упад Срп ске пра во-
слав не цр кве у по ли тич ки и обра зов ни си стем Ср би је.

 Од де ве де се тих го ди на убр за но се љу шти јед на по јед-
на струк ту ра обра зов ног си сте ма. Љу шти се не са мо фор мал-
но и нор ма тив но, иде о ло шки и кон цеп циј ски, већ суп стан ци-
јал но! Др жа ви ни је по треб но обра зо ва ње. Др жа ва у рас па ду 
ни је др жа ва ко ја се те ме љи на обра зов ном ка пи та лу. То ни је 
др жа ва ко ја „по тре бу је“ обра зо ва ње, ко ја се на ње му и са ма 
кул ти ви ше. Из ме ђу др жа ве и обра зо ва ња не ма ни ка квог „он-
то ло шког“ до ди ра. Упра во су прот но: др жа ва ко ја се рас па да 
је окре ну та се би, она ни је у функ ци ји ни јед не ци ви ли за циј-
ске вред но сти, она не жи ви за дру штво. На про тив, ње на ле-
ви ја тан ска па то ло ги ја се оства ру је жи ве ћи од дру штва, ис-
цр пљу ју ћи као кар ци ном дру штво и кроз узи ма ње со ци јал не 
жр тве. За др жа ву у рас па ду обра зо ва ње ни је не про це њив со-
ци јал ни ка пи тал, на про тив, обра зо ва ње је „ка пи тал на хи по-
те ка“, те рет ко ји би она ра до зба ци ла са ле ђа, од ко јег би ра до 
„опра ла ру ке“, јер обра зо ва ње на про сто ни је „у ло ги ци“ рас-
па да си сте ма ко ји – „као рас пад“ мо ра би ти пот пун, да кле, 
то та лан. 

За што је то та ко?
У ан тич кој др жа ви, си стем обра зо ва ња уса гла шен је с 

ци клу сом аутен тич ног људ ског жи во та. Zoonlogenehon – би-
ће ко је се раз у ме, zoonpolitikon – по ли тич ко би ће, те zoonteh
nikopoietikon– ства ра лач ко би ће, у свом скла ду и је дин ству 
чи не иде ал из гра ђе ног или обра зо ва ног човекаpaidagogosa. 
Тај ци клус је дин ства и аутен тич но сти ових ан тро по со ци о-
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ло шких са др жа ја мо гућ је је ди но код сло бод не и ауто ном не 
лич но сти. Др жа ва ко ја се рас па да и пре тва ра у ми то ло шког 
са тра па (ко ји све про жди ре и све уни шта ва) не тре ба це ло-
ви ту, ства ра лач ку и сло бод ну лич ност. На про тив, она тре ба 
објект ко ји мо же кад по же ли да узме као жр тву, обје кат ко ји 
је при ла го дљив и ко ји се не опи ре ње ној ма ни пу ла ци ји, ко ји 
је ви ше-ма ње ин ди фе рен тан и не мо ћан у по гле ду сво је суд-
би не. Оту да, у та квој др жа ви, обра зо ва ње гу би сво ју из вор-
ну свр ху. Оно је са мо ну жни снаб де вач пре ма уз ра сту (ко ри-
сни ка, кон зу ме на та) до зи ра них ин фор ма ци ја (те шко је ре ћи 
и зна ња) нај ви ше и са мо за бри ну то за соп стве ни оп ста нак. 
За то Ср би ја не ма си стем обра зо ва ња. 

Си стем обра зо ва ња по чи ва на од ре ђе ној про грам ској 
про јек ци ји. У Ста ром Ри му би ла је чу ве на про грам ска ком-
по зи ци ја по зна та под на зи вом septemartes liberales, ко ја ће 
слу жи ти као мо дел и кри те риј обра зо ва ња све до ка сног 
сред њег ве ка. Ова обра зов но-про грам ска струк ту ра је про-
ши ри ва на и до пу ња ва на и у фе у дал ном си сте му, при ме ре но 
прин ци пи ма тог дру штва и иде а ли ма но би ли са, те о ло ги је и 
ка те хи зи са. Та ко на ста јеseptemartesprobitatis, septemartes
mechanichae итд., да кле, све оно што је оспо со бље ност из 
sholеé(Ха ла дин 1982: 208-209). 

Гра ђан ски свет је ство рио по сво јој ме ри кри те ри је 
обра зо ва ња и обра зов не си сте ме. Обра зо ва ње по ста је „вла-
сни штво“ гра ђа на, а обе ле жа ва га пре све га ели ти зам и не-
го ва ње ду ха и те ла, обра зо ва њем се сти че тзв. гра ђан ски 
шлиф. Шко ла као ин сти ту ци ја обра зо ва ња је це ре мо ни јал на, 
угла ђе на, ди сци пли но ва на, она има ја сно из ра же не ауто ри-
те те и уз о ре упр кос бес кру пу ло зно сти, зло би и хи по кри зи ји 
гра ђан ског дру штва. 

И у ан тич ком до бу, и у Меdium Аеvum-у, и у гра ђан-
ској епо си обра зо ва ње је ци ви ли за циј ски con di tio si ne qua 
non. Тај прин цип је зна чај но до ве ден у пи та ње у Ср би ји у 
по след ње две де це ни је. Ср би ја жи ви прак тич но без система 
обра зо ва ња. Ни шта зна чај но, ни шта бит но не ме ња на ства ри 
што у Ср би ји по сто ји нор ма тив ни, бо ље ре ћи прав ни али-
би за пред школ ско, основ но и сред ње обра зо ва ње ко је но си 
мар ци ја лан на слов Законоосновамасистемаобразовањаи
васпитања (Сл.гласникРС, бр. 72/2009; бр. 52/2011). Слич но 
нор ма тив но по кри ће Ср би ја има и за ви со ко школ ство кроз 
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Законовисокомшколству (Сл. гласникРС, бр. 76/2005; бр. 
97/2008; 7/2010). Рас пад др жа ве де ве де се тих ра зо рио је до-
тад по сто је ћи си стем обра зо ва ња, и у ме ђу вре ме ну, за ми ну-
ле две де це ни је, др жа ва Ср би ја ни је би ла у ста њу да по ну ди 
ни јед ну пре ми су на ко јој се си стем обра зо ва ња де фи ни ше, 
функ ци о ни ше и ин те гри ше у мо дер не ци ви ли за циј ске то ко-
ве обра зо ва ња. „Да би дру штво мо гло до бро функ ци о ни са-
ти – ка же Фром – ње го ви при пад ни ци мо ра ју усво ји ти та кву 
вр сту ка рак те ра да же ле да чинеоноштоморајучинити као 
при пад ни ци дру штва или не ке дру ге гру пе уну тар дру штва. 
Они требадажеле оно што је објективнонеопходно да чи-
не.“

Ста ње обра зо ва ња у Ср би ји је да ле ко од „до брог функ-
ци о ни са ња дру штва“ гле да но очи ма Фро ма. То ста ње је, 
пре ма мо јој им пре си ји, да ле ко бли же ста њу, ка ко га је сво је-
вре ме но ви део (опи сао) члан На ци о нал ног са ве та за основ но 
и сред ње обра зо ва ње, но во сад ски со ци о лог М. Трип ко вић: 
„Обра зо ва ње код нас ду го сто ји на спо ред ном дру штве ном 
ко ло се ку. За обра зо ва ње су од ре ђе ни спо ред ни ми ни стри, 
спо ред ни про гра ми, спо ред на ма те ри јал на из два ја ња, спо-
ред ни по ли ти ча ри и спо ред ни по ли цај ци... и ми са ми по ста-
је мо спо ред ни љу ди и има мо (во ди мо) спо ред не жи во те.“

Шта у том слу ча ју до би ја мо као ло ги чан по ка за тељ? Да 
је обра зо ва ње спо ред на ствар у исто та ко спо ред ној др жа ви 
(као што је Ср би ја) и да оно ни је ком па ра бил но ни са јед ним 
при ме ром др жа ве или зе мље из не ка да шњег ко му ни стич ког 
или ре ал со ци ја ли стич ког кор пу са. То зна чи да се у Ср би ји не 
мо же го во ри ти ни ти о ре фор ми обра зо ва ња ни ти о Ср би ји 
као др жа ви у тран зи ци ји. За што не мо же? Због то га што сло-
же на зби ва ња на овим про сто ри ма ве за на за Ср би ју (по мо ме 
су ду) те шко да мо гу од го ва ра ти стан дард ним зна че њи ма „ре-
фор ми са ње“ и „тран зи ци ја“. По ста вља се пи та ње шта сада 
у Ср би ји мо же да зна чи ре фор ми са ње обра зо ва ња и ка ко је 
овде те кла тран зи ци ја?

Тре ба се се ти ти да ре фор ми са ње обра зо ва ња у ра ни јој 
др жа ви – Ју го сла ви ји, ни је би ла не по зна та по ја ва одн. ис ку-
ство. Исто ри ча ри обра зо ва ња и пе да го зи ука зу ју на три ка-
рак те ри стич на пе ри о да у ре фор ми обра зо ва ња у бив шој др-
жа ви. Пр ви по сле рат ни пе ри од у ре фор ми обра зо ва ња те као 
је од 1945. до 1958. и озна чен је као „пе ри од адап та ци је и идеј-
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не пре ор јен та ци је“. Дру ги пе ри од је био је од 1958. до 1974. 
и пред ста вља „пе ри од раз ви је ног дру штве ног упра вља ња и 
пре ла за на са мо у пра вља ње“, а тре ћи пе ри од ре фор ме тра је од 
1974. до 1990. и то је „пе ри од тра же ња но вих пу те ва у из град-
њи обра зов ног си сте ма“ (Бу дић и др. 2003: 13 и да ље).

Основ но обе леж је пр вог пе ри о да ре фор ме обра зо ва ња у 
бив шој др жа ви је би ло ства ра ње (по ди за ње) све тов не шко ле. 
Ла ич ка др жа ва све тов ном шко лом га ран ту је устав но пра во 
на оба ве зно сед мо го ди шње обра зо ва ње сви ма без об зи ра на 
на ци о нал не, вер ске, кла сне и пол не раз ли ке. У том (пр вом) 
пе ри о ду Ју го сла ви ја нијеималанови вас пит но-обра зов ни си-
стем, већ је но во ство ре на др жа ва, са ка па ци те ти ма ко ји ма је 
рас по ла га ла, ра ци о нал но би ла ан га жо ва на са мо на до пу ни и 
ко рек ци ји на сле ђе ног си сте ма школ ства. (Од 50-их се уво ди 
„осмо лет ка“ у обра зов ни си стем).

 Дру ги пе ри од ре а ли за ци је по ли ти ке обра зо ва ња у бив-
шој др жа ви по чи ње 1958. и он се по пра ви лу озна ча ва као 
„на ша пр ва те мељ на ре фор ма школ ског си сте ма“ (Пот ко њак 
1980: 46). Ре фор ма обра зо ва ња про јек то ва на је Општимза
кономошколству и чи та вим ни зом по ли тич ких до ку ме на та 
ко ји су усле ди ли на кон ње го вог до но ше ња. За кон је са др жао 
основ на на че ла ко ја су ва жи ла за цео си стем обра зо ва ња, га-
ран то вао је бес плат ну на ста ву, обез бе ђи вао је ре а ли за ци ју 
на ста ве на је зи ци ма на ро да Ју го сла ви је, за сни вао је обра зо-
ва ње и вас пи та ње на до стиг ну ћи ма са вре ме не на у ке, омо гу-
ћа вао је ак тив но уче шће уче ни ка у из во ђе њу на ста ве, омо-
гу ћа вао је на став ни ци ма са мо стал ност у оства ри ва њу ци ља 
вас пи та ња и обра зо ва ња и у из во ђе њу на ста ве, итд. У том 
пе ри о ду ства ран је „је дин ствен школ ски си стем“. Ина че, Оп
штизаконошколству због сво је, за то вре ме мо дер не кон-
цеп ци је, иза звао је ин те ре со ва ње и из ван Ју го сла ви је а не ке 
ње го ви ста во ви и иде је мо гу се пре по зна ти и у не ким ка сни-
јим до ку мен ти ма слич не при ро де у обла сти обра зо ва ња. 

Тре ће раз до бље ре фор ме обра зо ва ња по чи ње 1974. год. 
(на кон до но ше ња УставаСФРЈ 1974. год. и Законао удру
женомраду 1976. год.) и оно је про мо ви са но на X кон гре су 
СКЈ. Мно ги овај пе ри од у рефoрми обра зов ног си сте ма ви де 
као „ко рак на зад“ јер ели ми ни ше ели ти зам из обра зо ва ња и 
суд бин ски га ве зу је за удру же ни рад. То је вре ме тзв. усме-
ре ног обра зо ва ња, на пу шта ња основ ног, сред њег и ви со ко-
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школ ског сте пе на обра зо ва ња и ства ра ње си сте ма за сно ва ног 
на кон цеп ци ји „пер ма нент ног обра зо ва ња“ (чи ја су основ на 
обе леж ја је дин ство и рав но прав ност свих об ли ка и пу те ва 
обра зо ва ња; рав но прав ност обра зо ва ња омла ди не и обра зо-
ва ња од ра слих; „по врат но обра зо ва ње“; по сте пе но сра ста ње 
за вр шних фа за сред њег обра зо ва ња са по чет ним фа за ма ви-
со ког школ ства; итд.) (Бу дић и др. 2003: 60). То ком вре ме-
на, зна чај но је опа дао ква ли тет ра да у шко ла ма ко је су се, из 
стра ха од ду а ли зма и ели ти зма, све ви ше упро се ча ва ле за по-
ста вља ју ћи та лен те (Бу дић и др. 2003:66).

Би ли су то ја сни на го ве шта ји да је не што тре ба ло ме-
ња ти у си сте му обра зо ва ња. По тре бу ре фор ме обра зо ва ња у 
Ју го сла ви ји пре те као је њен рас пад. Пад „јед ног зи да“ (1989) 
у Евро пи ути цао је на рас пад це ле јед не др жа ве, та ко ђе у 
Евро пи. Био је то рас пад ју го сло вен ске др жа ве, а исто вре ме-
но (са њом) и рас пад по сто је ћег си сте ма обра зо ва ња. Оту да 
је пи та ње шта Ср би ја да нас, у ре ла тив но крат ком вре ме ну 
од рас па да Ју го сла ви је, мо же учи ни ти на по љу обра зо ва ња, 
дру гим ре чи ма, ка ко уоп ште мо же да „ре фор ми ше“ обра зо-
ва ње? Си стем (као та кав) сва ка ко не мо же да се ре фор ми ше 
јер си сте ма обра зо ва ња у Ср би ји и не ма. Не мо же се ре фор-
ми са ти оно што ре ал но не по сто ји. Тач но је да је у Ср би ји 
„за слу жбе не свр хе“ и европ ску ле ги ти ма ци ју „пре по зна то“ 
обра зо ва ње али то још ни је си стем, то ни је со ци јал но и ин-
сти ту ци о нал но при зна та вред ност ни од дру штва ни од др-
жа ве.

Ка кво оту да Ср би ја има про фи ли са но обра зо ва ње ако 
се већ не мо же го во ри ти о „си сте му обра зо ва ња“? 

Ср би ја да нас има пи ра ми дал ну струк ту ру прав них 
ли ца ко ји на раз ли чи тим ступ ње ви ма сер ви си ра ју „ни вое“ 
обра зо ва ње. То су пред школ ске уста но ве, основ не и сред ње 
шко ле, те уни вер зи те ти. Шко ле и уни вер зи те ти прак тич но 
не од го ва ра ју за ква ли тет сво јих услу га и сво је де лат но сти. 
Да кле, шко ле не од го ва ра ју ни пред др жа вом ко ја скром но 
фи нан си ра обра зо ва ње, ни школ ским ге не ра ци ја ма ко је тре-
ба да обра зу је. Да ствар бу де још го ра, шко ле и уни вер зи те ти 
не од го ва ра ју ни пред обра зов ном стру ком ни пред са вре ме-
ном на у ком. Оту да се у за вр шној – уни вер зи тет ској ин стан-
ци обра зо ва ње по де ли ло на др жав но и при ват но. У при ват ној 
оп ци ји ви со ко обра зо ва ње је у Ср би ји по ста ло „чист би знис“. 
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Ди пло ме ака де ма ца има ју тр жи шну це ну а не стру ков ну 
вред ност. Кад не ма ком пе ти ци је не ма ни од го вор но сти. То 
не со лид ну др жа ву и не за ни ма. Ру ко во ди о ци (ди рек то ри, де-
ка ни, рек то ри) ових обра зов них сер ви сних ста ни ца од го ва-
ра ју са мо ак ту ел ној по ли тич кој вла сти на ло кал ном, по кра-
јин ском или ре пу блич ком ни воу. Да кле, оној вла сти ко ја их и 
до во ди до ру ко во де ће (по ли тич ке) по зи ци је у сфе ри обра зо-
ва ња. То је основ ни па ра докс и нон сенс да на шњег школ ства 
Ср би је. Ви со ки по ли тич ки чи нов ни ци мо гу „јед ним по те зом 
свог за ко но дав ног пе ра“ да школ ске пла но ве и про гра ме од-
ре ђу ју пре ма сво јој во љи и свом пар тиј ском „све то на зо ру“. 
У Ср би ји је та ко ми ни стар про све те – у XXI ве ку – уки нуо 
пре ко но ћи ево лу ци о ни стич ку те о ри ју и ње ног ро до на чел-
ни ка Дар ви на. Ми ни стар ство про све те не по сто ји као сер вис 
обра зо ва ња, већ упра во обр ну то, обра зо ва ње по сто ји због 
ми ни стар ства. У ви со ком обра зо ва њу не од ре ђу ју рек то ри ко 
мо же но си ти лен ту ми ни стра обра зо ва ња, већ је упра во обр-
ну то. Оту да ни је пре се дан ка да рек тор јед ног уни вер зи те та 
(но во сад ског) јав но ка же да је „он/она са мо слу жбе ник ми ни-
стар ства обра зо ва ња“. Ту је очи глед на ин фе ри ор ност обра-
зо ва ња у од но су на по ли ти ку. Ту не ма „ни го во ра“ о ауто-
но ми ји обра зо ва ња и лич но сти ко је га пред ста вља ју. Та ко се 
обра зо ва ње као вред но сни си стем струк тур но раз би ја у чи-
нов нич ку ди стри бу ци ју ста ту са (ње го вих) ак те ра.

На ову опа сност ко ја се од но си на ста тус обра зо ва ња 
у дру штву у тран зи ци ји од ко му ни зма пре ма де мо кра ти ји 
ука зу је (не мач ко-ен гле ски) со ци о лог, фи ло зоф и по ли ти чар 
Ралф Да рен дорф у сво јој књи зи Универзитетпослекомуни
зма (UniversitiesafterComunism, 2000).

Ре фор ма обра зо ва ња ни је јед но став ни, бр зи скок ко-
ји се мо же де фи ни са ти „пре ко но ћи“, об ја ви ти и при ме ни ти 
ди фу зном ак ци јом на ци о нал них или чак ин тер на ци о нал них 
раз ме ра. На про тив, „реч је о про це су слич ном ево лу ци ји, у 
том сми слу да пред ста вља тра јан, све о бу хва тан на пор да се 
оства ри но ва кон цеп ци ја са гла сно садру га чи јим по ло жа јем 
и ци ље ви ма школ ског и ви со ког обра зо ва ња у дру штву, са 
струк ту рал ним и функ ци о нал ним про ме на ма ко је су се де-
си ле, од но сно ко је се де ша ва ју“ (Ђу кић 2006: 40). 

Са вре ме на кон цеп ци ја обра зо ва ња, а на ро чи то ви со ког 
обра зо ва ња под ра зу ме ва „вред но сти ускла ђе не са но вим ло-
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кал ним, ре ги о нал ним и гло бал ним усло ви ма и окол но сти ма 
ко је де тер ми ни ше сво је вр сна раз дел ни ца на пре ло му епо ха 
чи ји смо са вре ме ни ци. Ак ту ел ни дру штве ни и на уч но-тех-
но ло шки тре ну так тра жи ино ва тив не вас пит но-обра зов не 
ин сти ту ци је, у ко ји ма ће се, уз оста ло, сту ден ти оспо со бља-
ва ти за са мо о бра зо ва ње и за са мо над ма ши ва ње – што су 
ка рак те ри стич ни еле мен ти по тке пост мо дер ног по гле да на 
свет и жи вот“ (Пи вец 1995: 45 и да ље). У том све тлу ја вља се 
по тре ба да се ак ту ел ни си стем ви со ког обра зо ва ња пре све-
га ре кон цеп ту а ли зу је за „дру штво зна ња“, од но сно за „дру-
штво ко је учи“. Под ра зу ме ва се да обра зо ва ње ви ше не мо же 
би ти про цес једносмерногпреношењазнања од на став ни ка 
до уче ни ка или сту де на та: на про тив, са вре ме но ви со ко обра-
зо ва ње мо ра би ти у функ ци ји раз во ја спо соб но сти сту де на та 
ко ји ће зна ње сти ца ти, от кри ва ти, кре и ра ти, ино ви ра ти, про-
из во ди ти и за ра ђи ва ти (Хал дин 1982: 214). 

Не ма сум ње да се на европ ским уни вер зи те ти ма да-
нас де ша ва пра ви ко пер ни кан ски обрт. На та ла су ве ли ких 
ино ва ци ја ко је су за хва ти ле си стем ви со ког обра зо ва ња на 
европ ском кон ти нен ту, а ко је се те ме ље на но вом ква ли те ту 
обра зо ва ња окре ну тог ка ис тра жи ва њу бу дућ но сти, под сти-
ца њу кон ку рент но сти, раз ли чи то сти, де цен тра ли зо ва но сти, 
флек си бил но сти и мо бил но сти свих ак те ра, отва ра се пра ва, 
је дин стве на при ли ка да се од стра не и од ба це све за блу де и 
за бу не ко је су (у)чи ни ле по сто је ћи си стем ви со ког обра зо-
ва ња не е фек тив ним, не е фи ка сним и не е ко но мич ним (Ђу кић 
2005: 38).

У окви ру тен ден ци ја за сно ва них на про це су ре фор-
ми са ња европ ских уни вер зи те та (тзв. бо лоњ ски про цес) по-
кре ну тог с ци љем да се ство ри „европ ски про стор ви со ког 
обра зо ва ња“ и по ве ћа кон ку рент ност и ме ђу на род на ком пе-
ти тив ност европ ских уни вер зи те та, на ро чи то у од но су на 
аме рич ке уни вер зи те те, пи та ње ква ли те та ци ље ва, про гра-
ма, ак те ра, про це са и ре зул та та ви со ко школ ске на ста ве и си-
сте ма ви со ког обра зо ва ња у це ли ни, по ста ло је при о ри тет. 
При то ме, ја сно се ис ти че по тре ба ко ја се све ви ше ис по ља ва 
у ви ду им пе ра ти ва да се уста но ви но ви па не вроп ски оквир 
ква ли те та обра зо ва ња, акре ди та ци је ви со ко школ ских ин сти-
ту ци ја и утвр ђи ва ње про фе си о нал них ква ли фи ка ци ја не са-
мо у на ци о нал ном, већ и у ре ги о нал ном, па и у гло бал ном 
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сми слу. (TrendsanddevelopmentsinhighereducationinEuro
pe,UNE SCO, Pa ris, 2003).

 Ср би ја је зва нич но је пот пи са ла Бо лоњ ску де кла ра ци ју 
2003. го ди не у Бер ли ну. Де кла ра ци ју је пот пи сао онај исти 
ми ни стар ко ји је обра зо ва ње „ре фор ми сао по ли тич ком про-
да јом де це“ уво де ћи ве ро на у ку у шко ле а цр кве у др жав ни 
обра зов ни си стем. Да је Ср би ја по ста ла „пра во слав на џа ма-
хи ри ја“ по твр дио је сво јом одо бра ва ју ћом од лу ком Устав-
ни суд Ср би је. Са да је, мо же се ре ћи, чи та ва кон ти нен тал на 
Евро па об у хва ће на „бо лоњ ским про це сом“ али цр кве у ЕУ 
ни су по ста ле део др жав ног обра зов ног сек то ра. 

 Закон о високом образовању (2005) ни је по мо гао да 
се ре ши су штин ско пи та ње ре фор ме са мих сту ди ја, од но-
сно ви со ко школ ске на ста ве. „Уни вер зи тет ски сту диј чу ва 
не са мо струк ту ру не го и уну тра шњу ор га ни за ци ју и ме то де 
на став ног и на уч ног ра да још од пе де се тих го ди на ми ну лог 
сто ле ћа“, а „из у зев де кла ра тив ног за ла га ња за ефи ка сност и 
ква ли тет ви со ког обра зо ва ња, не ма ни ре чи о уну тра шњој 
ре фор ми уни вер зи тет ских сту ди ја“ (Ђу кић 2006: 40 и да ље).

Ни јед на ре фор ма обра зо ва ња, а на ро чи то ви со ког обра-
зо ва ња не ће од го во ри ти оче ки ва њи ма, ни ти ће до се ћи по ста-
вље ни циљ, ако пе да го шко-ди дак тич ка пи та ња мо дер ни за-
ци је шко ле, ви со ке шко ле и са ме ви со ко школ ске на ста ве, из-
ме ђу оста лог и раз ли чи те ди дак тич ке ино ва ци је, не по ста ну 
при о ри тет. На жа лост, раз ма тра ње по је ди них ди дак тич ких 
аспе ка та ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји осна жи ло је 
ути сак да се про бле ми ма уну тра шњих про ме на ви со ко школ-
ске на ста ве не при да је од го ва ра ју ћи, нај ви ши зна чај, од но-
сно да су по ме ну ти про бле ми и ово га пу та оста ли у дру гом 
пла ну. Ни је те шко за кљу чи ти да је не у спех не ке евен ту ал-
не или те ку ће ре фор ме све из ве сни ји, што се ма ње па жње 
при да је пе да го шко-ди дак тич ким, уну тра шњим пи та њи ма. 
Дру гим ре чи ма, успех ре фор ме ви со ког обра зо ва ња, са да и 
ов де, мо же се оче ки ва ти са мо ако се ши ро ком дру штве ном 
и на уч но-струч ном ак ци јом обез бе ди са деј ство ре ле вант них 
чи ни ла ца и ком пле мен тар ност обе ре форм ске ком по нен те: 
си стем ско-ор га ни за ци о не (спо ља шње) и пе да го шко-ди дак-
тич ке (уну тра шње), ко ја под ра зу ме ва, пре све га при хва та ње 
и им пле мен та ци ју од го ва ра ју ћих ди дак тич ких ино ва ци ја у 
ви со ко школ ској на ста ви.
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Под тран зи ци јом се, уз све спо ро ве ко ји пра те овај по-
јам, под ра зу ме ва ве ли ка со ци јал на тран сфор ма ци ја кор пу са 
европ ских др жа ва ко је су при па да ле тзв. со ци ја ли стич ком 
(ко му ни стич ком) бло ку, од но сно њи хов пре лаз из не де мо-
крат ских у де мо крат ске по ли тич ке си сте ме, или пре ко рак из 
ста рог дру штва у но во дру штво ко је се из гра ђу је. По је ди ни 
ауто ри упо зо ра ва ју да тер мин транзиција ни је по де сан по јам 
за ста ње ко је Нем ци на зи ва ју Um bruch, од но сно да се тим 
пој мом пред ста вља при лич но иди лич но ли це про ме на ко је 
су пра ти ле бив ше ко му ни стич ке зе мље. То се на ро чи то мо-
же уочи ти на „тран зи циј ском слу ча ју” Ср би је. Јер у Ср би ји 
је све га мо гло би ти, са мо не иди ле у рас па ду др жа ве. Ако је 
тран зи ци ја пут и про цес од јед ног дру штве ног и по ли тич ког 
ста ња ко је је ис тро ши ло сво је ег зи стен ци јал не ка па ци те те у 
дру го и дру га чи је ста ње ко је мо же да ти ви ши ква ли тет со ци-
јал ног и по ли тич ког жи во та, он даСр би ја те шко да мо же би ти 
дру штво (др жа ва) у тран зи ци ји. По јед но ста вље но, тран зи ци-
ја је ход од не че га ста рог и по тро ше ног пре ма не чем но вом 
и бо љем. У Ср би ји тран зи ци ја је про цес од рас па да (др жа ве) 
пре ма рас па да њу (по ли тич ке за јед ни це). Срп ска тран зи ци ја 
не по ду да ра се ни вре мен ски ни са др жи ном нипо сле ди ца ма 
са тран зи ци јом у ис точ но е вроп ском бло ку.

 Шта мо гу би ти прет по став ке за ус по ста вља ње ва ља ног 
ре фор ми са ног си сте ма обра зо ва ња у Ср би ји?

Пр во, ус по ста вља ње со лид не и мо дер но ор га ни зо ва не 
др жа ве.

Дру го, до но ше ње мо дер ног уста ва др жа ве ко ји ра ци о-
на ли зу је и вер ти кал ни и хо ри зон тал ни прин цип вла сти.

Тре ће, устав но утвр ди ти пра во на обра зо ва ње по са вре-
ме ним стан дар ди ма.1

1  To je схе ма “4A” кojу je раз ви ла проф. Kaтaрина То ма шев ски и у ко јој 
де фи ни ше пра во на обра зо ва ње као пра во ко је са др жи че ти ри основ-
не ди мен зи је:

  1. Ava i la bi lity (рас по ло жи вост): по сто ји ли до во љан број аде кват но 
опре мље них oбразовних уста но ва и је су ли ре ги о нал но ди стри бу и-
ра не? 

  2. Ac ces si bi lity (при сту пач ност): jeсу ли уста но ве фи зич ки и еко ном-
ски до ступ не, од но сно је ли при ступ јед нак за све дру штве не гру пе/
ску пи не? 

  3. Ac cep ta bi lity (при хва тљи вост): омо гу ћа ва ју ли обра зов ни про гра-
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Че твр то, ин сти ту ци о на ли зо ва ти вер ти ка лу обра зо ва-
ња.

Пе то, ка дро ве у обра зо ва њу (од пред школ ског до ви со-
ког) др жа ти стро го из ван пар тиј ских (стра нач ких) ка дров-
ских ли ста. Из бор ка дро ва у обра зо ва њу тре ба да се од ви ја 
по струч ним кри те ри ји ма.

Ше сто, ка дро ве у ви со ком обра зо ва њу кон ти ну и ра но 
др жа ти у на ци о нал ној и ин тер на ци о нал ној на уч но-ис тра жи-
вач кој ком пе ти ци ји и мре жи пу бли ко ва ња ра до ва и уни вер-
зи тет ске са рад ње.

Сед мо, ком плет но обра зо ва ње др жа ти у зо ни фи нан сиј-
ске при ви ле го ва но сти (сти му ла ци је).

Осмо, цр кву пот пу но из ме сти ти из си сте ма др жав них 
шко ла и гра ђан ских обра зов них ин сти ту ци ја (си сте ма обра-
зо ва ња).

Де ве то, до ступ но и пот пу но обра зо ва ње је зич ким и ет-
нич ким ма њи на ма.

Де се то, осно ва ти ин сти ту ци ју ом буд сма на за обра зо ва-
ње.

RadivojStepanov

CONSEQUENCESOFTHEDISINTEGRATION
OFTHECOUNTRYON

THEEDUCATIONSYSTEMINSERBIA

Summary

The main thesis of this paper is based on an argument
that thedisintegrationof the(former)country(ies) (SFRY,FRY,
SUSM,RS)ledtotheenormousdifficultiesinthefunctioningof
a number of systemic factors such as: constitutional and legal
system,systemofpublicadministration,judicialsystem,econo

ми ква ли тет но обра зо ва ње, је су ли усло ви сту ди ра ња у скла ду са ми-
ми мал ним ме ђу на род ним стан дар ди ма? 

  4. Adap ta bi lity (при ла го дљи вост): je ли си стем флек си би лан, од го ва-
ра ли ин те ре си ма уче ни ка/сту де на та, ро ди те ља, ма њи на, ши ре дру-
штве не за јед ни це и тр жи шта ра да; да ли се си стем аде кват но при ла-
го ђа ва осо ба ма са ин ва ли ди те том, ма њи на ма и дру гим мар ги на ли зо-
ва ним гру па ма?
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mic system, health system and in particular education system.
Thus,thedisintegrationofthecountrydestroyedtheentiresys
temofvalues insociety,andthataffectedtheeducationsystem
gravely–thissystemisonthebrinkofcollapse.Whatisparti
cularly important is following: education system so sternly de
stroyed is extremely hard to reestablish. There is not today a
singlestateorsocialfactorthatcouldprovideeducationsystem
with amajor boost, protection and guidance for thework and
activities.Thedisintegrationof thestatecalls intoquestion the
generalphilosophyof education.Namely, theeducation system
losesitseminentlycivilizationcharacteristic,itsabilitytostabi
lizethelongestablishedfoundationsofthestate,communityand
identityofeach individual. In thisgrimsettingofstatedisinte
gration,churchentered theeducationdomainasan influential
factor.Thatallhadasitsconsequencefollowing:theeducation
systembecomessuperfluous,unnecessaryandnonprofitsocial
phenomenon,mostlydecortothepolitics(andpoliticians).This
hasbeenthestateofeducationinSerbiainthelasttwodecades!
Keywords:dissolutionof the state, system, educational reform,
thetransition
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КРИЗА СРПСКОГ ДРУШТВА 
ЗНАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Сажетак

У кризи је идеја образовања, а не сам систем. Она се 
преокренула у своју супротност. Модерно образовање још 
увек очајнички покушава да се супротстави унутрашњем 
и спољашњем варварству. У том покушају оно мора ићи 
против сила које су покретачи светске историје, а не само 
уз њих. Негујући рефлексивнији однос према свету оно по-
маже младима да делују субверзивније, а то значи да боље 
разумеју, да се критички односе, да целовитије спознају, да 
дођу до истине, да расветљава објективне структуре. За-
датак наставника је да васпитавају у рефлексивном духу, а 
не за идеале у које се верује делимично или уопште не верује. 
Друштво знања од свога тога ништа не тражи.

Образовање је у кризи јер је осиромашено за своју ос-
новну идеју. Образовање без идеала је само себи највећи 
непријатељ. Рецентне реформе су се једна за другом 
усредсређивале на систем као систем, а не на изналажење 
нове идеје образовања. 

На знање се данас гледа као на информације које „вело-
цитерски“ или „дромолошки“, а то значи брзо застаревају. 
Сразмерно огромном расту информација расте и количина 
„баластног знања“. 
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Посебан проблем кризе друштва знања представља ре-
форма универзитета. Хушкачи на нову реформу нацио нал
ном високом образовању нуде америчку формулу boutiqueing 
of higher education, коју приватни универзитети громоглас-
но, а државни ћутке прихватају. Факултети се претварају 
у јефтине „бутике“ за продају лошије или боље дизајнираних 
наставних програма и курсева. 

Дискрепанције између лако стечених диплома и тешко 
добијеног запослења, уз незаустављиви раст структурал-
не незапослености потпуно обесмишљава средњошколско 
обра зовање. Средња школа полако губи привилеговани ста-
тус система који класификује и хијерархизује, тако да се 
од традиционалног цертификацијског органа претворила у 
постмодерног дистрибутера безвредних диплома. 

Студенти морају престати да симулирају знање, на-
ставници предавања, а факултети дипломе. Морамо преки-
нути са демагогијом, лагањем и преварама, јер се ни у једном 
подручју није толико лагало као што се то и надаље чини 
унутар просветне политике.
Кључне речи: образовање, идеја образовања, криза 

образовања, друштво знања, стицање дипломе, 
незапосленост.

Криза образовања одражава спољни притисак који на 
образовне системе врше убрзане друштвене, технолошке 
и економске промене, али и унутрашњу потребу за проме-
ном нормативног модела који почива на сасвим одређеној 
идеји или идеалу образовања. Није исто указивати на 
превазиђеност једног образовног система и истицати потре-
бу за удахњивањем нове идеје образовању. Суштински гле-
дано, сваки дискурс о кризи образовања јесте дискурс о кри-
зи вредности. И ова је криза, као и свака друга, комплексна 
или, како се то некада говорило, „замршена“. 

Израз „криза“ има дубље значење од израза „реформа“. 
Померање са кризе образовања на његову реформу указује 
да је нужније померити се са критике на консеквенце, него 
обрнуто. Ако учесталост употребе речи „криза“, како у члан-
ку „Krise“ у Geschichtlich Grundbegriffe констатује Рајнхарт 
Козелек, представља индикатор стварне кризе, онда бисмо 
нови век од почетка 19. столећа могли назвати епохом кризе, 
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онда то исто важи и за образовање и његове системе. Криза 
је појам који потиче од грчке речи κρίσις која је испрва озна-
чавала деобу, спор, затим и одлуку која окончава неки кон-
фликт, као и суд, суђење. Ова грчка реч данас има значење 
како „објективне кризе“ тако и „субјективне критике“. Она 
значи суд, попут Страшног суда, али и право, попут судске 
одлуке. У латинском, crisis се односи на тело, посебно на 
његову болест: израз означава критичну фазу у којој одлука 
о даљем току, често о животу или смрти, пада, али још није 
пала. У том значењу се израз одржао до данас. „У суштини 
кризе садржано је то да је ситуација зрела за одлуку али да 
одлука још није донесена. Исто тако, за кризу је својствена 
отвореност у погледу тога која одлука ће бити донесена. Оп-
шта несигурност у критичкој ситуацији прожета је, дакле, 
извесношћу да – неодређено када, али ипак одређено, не-
сигурно како, али ипак сигурно – предстоји крај критичког 
стања. Могуће решење остаје неизвесно, али сам крај, пре-
окрет постојећих односа – претећи и очекиван са страхом, 
или са надом прижељкиван – за човека је известан. Криза 
формулише питање упућено историјској будућности“ (Козе-
лек, 1997-175). 

Појам кризе се не ограничава само на једну област жи-
вота, већ повезује искуство свих области. Појам се почео 
употребљавати на тај начин тек након 17. века. За модерно 
друштво које је окренуто сталном напретку, а данас већ и 
застрашујућој хитрости, можемо рећи да је криза његово 
иманентно стање, његова „структурална сигнатура“. Судећи 
по томе да су владајуће идеје образовања изум модерног 
друштва, образовним системима нема спаса, што не значи да 
ће пропасти: они ће се само променити, и то у још већем оби-
му и још већом брзином. Промене за које су некада требали 
векови данас пролазе као фантоми и окончавају се за месец 
или недељу. Све је, како се у једном писму у новембру 1825. 
године изразио Гете, постало „велоцитерски“ (л. vеlociter, 
брзо) или „дромолошко“ (л. dromos, тркалиште), како се из-
разио Пол Вирилио. Модерни свет је велоцитерски, само су 
његове промене трајне. 

Учити се на традиционалан начин и за цели живот 
више нема смисла, а нити се има шта такво учити: све што се 
научи данас већ сутра „застарева“, и треба га заборавити пре 
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него што буде избачено из програма. Лета, река заборава, већ 
се разлила у океан заборава. Стари људи се труде да у све-
му а не само у одевању изгледају млађи него када су имали 
двадесет, али не због носталгије, него зарад заборава. Смет-
нули су с ума да се, како то Кјеркегор рече, „живот живи уна-
пред, али само унатраг разуме“. Није намера заборављања 
прошлости да се затрпа традицијa, покопа лешина, а нити 
да се одрекнемо „анамнетске културе“ (сећања), него је циљ 
крајње себичан: убрзати садашњост, што и јесте „централ-
ни критеријум модерне“, како се изразио Рајнхарт Козелек. 

Не само да данас нико не учи да би изграђивао свој ка-
рактер и развијао свој ум, него се, како је приметио Лисман, 
и дословно укоренио појам „баластног знања“. На знање се 
гледа као на информације које брзо застаревају. Безизгледно 
је образовати се под диктатуром информатичког тренутка 
трајања. Да је ослобађање од „тираније тренутка“ гарант об-
разовног успеха, знао је још и Цицерон. Данас се информације, 
које су директно пропорционалне знању, истини и свети шире 
брже од светлости, а проблем образовања је што се млади 
не могу морално социјализовати таквом запањујућом брзи-
ном, оном која се мери пикосекундама. Похрањивање знања, 
остављање за после, његово складиштиштење или зиповање 
у компјутерску меморију још је један покушај свеопште по-
хлепе да се свега има све више када затреба, а заборавља да у 
инфлацији знања „ускладиштено значи заборављено“ (Harald 
Weinrich). Некада се образовање могло дефинисати „као до-
говор групе људи о томе који се текстови из канона високе 
културе свакако морају прочитати“ (Асман: 2002:123), а у 
друштву знања оно се дефинише тиме где се може пронаћи, 
на којој мрежи или сајту. Свету у коме се не читају класици 
и који без отпора прихвата new age culture прети поновни 
повратак варварства. Франц Грилпарцер је у марту 1849. (у 
песми Der Leopoldsritter) прорекао: „Пут новијег образовања 
води од хуманизма преко национализма у бестијалност“. 

Школе друштва знања заправо и немају чему да уче, а 
нити су у стању да образују. Шта је образовање? „Образовање 
захтева да Аушвиц не сме да се понови: свака дебата о идеа-
лима васпитања је ништавна и безвредна уколико не говори 
о овом једном, о томе да Аушвиц не сме да се понови. Он је 
био варварство којем се супротставља све васпитање. Говори 
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се да нам прети варварство – али оно нам не прети, оно се 
већ десило у лику Аушвица. И варварство ће постојати све 
док постоје услови који су омогућили такав пад. То је оно 
што је страшно“ (Adorno, 2006:5-6). Перцепацију, коју изно-
си Лисман, да би „образовање као образовање људи требало 
бити јамац за одбрану од унутрашњег и вањског варварства“ 
треба допунити Адорновом, да „ако се варварство крије у са-
мом принципу цивилизације, онда има нечега очајничког у 
покушају побуне против њега“ (Lissmann, 2009:126; Adorno, 
2006:6). Образовање и није ништа друго него низ очајничких 
покушаја побуне против повратка у варварство. Сваки пут, 
када би успело или када не би успело, оно је морало ићи про-
тив сила које су покретачи светске историје. „Ићи против“, а 
то значи деловати субверзивно, разумети, критиковати, споз-
нати, доћи до истине, „субјективно“ расветлити „објективне 
структуре“, а управо то што је деликатно уједно је и страшно. 

Прелазак образовања са индивидуалног на објективни 
план нуди застрашујућу слику повратка у унутрашње и 
вањско варварство. „Не треба испустити из вида да пронала-
зак атомске бомбе, која дословно једним ударом може униш-
тити стотине хиљада људи, припада истом историјском кон-
тексту као и геноцид... То кажем само да бих назначио у којој 
мери су силе против којих се мора ићи управо покретачи 
светске историје. Пошто данас располажемо крајње ограни-
ченим могућностима за измену објективних, то јест друшт-
вених и политичких услова из којих измичу такви догађаји, 
тежња да се нешто чини против понављања Аушвица нуж-
но мора бити одгурнута на субјективну страну“ (Adorno, 
2006:6). Нови препород идеје образовања може почети само 
са индивидуалног плана, онакав какав је својевремено по-
нудио Хумболт, који представља „непријатељско оличење 
свих образовних реформатора“. За њега је образовање 
„последњи задатак нашег постојања„ (Lissmann, 2009:47). 
Субјективни или индивидуални идеал образовања ни једна 
реформа образовања не може довести у питање, јер је једини 
и парадигматски. Ни у рецентној образованој реформи идеја 
образовања није у кризи; у кризи је систем који се реформи-
ше у одсуству једне нормативне идеје образовања. У недо-
статку идеала образовања, који нас чува од необразованости 
и полуобразованости, образовање као образовање, оно које 
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је преокупирано планом објективних структура, може дове-
сти само до поновне провале варварства, до превладавања 
културне хипотеке над културним наслеђем. Потребно нам 
је велико одвраћање и раскринкавање образовања које под 
притиском владајуће општости и етаблиране моћи води 
разарању свега посебног и појединачног, скупа с њиховом 
снагом супротстављања. Васпитање је смислено само као 
васпитање за критичку рефлексију, а не за идеале у које се 
верује делимично, или се пак уопште не верује.

Уместо за одбрану од унутрашњег и вањског варвар-
ства, образовање друштва знања се определило за пројекат 
противпросветитељства и за идеју полуобразованости. 
Противпросветитељство и полуобразованост (масификација 
образовања и полуција диплома) су највеће опасности за 
образовање, а самим тим и за само друштво. Теодор Адор-
но је записао 1959. године у својој Теорији полуобразова-
ности, да када хуманистичко образовање постане циљем 
људи којима недостаје првенствено доколице, када овлада 
животима у којима се σχολή (доколица) није дистанцирала 
од ασχόλια (рада) тада мора завладати полуобразованост. 
Образовање је било плод доколице све док није дошло до 
његове масификације. Школа друштва знања је престала 
бити место доколице, усредсређености, контемплације, пре-
стала је образовати и полако се претвара у необавезујућу 
забаву кроз умрежења, екскурзије, праксу, пројекте и излете. 
Свега што је „нерентабилно“, попут хуманистичких наука, 
и што потпада под стигму компетицијске неспособности, 
друштво знања се жели ослободити.

Замршеност у коју је доведено образовање тражи енер-
гично самоограничавање на једну, и врло одређену средишњу 
тачку, на одлуку (κρίσις) о препороду идеје образовања 
у другачијем систему. Изнећу два подударна мишљења 
значају за такве одлуке. У предговору ревидираног издања 
своје књиге Идеја универзитета, изашле 1961. године, Карл 
Јасперс пише: „Или ћемо успети да очувамо немачки уни-
верзитет препородом његове идеје, одлучни да створимо 
нови организациони облик, или ће универзитет завршити у 
функционализму џиновских институција за обуку и развој 
специјализованог научног и техничког знања.“ На овакву 
Јасперсову констатацију Јирген Хабермас даје следећи ко-
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ментар: „Јасперс се и даље без оклевања ослања на премисе 
изведене из имплицитне социологије немачког идеализма. 
Институције су форме објективног духа. Институција може 
функционисати само дотле док у живој форми оваплоћује 
идеју која јој је инхерентна. Чим је напусти дух, институција 
се окамењује у нешто што је само механичко, као организам 
без душе, који се распада у мртву материју“ (Habermas, 1997-
98:29). Управо се то и догодило: данашњи универзитет је би-
рократизовани монструм без духа.

Препород идеје образовања мора почети трагањем за 
једном средишњом тачком, и то не зато да држи чињенице на 
окупу, него због опасности да се оне не распрсну ако се на њу 
не рачуна. Пројектовање не почива на голим чињеницама, 
већ на идеји која им је инхерентна и која их обавезује. Видели 
смо код Хабермаса да образовна институција може функци-
онисати само дотле док у живој форми оваплоћује идеју која 
јој је инхерентна. Трагање за средишњом тачком је тражење 
обавезујуће идеје, норме која није дата, не може се наћи у 
садашњим институцијама, него је треба створити. „Норма 
која се признаје као света, узор (Bild) према коме се образовање 
(Bildung) оријентише, управо није нека вечита идеја, већ пре 
клица, диспозиција, одређење које тек треба испунити, оства-
рити“ (Asman, 2002:80). Усредсређивање на једну централну 
тачку и ни на једну другу заправо је усредсређивање на један 
норматив идеје образовања који мора бити од значаја за оп-
шту представу о свету и за универзалистичку представу о 
човеку. Рецентна реформа се усредсердила на систем као си-
стем, и зато је неуспешна. Свако европско друштво би могло 
исписати свој национални родослов школских реформи, све 
до актуелних компетицијски усмерених високошколских и 
школских реформи. Све оне указују на промене које имају 
за последицу то да се образовање појављује као непрекидан 
труд у погледу ширења, мењања структуре и прилагођавања.

Образовање које можемо, заједно са Асмановом, дефи-
нисати као „специфичну форму културног памћења“ или као 
„индивидуално учешће у културном памћењу“ данас је изгу-
било сваки легитимитет. Корене кризе не треба тражити само 
у опозицији образовања и обуке, или стању необразованости 
и полуобразованости, а нити у „националним катастрофама 
које разарају културно памћење“, попут паљења књига 8. маја 
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1933. године или онога што се нама догодило 90-тих, него 
у одсуству сваке нормативне идеје образовања. Образовање 
без идеала је само себи највећи непријатељ. Све је више кри-
тичара актуелне реформе образовања који упозоравају на 
парадокс друштва знања, попут онога да „што се више при-
зива вриједност знања, тим више знање губи на вриједности“ 
(Lissmann, 2009:8). Истина је у томе да компетицијски и 
компентенцијски усмерена реформа образовања не жели зна-
ти своју властиту политичку стварност. Она није воља оних 
који јој се одупиру. 

Идеја образовања је увек подсећала „да није важно оно 
што већ можемо, него и оно што можемо да будемо, не само 
оно што знамо, него и оно што јесмо. Онога ко би због струч-
не обуке занемарио или чак у потпуности заборавио ову 
димензију образовања за човека (Menschenbildung) некада су 
сматрали простаком, потом фах-идиотом“ (Asman, 2002:9). 
Просветитељски идеал свеобухватног образовања за човека 
данас се напушта или губи на подршци, тако да обучавање 
(Ausbildung) добија примат над образовањем (Bildung). Као 
што се некадашње образовање у форми образовања народа 
(Volksbildung) претворилo у „сурогат религије за људе без 
традиције“, тако се и данашње веома хваљено образовање 
у форми lifelong learning претвара у идеологију друшт-
ва знања. Образовање које се традиционално залагало за 
принцип аутономије, за рефлексију, самоодређење, самобит-
ност и за не-саучешништво преокреће се у инструмент за 
искључивање, зависност, ауторитарност, саучесништво. Ко-
начно, образовање се преокреће у „изобразбу“, како то кажу 
Хрвати. „Знање и образовање – како год нам то чудно изгле-
дало – нису више циљ, него су средство које не захтева никак-
во даље промишљање све дотле док се даде оправдати само 
као средство: за просперитетна тржишта, квалификације за 
радна места, мобилност услуга, раст економије“ (Lissmann, 
2009:129).

Најновији преокрет идеје образовања у своју супротност 
има своје име – зове се „друштво знања“ (knowledge society). 
У њему главни развојни ресурси нису сировине и природ-
на богатства већ добро образовани и на развој оријентисани 
људи, тврде идеолози друштва знања. Појам друштва знања, 
у коме, по суду политичара, реформатора и неких педагога 
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ми данас живимо, има смисла само уколико то схватимо као 
шалу. Свако би очекивао да се ту ради о друштву које само 
себе дефинише „знањем“, али је управо супротно. 

„Ниједно друштво није стога о знању говорило тако 
одбојно као друштво знања, јер му није стало ни до исти-
не ни до образовања... Друштво које само себе дефинише 
‘знањем’ могло би се замислити као друштво у којем су раз-
ум и увиђавност, просуђивање и опрез, дугорочно мишљење 
и паметно промишљање, научна радозналост и критичка 
ауторефлексија, прикупљање аргумената и приспитивање 
хипотеза коначно добила превагу над ирационалношћу 
и идеологијом, празноверјем и умишљањем, пожудом 
и одсутношћу духа. Сваки поглед на рецентно друштво 
показује, међутим, да знање тог друштва нема никакве везе 
с оним што се у европској традицији почев од антике пове-
зивало с моралношћу: с увиђавношћу, животно практичном 
памећу и мудрошћу“ (Lissmann, 2009:23, 128). 

Од друштва знања би очекивали да је то друштво сло-
бодно мислећих, просвећених и аргументовано-критички 
оријентисаних образованих људи који знају мислити својом 
главом и који су уз то довољно храбри и вољни да своје ста-
вове јавно, јасно и гласно, артикулишу, а показало се да је оно 
тек пуки политичко-економски и тржишно-капиталистички 
label (етикета), самодопадљиви brand (марка) или логотип 
савременог друштва (Hromadžić, 2008). Док размишљамо о 
заблудама друштва знања западамо у тешке трауме.

Знање је постало једна од основних тржишних 
категорија, а менаџери знања су уверени да је знање ресурс 
који се може, као и свака друга сировина, куповати и про-
давати, гомилати, увозити, извозити и тако редом. Висо-
ко образовање, посебно у Сједињеним Државама, постало 
је саставни део индустријског комплекса и комерцијалног 
бизниса (Savić, 1997-98). „Меркантилизација знања не може 
да остави нетакнуту привилегију коју су имале и још имају 
Државе-нације у погледу производње и ширења знања... У 
свом облику информатичке робе неопходне производној 
моћи, знање већ јесте и биће велики, можда и најзначајнији 
чинилац у светском надметању за власт. Као што су се 
Државе-нације бориле да освоје територије, а затим да 
овладају располагањем и коришћењем сировина и јефтине 



Миле Ненадић КРИЗА СРПСКОГ ДРУШТВА ...

72

радне снаге, може се замислити да ће се у будућности борити 
за оваладавање информацијама“ (Liotar, 1988:13). Више него 
икада раније, просперитет друштва зависиће од начина на 
који земље образују и усавршавају своје грађане. 

Хушкачи на реформу високог образовања у Србији, 
а у име друштва знања, државне универзитете терају да се 
маркетиншки стилизују у форми америчких boutiqueing of 
higher education. Они би хтели да се они трансформишу у 
постмодерне „фабрике знања“, предузећа која производе и 
продају знање. Њихова парола је да је „у друштву знања у 
основи свега знање“, да је оно главни ресурс с којим се излази 
на тржиште. Ако немају шта друго да нуде нека продају на-
ставне и научне услуге, а то значи програме, предавања, ис-
пите и на крају – дипломе. Приватни факултети су прихвати-
ли улогу „бутика знања“, и за велики новац нуде своје вешто 
дизајниране и добро упаковане наставне програме и курсе-
ве. Након бржег продора секундарне писмености у „народне 
масе“ доћи ће на ред и телематичко образовање (виртуелни 
универзитети). Универзитети ће се поделити у две групе: на 
оне за стицање елитних научних знања (reasierch universities) 
и оне за примењене компетиције (skill). На нашим универзи-
тетима највише ће се неговати оперативна знања која су поде-
сна за перформативно стабилизовање референтног система. 
Од њих ће се тражити да негују знања која су компатибилна 
са природом целог система, и која у принципу служе као ре-
гулатор самих система. Ето зашто у Србији не постоји истин-
ска критика болоњског процеса. Тако да нас и не изненађује 
да је књига Конрада Паула Лисмана, Теорија необразовано-
сти  заблуде друштва знања пропраћена ћутањем, као и то 
да ни један издавач није нашао интерес да она буде преведе-
на и на српски, и ако је у Аустрији до пре две године доживе-
ла шеснаест издања. 

Актуелна криза образовања проистиче из дискрепанције 
између значаја и значења самог образовања, између његовог 
разлога постојања (raison d’être) и постојања (un être) (Derida, 
1997-98:17). Дискрепанција између суштине, идеала или идеје 
образовања и његове сврхе, смисла, оправдања или намене 
присутна је у свим ступњевима хијерархије образовања. Њене 
последице млади осећају кроз плаћање хипотеке једног пау-
шалног обезвређивања диплома, односно једне грандиозно 
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промашене квалификације. За њих је дискрепанција између 
образовања и запослености доказ дубоке кризе. Као што 
индустријско друштво као друштво рада није смањило обим 
рада на рачун стваралачке доколице и васпитања, тако исто 
и постиндустријско друштво, кога хорски називају друштво 
знања, не повећава обим знања на рачун истине. Парадокс по 
коме друштво рада није могло досегнути доколицу као циљ 
рада – још је Аристотел истицао да је „циљ рата мир, а циљ 
рада доколица“ – него ју је кроз забаву траћио као копију 
радног процеса, пренео се и на друштво знања. Смисао сваке 
спознаје је долажење до истине или барем приближан увид, 
осим оне до које је стало друштву знања. Другачије речено, 
као што у друштву рада нико ништа није радио због рада 
самог него за вољу капитала, тако ни у друштву знања „нико 
не учи ништа више због знања, него за вољу самог учења“ 
(Lissmann, 2009:23). 

Последице образовних дискрепанција су најдра ма-
ти чније у несигурном и лабилном прелазу из образовног 
система у систем запошљавања, кога Урлих Бек назива 
„сивом зоном ризичне хипозапосленост“. Масовна незапо-
сленост је радикално изменила ситуацију у образовању. У 
индустријском друштву, златном добу образовања у коме је 
образовни систем једини имао функцију расподеле статуса, 
професионално образовање је доминирало над образовањем 
као јединственим доживљајем налажења и обликовања себе 
самих, како су образовање најпре видели Хумболт, а касније 
и Ниче. Функција расподеле друштвеног и професионалног 
статуса давала је онакву моћ образовању какву су у пред-
модерном друштву имали само владари. Најгоре што се мог-
ло догодити модерном образовању јесте да изгуби функцију 
расподеле професионалног, а онда и друштвеног статуса. 
Губитком ове моћи, образовни систем губи и властиту по-
литичку стварност. 

Већ 70-тих година било је јасно да настава на универ-
зитетима има обавезу да образује компетенције (skills, веш-
тине) које нису потребне струци, већ систему: сада се тра-
жи да образују вештине, а не више идеале, тако да сама ди-
плома више није довољна да се дође до одређене позиције у 
професији и до одређеног дохотка и угледа. Упркос губит-
ку функције расподеле социјалног статуса, школски систем 
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се као једино признати сертификацијски орган за доделу 
диплома напиње да сачува функцију школске селекције и 
класификације. Нажалост, анализа селективне функције об-
разовних система није досад била у средишту истраживања 
школске неједнакости. „Али, свима њима је заједничка воља 
да објасне, различитим путевима, како је школски систем 
једини апарат за расподелу квалификација, који располаже 
мање или више великом аутономијом у односу на друштве-
ну структуру. Кроз дужину школовања, кроз смерове, кроз 
природу диплома, школа класификује ученике и поставља 
их у хијерархију. Данас се тај механизам остварује у окви-
ру једног процеса масификације, са уласком нових ученика 
у дуго средње образовање, са умножавањем броја диплома 
и дипломираних, са све већим утицајем школе на стручне 
квалификације“ (Dibe, 2002). 

Селективне механизме унутар школе не треба бркати 
са расподелом друштвених шанси, промоцијом и уздизањем. 
Након губитка функције расподеле статуса, углед шко-
ле неће бити спашен јачањем функције професионалне 
селекције. „Професионално програмирање образовног си-
стема све више и више постаје анахронизам. У том смислу 
је последњих година језгро образовног система ‘изван’, од 
оквирних услова, подвргнуто једној радикалној промени. У 
институцијама образовања то сада није довољно схваћено, 
да не помињемо педагошки третман. Ако се направи разли-
ка између ‘организације образовања› и ‹значаја образовања› 
и ако се под организацијом подразумева институционални 
оквир, поредак, сведочанства, наставни планови и наставни 
садржаји, а под значењем образовања смисао који појединце 
повезује са њиховим образовањем, онда се може рећи: 
организација и значај образовања су се одвојили једно од дру-
гог и осамосталили једно у односу на друго“ (Bek, 2000:258). 

Када би школи одузели привилеговани статус да 
класификује и хијерархизује, она би престала да функцио-
нише као цертификацијски орган, а тада би у њу ишло мање 
људи него што их данас иде у цркву. У очају студената и на-
ставника да дипломе служе функцији школе а не знању, они 
су се листом, уместо потраге за знањем окренули трагању за 
информацијама, али не у самој школи или њиховим библи-
отекама, него на глобалној мрежи Интернет. Није случајно 
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да се криза образовања поклапа са кризом штампаног медија 
(књигом). Из Годишње анализе рада високошкоских библио-
тека у Војводини, коју сваке године доноси Библиотека Ма-
тице српске, види се да је, на пример, 2010. године у односу 
на 2007. годину за 45% смањен број кориштених књига. 

Масификација постиндустријског образовања школу 
је довела у стање када она више није у могућности да сва-
коме осигура право на стицање квалитетног и целовитог 
образовања – од обданишта до докторских студија. Шко-
ла није више кондигна установа, она која санкционише 
награђујући или кажњавајући, а нити је установа која промо-
више и уздиже, врши дистрибуцију друштвених положаја и 
улога; није ни ауторитарна и насилна установа која немилос-
рдно потчињава у име одржавања суверене моћи и власти, 
као што није ни утилитарна установа коју органи нације-
држава држе под надзором. У ситуацији у којој је добила 
озбиљног такмаца у пара-образовним телима попут Интер-
нета, школа је постала имобилисани друштвени агенс који 
више не може да делује самостално.

Једну од најпотпунијих детекција садашњег стања у 
високом образовању дао је Жан Бодријар у невеликом есеју 
Последњи танго вредности још 1977. године. На самом по-
четку рецентне кризе он је упозорио да образовање функ-
ционише као глобални симулакрум: студенти симулирају 
знање, наставници предавања, а факултети дипломе. Рад 
студената, нека врста „алиби-кулука“, појављује се као си-
мулакрум рада који је укалкулисан у симулакрум знања, а 
све то заједно у симулакрум диплома. Морамо престати са 
демагогијом, лагањима и преварама јер се, како би то рекао 
Лисман, ни у једном подручју није толико лагало као што се 
то и надаље чини унутар просветне политике. 

На крају есеја Бодријар констатује: „Напросто, да би се 
избегло дубоко разочарење, да би се избегла катастрофа до 
које доводи губљење улога, статуса, одговорности, и неверо-
ватна демагогија која се на универзитету шири, у професору 
треба обновити бар само некаквог манекена знања и власти, 
бар неки делић законитости – иначе је ситуација несносна за 
све. На том компромису – вештачком изигравању наставни-
ка, сумњивом саучешништву студената – на том фантомском 
сценарију педагогије ствари се настављају и овај пут могу да 
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потрају бесконачно. Јер, постоји неки крај за вредност и за 
рад, али он не постоји за симулакрум вредности и рада. Свет 
симулације је прекостваран и прекомеран: ниједан доказ 
стварности га неће више окончати – ако то не учини тотал-
но удружавање и клизање тла које остаје наша најлуђа нада“ 
(Bodrijar, 1991:152-154). 

Када сам 1991., дакле, четрнаест година након што га је 
Бодријар написао, читао његов есеј нисам могао ни сањати 
да ћу се управо на њега позивати да би описао стање на на-
шим универзитетима. Исти „фантомски сценариј педагогије“ 
и иста „ментална анорексија“ влада и нашим високим 
образовањем. Транзиција је нешто сасвим друго. Слику „мен-
талне анорексије“ наших факултета допуњују студенти, пог-
рдно названи „болоњци“, који се све више интересују само за 
број бодова, а не знање и оцене. Институција скупљања бо-
дова на универзитету родитеље тих истих студената подсећа 
на доба социјализма, када су они „скупљали бодове за доде-
лу стана“. Наиме, рођењем своје деце, садашњих студената, 
они су добијали бодове који су их стављали у бољу позицију 
на ранг листи за доделу стана. Као што је југословенско са-
моуправно друштво делило станове без новаца, тако се да-
нас на јединственом европском образовном простору деле 
факултетске дипломе без знања. Заправо, као што се у само-
управном друштву станови нису добијали за нерад него за 
оданост идеологији, тако се и болоњске дипломе – да не на-
седамо – не добијају за нерад, већ за незнање које је постало 
идеологија друштва знања. 

Рад студената је по свим основама нормиран и ран-
гиран, као и све друго на универзитету. Високо школство 
је ухватила манија рангирања: све се мери и рангира до 
последњег бода, осим знања. Уосталом, друштво знања се 
противуречно и дефинише незаинтересованошћу за тради-
ционалну сферу образовања, а то је иста она противуречност 
коју садашњи реформатори показују кроз отворену мржњу 
спрам традиционалне идеје образовања, а посебно спрам 
Хумболта. „Помисао да би људи могли показивати несврхо-
вито, сувисло знање, садржајно усмерено према традицијама 
великих култура, знање које их оспособљава не само да 
обликују карактер, него им подарује и тренутак слободе на-
спрам диктатима духа времена, за њих је очигледно ужас-



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2011, год. VII vol. 12 стр. 6386 

77

на... Оно што се реализује у знању друштва знања самосвес-
на је одсустност образовања“ (Lissmann, 2009:46,62). То што 
се на факултетима друштва знања остварује полуобразова-
ност која је постала самосвесна није најгоре, лошије од тога 
је што се с тим наставља и што то може трајати бесконачно 
(Bodrijar, 1991:154). 

Плаузибилни образовни системи се не оптерећују 
чињеницом да репродукција друштвених неједнакости и 
даље у великој мери зависи управо од природе школског 
културног модела. Пијер Бурдије оптужује културни мо-
дел за мобилизацију једног скупа способности, културних 
и вербалних диспозиција, једног хабитуса блиског хабитусу 
доминантних класа захваљујући коме се унутар образовног 
система не преноси култура друштва као целине, како је то 
мислио Емил Диркем, него се уместо тога репродукује кул-
тура „владајуће класе“. Поред тога, он износи и тврдњу да су 
укуси – на пример, укуси у сликарству, филму, музици и јелу 
– и те како повезани с васпитањем и образовањем. Упоран је 
у доказивању како „постоји врло тесан однос који повезује 
културне праксе (или кореспондирајућа мишљења) и об-
разовни капитал (мерен квалификацијама) и, секундарно, 
друштвено порекло (мерено очевим занимањем)“ (Bourdieu, 
1984; Bourdieu and Passeron, 1977). 

Образовни систем располаже фасцинантном способно-
сти – која заузима централно местo унутар његовог скриве-
ног наставног програма (hidden curriculumа) – да под изго-
вором образовања, које је по дефиницији повезано с нечим 
општим, задовољи интересе посебних владајућих група. 
„Управо због тога што ученици који потичу из друштвено 
и културно повлашћених средина располажу једном кул-
турном компетенцијом која им омогућава да овладају игра-
ма и школском културом, што такође имају и висок ниво 
амбиције – они на крају заузимају школски високе положаје. 
У тој перспективи, искуство ученика је схваћено као тест 
акултурације, сусрет између једне класне културе одређене 
друштвеним положајем актера и школске културе чија је 
културна и педагошка арбитрарност блиска културним 
оријентацијама доминантних класа“ (Dibe, 2002:13).. 

Шта је у већој кризи: идеја или институција, raison 
d’être или un être, значење или значај образовања? Под првим 
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се мисли на смисао који појединци дају образовању и који их 
повезује са образовањем, а под другим се мисли на инсти-
туционални оквир, поредак, сведочанства, курикулуме. Об-
разовна политика се не може определити за једно а против 
другог, јер су обе стране у једно срасле. Ипак, она се опре-
делила за такву реформу образовног система која се неће 
оптерећивати ни са каквом идејом образовања, сматрајући 
да је свака анахрона и да би оптерећивала саму реформу, 
што се, с друге стране, може протумачити као бирократ-
ски хир владајуће елите. Уколико ствар стоји тако, онда се 
може рећи: „Организација и значај образовања су се одвојили 
једно од другог и осамосталили једно у односу на друго“ (Бек, 
2001:258). 

Обједињавајућа веза значења образовања и профе-
сионалног програмирања образовног система се распала. 
Образовање је изгубило, како на истом месту истиче Ур-
лих Бек, њему иманентно „после тога“, своју смисаону нит 
која га повезује са професијом, тако да људима не преостаје 
ништа друго него да покушају да даљим дошколовавањем 
и усавршавањем избегну претећој незапослености. Целожи-
вотно учење (lifelong learning) је добило функцију тоталне 
комерцијализације знања. Урлих Бек с правом упозорава 
да „дуготрајна структурална незапосленост омогућава да 
ситуација у професионално оријентисаном образовном систе-
му постане контрадикторна“ (Бек, 2000:254). Структурална 
незапосленост је у потпуности обесмислила средњошколску 
професионалну обуку у рецентном српском друштву. 

Средњошколци, пре свих других, имају право да тра-
же препород идеје образовања. Средњошколски свет је 
„експлодирао“. Од заглушујуће медијске буке и оштрих 
тонова затечених влада, које младе оптужују да су крими-
нализоване групе, њихове поруке се не чују довољно јако. 
Истина, засад су њихове оптужбе јаке, али су им захте-
ви слаби. Како у Средњошколцима износи Франсоа Дибе, 
државна администрација њихово незадовољство разводњава 
„преношењем“ на материјалне захтеве, док ученицима 
односи са професорима и администрацијом изгледају мно-
го важнији. Средњошколци не знају ко им је, заправо, про-
тивник: зато је њихов бунт „аномични неред“, а тек понекад 
„ритуални неред“ (паљевина аутомобила, разбијање излога). 
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Али, то што њихове колективне акције не подразумевају 
заједничке вредности, не позивају се на идеју правде, 
што немају културне одреднице, што не упиру прстом у 
неприхватања и негодовања која сви деле, не значи да њихов 
осветнички „ритуални неред“ треба сврстати у „разуларено 
понашање криминалних банди“ које у бесу разбијају излоге 
и пале аутомобиле. Неред средњошколаца није ни предвиђен 
ни организован, он представља ограничени револт, изазван 
нагомилавањем тензија и аномичним карактером средњих 
школа. 

Својим скретањем ка политици и ка културној крити-
ци, средњошколски покрет може да дефинише ученике као 
субјекте способне да укључе своје захтеве и своје демократске 
протесте у један критички и глобални пројекат који превази-
лази границе саме школе (Дибе, 2000:232-244). Сваки покушај 
да се хумболтовско-ничеовски начин гледања на кризу учи-
ни смисленим тумачи се као крајње субверзивна намера. 
Препород који има за циљ поновно откривање образовања 
као јединственог доживљаја налажења и обликовања себе 
самих, и поред свега, представља једини излаз из кризе. 
Прети ли нам поновно уништавање духовне заједнице, по-
новно спуштање на „нулту тачку културног памћења“ или 
се, пак, морамо бринути о културном препороду? За почетак 
би било добро афирмисати традиционалне елементе из дис-
курса либералне идеје образовања, строго водећи рачуна да 
раздвајање политике и културе може поново одвести у дик-
татуру. Универзитет се мора вратити, уколико није сасвим 
касно за то, на аполитичку либералну идеју образовања, на 
унутрашње индивидуалистичко усавршавање вођено исти-
ном, јер је она овог тренутка једина идеја која може послужи-
ти као ослонац (Asman, 2002:98,113) 

Средњошколски покрети су у успону с разлогом, а то 
значи да ће престати да се понашају uncommiteds (они који се 
не обавезују), да ће прећи са дистанце према политици на по-
литичку дистанцу. „Политички неангажовани адолесценти“ 
су незадовољни средњошколци који воде рачуна да их не по-
истовете са неком организованом политичком идеологијом. 
Масовно се не сврставају уз национализам или расизам. Ако 
не прихватају такве идеје, они то не чине у име неке чврсте 
идеологије, на пример идеологије људских права или новог 
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европског „братства и јединства“, већ у име једне транспа-
рентне и „аутентичне“ комуникације. „У средњим школама 
се, дакле, наилази пре на а̀тмосферу̀  него на идеологију“, 
истиче Дибе. Као и њихови вршњаци у Француској, ностал-
гични су за младалачким искуством једне друге, мање или 
више, анархичне генерације шездесетих. Ученици су уморни 
од, како кажу, „спонтаних а обавезних дебата које нису успе-
ли да избегну током школовања, чији је класични пример 
расправа о расизму, родним односима, енвиронментализму 
и сексуалној опредељености (Дибе, 2000:232-238).

Средњошколци, као ни њихови родитељи, нису пре-
терано задовољни својим условима живота и рада. Они су 
свесни негативног утицаја селективне функције образовног 
система као и тога да су стрпани у џак дискрепанције између 
образовања и запошљавања. Знају да сведочанства која се дају 
у школском систему нису кључеви за систем запошљавања, 
„него су само кључеви за предсобља у којима се раздељују 
кључеви за врата система запошљавања... Делови образовног 
система који су погођени незапосленошћу данас све више и 
више личе на аветињску жељезничку станицу у којој возови 
више не саобраћају по возном реду. Ипак, све се одвија по 
старом обрасцу. Ко хоће да путује – а ко хоће ипак да оста-
не код куће, где остати код куће значи немати будућност – 
мора да стане у неки ред пред шалтером на којем се издају 
карте за возове, који су ионако препуни или више не иду у 
означеном правцу. Као да се ништа није догодило, службени-
ци образовања иза шалтера за карте уз велики бирократски 
утрошак времена деле возне карте за Никуда, а ред људи који 
се пред њима праве држе у шаху „претњама“: „Без путне 
карте никада нећете моћи да путујете возом!“ А најгоре је 
што су они још и у праву...!“ (Бек, 2000:253:54; Дибе, 2002:13). 

 У индустријском друштву стечена радничка права и 
угодности социјалне државе –стално запослење на неодређено 
време, социјално, здравствено и пензионо осигурање, јасно 
прецизирано радно време, право на годишњи одмор, регрес, 
синдикално организовање – нестају. Њих замењују флекси-
билни, често само хонорарни уговори на послове углавном 
нематеријалног, услужног и комуникацијско-информационог 
типа и то за одређени период, са све мањим бројем радних 
бенефиција. Исти процес односи се и на данашње образовање: 
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њему није циљ стицање знања и трагање за истином, него се 
усмерава на оперативно знање или вештине који су подесни 
за перформативно стабилизовање референтних система. 

Прилог из дискусије

Чуо сам причу о таранском пастиру, скоро обневиде-
лом и оглувелом старцу који од јајлага (тур. yaylag, летња 
планинска испаша) до гишлага (тур. gishlag, зимска испаша 
у низини) на Тари напаса стадо оваца целог села. Када у рано 
пролеће формира неуједначено стадо и крене у планину, он 
са собом поведе супругу да му помогне у утврђивању која 
ће се овца наметнути као предводница или овца-лидер. На-
кон што утврде која је то овца, он је почиње „преваспитава-
ти“. Навече када спрате овце он је издвоји и почне је жесто-
ко ударати љесковим прутом, грмећи као из топа: „Ђећеш..., 
ђећеш“? То би понављао више дана, све док она на његов по-
вик „ђећеш“ не почне застајкивати и толико успоравати ста-
до да га и он може пратити. Чим стекне поверење у ову овцу, 
нашем пастиру више нико не треба. На Западу пастири више 
воле упрегнути псе-овчаре него „преваспитавати“ своје ов-
це-лидере.

Прича савршено илуструје стање у коме се донедавно 
налазило наше друштво, а које се добрим делом одржало до 
данас. Орвеловски гледано, ауторитарна друштва функци-
онишу по принципу складних веза успостављених између 
веома интелигентних алфа-лидера (чобана), бета-поставки 
послушних следбеника (оваца-лидера) и, на крају, пасив-
не масе (стада). Чак и када уврежени ауторитети империја 
и идеологија почну коначно пропадати, људи из бивших 
тоталитарних друштава још увек нису психолошки спрем-
ни да изнађу себи неко друго, независно и неауторитарно 
одређење. Кажу да се медвед, који проведе више година у 
кавезу, након пуштања у слободни простор настави вртети у 
истом имагинарном кругу. 

Образовање, његова идеја, не може се одвојити од про-
шлости друштва коме припада. То значи да оно није свемогуће. 
Њиме се не може променити свет. Оно га само може учи-
нити смисленијим, лепшим и донекле подношњивијим. Од 
образовања не смемо захтевати превише: 
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1) Образовање је слаб основ за отпор ауторитарним 
друштвима и колективистичким митовима, а наро-
чито ако знамо да образовање није толико културно 
наслеђе колико је културна хипотека која се преноси 
с генерације на генерацију. Образовање које је било 
у функцији логистике у циљу спровођења холока-
уста не спада у културно наслеђе него представља 
културну хипотеку. Разлучити културно наслеђе од 
културне хипотеке најпречи је задатак образовне по-
литике.

2) Од образовања не смемо тражити да руши све ми-
тове: слом националних митова, на пример, у овом 
тренутку може довести до слома културног памћења 
уопште. Отуда толика забринутост Срба за косовски 
мит, јер им је он велика нада. „Нада се ствара из 
памћења. Ако се избрише памћење, ње нема. Овде 
би многи да оперишу памћење и да остане само 
нада. Неодржив је концепт реалности у којем забо-
равиш Косово. То је исто као када би Американци-
ма извадили Холивуд из срца, који је њихов мито-
лошки постамент. Митолошки човек је једини човек 
који постоји“ (Кустурица, 2011). Они који би хтели 
да коначно сломе косовски мит као нешто анахроно 
и штетно заправо су представници једне нове врсте 
провинцијалности: провинцијалности у временском 
а не у просторном смислу. „За ову провинцијалност 
историја је пука хроника човекових намера, које су 
лепо редом испуниле своју сврху, па су потом бачене 
у старо гвожђе; за њу свет припада само живима, док 
мртви у њему уопште не учествују“ (Eliot, 1944:30). 
Временски провинцијалисти су реалисти који се 
одричу памћења зарад света који припада само жи-
вим генерацијама. Концепт реалности је неодржив 
чак и са позиције одрживог развоја. Експанзија 
провинцијалности у временском смислу је нови фе-
номен који се јавља као одговор на утицај опште 
глобализације света. 

3) Од образовања такође не смемо тражити да ради на 
укидању свих табуа: укидање једног, под изговором 
да је „ирационалан“, изазива домино ефекат укидања 
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осталих, а то би довело до слома свих вредности и 
утврђених образаца понашања. Ако је већина сексу-
алних табуа већ укинута, значи ли то да ће доћи на 
ред укидање и инцест-табу или педофилије (Кола-
ковски, 1987:77)?

4) Познато је да либерална идеја образовања, која ни-
када није заживела у нашем друштву, афирмише 
раздвајање политике и културе, али то не значи да 
би нас сама аполитична либерална идеја образовања 
одвела у демократију. Она може послужити само као 
идеолошки ослонац демократије.

Након поратног прокламовања коначног слома прена-
глашених националних култура неки су веровали да ће Ев-
ропа постати једна свеобухватна културна заједница. Насу-
прот томе, она је постала скупина нових ограничења: уместо 
свеобухватне културне заједнице претворила се у скупину 
нових национализираних култура, бљутаву етно-кашу у 
којој се одавно давимо. Сведоци смо како се у нашем кул-
турном окружењу „национализују“ језик култура, књижевна 
и друга уметничка дела, историја, религија, традиција, 
веровања, митови, предрасуде. Ствар је доведена до апсурда: 
културна добра се национализују, а материјалне вредности 
приватизују. 

Друго, успостављање јединственог европског образов-
ног простора и обезбеђивање несметаног развоја једне свео-
бухватне културне заједнице спада у један од највреднијих 
пројеката ЕУ, али се већ сада види да ће пропасти, јер се 
налази у отвореној колизији са идејом да култура, наука и 
образовање треба да служе порасту бруто друштвеног про-
извода, а то значи да треба да служи економском, а не вла-
ститом развоју. Њиме се руши сама идеја универзитета. Тако 
је и са научним знањем. 

И на крају, сведоци смо слома идеје о бесплат-
ном јавном образовању. Тиме се додатно угрожава живот 
најсиромашнијих, али исто тако ризикује да ће наставници 
изгубити некадашњи осећај да подучавају као да то раде бес-
платно, односно да васпитавају из љубави. 

Ко се супротстави идеологији друштва знања ризикује 
да буде етикетиран да је субверзиван, али не на штету 
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идеологије друштва знања, него на штету своје заједнице, 
што је еуфемизам за велеиздају. Изволите, па бирајте!

Mile Nenadic

CRISIS OF SERBIAN SOCIETY OF 
KNOWLEDGE AND EDUCATION

Summary

It is an idea of education that is in crises, not the system 
itself. The idea turned into its opposite. Modern education still 
desperately tries to confront to inner and outer barbarity. In this 
attempt it must go against the forces that make world history, 
not just besides them. Nurturing the reflective relation towards 
the world helps youth to act more subversive, which means to 
understand better, to be critical, to comprehend entirety, to get 
to the truth, to put a light on the objective structures. A task for 
a teacher is to educate in reflective spirit, and not for the ideals 
in which is believed partially or not believed at all. Knowledge 
society asks for none of those things.

Education is in crises because it is impoverished, because 
its basis idea is missing. Education without ideals is its worst en-
emy. Recent reforms, one after another, focused on the system as 
a system, not on finding the new idea of education.

Knowledge today is considering as the information which 
are getting old in great velocity. Proportionally to the giant 
growth of information, grows the quantity of ballast knowledge.

A special problem in crises of knowledge society is reform 
of university. Proponents for new reform are offering to high 
education an American formula boutiqueing of higher educa-
tion, which private universities accepted loudly, while state uni-
versities accepted it quietly. Faculties were turn into the cheep 
„boutiques“ for selling worse or better designed curriculums and 
courses. 

The discrepancy between situations where is easy to get a 
degree but hard to find a job, next to the unstoppable growth of 
structural unemployment, is completely taking away the mean-
ing of high school education. High school slowly loses privileged 
status of the system which classifies and puts into hierarchy, and 
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it is being transformed from the traditional certifying organ to 
postmodern distributer of worthless diplomas. 

Students must stop to simulate knowledge, teachers to simu-
late lectures, faculties to simulate diplomas. We have to stop with 
demagogy, lying and cheating because there is no other area 
where has been so much lying like within the educational politics. 
Key words: education, idea of education, crises of education, knowledge so-

ciety, getting a diploma, unemployment.
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ЧЕ МУ ШКО ЛЕ 
ИЛИ „КА КО ЈЕ ВИ СО КО ОБРА ЗО ВА ЊЕ  

ИЗ НЕ ВЕ РИ ЛО ДЕ МО КРА ТИ ЈУ  
И ОСИ РО МА ШИ ЛО ДУ ШЕ  

ДА НА ШЊИХ СТУ ДЕ НА ТА“*

Сажетак

Део на сло ва овог ра да ко ји је под на вод ни ци ма, пред
ста вља мо то Ала на Блу ма за ње го ву књи гу Су мрак аме рич
ког ума (Про све та, Бе о град 1990). У ра ду аутор на сто ји да 
са гле да основ не сла бо сти ак ту ел ног обра зов ног про це са у 
Ср би ји, тру де ћи се при том на рав но да не по но ви ни шта 
што је о то ме већ ре че но у ре ле вант ној ко ри шће ној ли те
ра ту ри. Он ви со ко школ ско обра зо ва ње ви ди као још је ди ну 
на шу ин ду стри ју у екс пан зи ји, ко ја је сту ден те пре тво ри ла 
у ма ши не за уче ње и бр зо за бо ра вља ње, а ди плом це у уче не 
не зна ли це. Ри гид ном при ме ном гло ба ли за циј ског обра зов ног 
мо де ла на ло кал не (не)при ли ке, шко ла је, за раз ли ку од не ких 
пре ђа шњих вре ме на, по че ла да про из во ди не срећ не људ ске 
слу ча је ве, што чи ни сми сле ним пи та ње из на сло ва овог ра да.
Кључ не ре чи: дру штво, обра зо ва ње, огле да ло дру штва, не

за по сле ност, не срећ ни слу ча је ви.
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Обра зо ва ње је огле да ло дру штва ис каз је ко јим су не-
ки со ци о ло зи ла пи дар но из ра зи ли сву ком плек сност од већ 
ду го трај ног од но ше ња оних ко ји уче и оних за ко је се учи. 
Они ко ји уче и они ко ји их уче при па да ју, ка ко се то обич но 
ка же, под си сте му обра зо ва ња. Дру штво је об у хват ни ја или 
све о бу хват ни ја це ли на, си стем или над си стем ко ји под сти че, 
про гра ми ра и не гу је уче ње без об зи ра да ли је на ло го да вац 
шта се учи не ки по је ди нац, др жа ва или не ка да нас над др жав-
на и над на ци о нал на суб струк ту ра. Па ипак, ми мо мо гу ћег 
оче ки ва ња не по сто ји склад из ме ђу це ли не и ње го вог де ла. 
Пре би се мо гло ре ћи да су обра зо ва ње и дру штво у ве чи-
том ла тент ном су ко бу, јер дру штво на сто ји да се би под ре ди 
обра зо ва ње док обра зо ва ње, бар оно ви со ко, на сто ји да очу ва 
извесaн ни во ауто но ми је од дру штва и др жа ве.1 Су коб ти ња 
због њи хо вих раз ли чи тих при ро да. 

Док дру штва жи ве, оп ста ју и тра ју за хва љу ју ћи соп-
стве ној ди на ми ци, че сто ме ња ју ћи не са мо дру штве не си сте-
ме, вла сти и упра ве, њи хо ва ка рак тер на ус тој ства и при ро де, 
обра зов ни сег мент од ли ку је се ста тич но шћу. Од ка да се за 
обра зо ва ње зна оно се од ви ја ло у шко ла ма, све јед но да ли 
су оне би ле фи ло зоф ске и па ган ске, ма на стир ске, што зна чи 
хри шћан ске или се ку лар не, при ват не или др жав не. Обра зов-
ним по слом ва зда су се ба ви ли учи те љи а обра зо ва ли су се 
уче ни ци ма о ком се ни воу обра зо ва ња ра ди ло. Њи хов од нос 

1 „Огромне друштвене промјене које се одражавају у школовању из основе 
погоршавају школски систем и тако изравно утјечу на ширење глупости. (...) 
Наставни садржаји падају, жртве слабе наставе почињу сматрати да су неспо-
собни (што и стручњаци о њима мисле) а наставници се жале да ученике није 
могуће ничему научити“. (Lasch, 1986;144) У историји модерног школства у 
Србији има доста сличности с америчким, како га оцењује Кристофер Лаш. 
Американци вероватно нису имали суботу ђачку буботу, безразложно тучење 
ђака суботом, што је у Пословицама забележио и коментарисао Вук Караџић 
(5125), али насиље над професорима, чему смо све чешће сведоци, није ни 
наш, ни европски већ изгледа амерички изум. У поглављу Распадање уни
верзитета Алан Блум поред осталог пише: „Мислим да је на Корнелу само 
један природњак устао против присуства оружја или шиканирања професора. 
Најчувенији професор на универзитету, физичар-нобеловац, постао је водећи 
говорник у одбрану председника, а да се ни једном није посаветовао с оним 
професорима чији је живот био угрожен,...“ (Блум, 1990:381) Ретко где се као 
у школству незамисливо лако претвара у стварност.
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по чи вао је на под у ча ва њу и уче њу али и на ме ђу соб ном обо-
стра ном ува жа ва њу и по што ва њу. 

Шта ви ше, већ ве ко ви ма школ ски час тра је че тр де сет и 
пет ми ну та не за ви сно од то га где се на ла зи шко ла и ко јој је 
осни вач. Школ ско је ис ку ство утвр ди ло да је тај вре мен ски 
ра спон, уз кра ће од мо ре, нај а де кват ни ја вре мен ска ме ра за 
при јем но вих ин фор ма ци ја. Не ке фор ме про ве ре зна ња по пут 
усме ног ис пи та или кла у зу ре оп ста ју та ко ђе већ ве ко ви ма. 
Ино ва ци је на ста ле у ме ђу вре ме ну те шко мо гу да их са свим 
по ти сну и обе сми сле без ве ли ке ште те по са мо обра зо ва ње. 
Спе ци фич но сти ра да шко ла од ре ђи ва ли су њи хо ви осни ва-
чи, у ан тич кој Грч кој схо лар си, у ма на стир ским шко ла ма цр-
ква, у др жав ним шко ла ма на ци о нал не др жа ве док се да нас то 
чи ни по во љи над на ци о нал них чи ни ла ца, мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја и ко га све не. 

Обра зо ва ње је ве ко ви ма би ло пут и на чин уна пре ђи ва-
ња све та, сред ство са мо у на пре ђе ња дру штва, при че му су се 
тран сфе ри са ла и чу ва ла пре ђа шња зна ња и ис ку ства и ра ђа-
ла но ва. Упр кос то ме што по сво јој би ти обра зо ва ње на сто-
ји да са чу ва сво је ве ков но устрој ство, што се на ма ни фе стан 
на чин нај бо ље огле да у ре зли чи тим це ре мо ни ја ма про мо ви-
са ња, оно не гу је и ла ку при ла го дљи вост дру штве ним зах те-
ви ма и по тре ба ма, али не и ма њу под ло жност дру штве ним 
мо да ма, иде о ло шким оп се си ја ма и сва ко вр сним за блу да ма. 
Обра зо ва ње по ста је огле да ло дру штва не за то што обра зов на 
струк ту ра то хо ће већ за то што се дру штва не од ри чу же ље 
да над обра зо ва њем има ју власт.

За кри вље но огле да ло дру штва

Ла тент ни су ко би из ме ђу обра зо ва ња и дру штва ак ту е-
ли зу ју се он да ка да дру штво, од но сно ње го ва вла да ју ћа ели-
та, до ђе до уве ре ња да да љем на пре до ва њу дру штва сме та 
по сто је ћи обра зов ни си стем. То је пр ви али по у здан знак да 
дру штво се бе ви ди и кри вом огле да лу и да ова ис кри вље на 
сли ка не ће до не ти ни шта до бро ни дру штву ни обра зо ва њу. 
Ујед но, то је пр ви симп том да је дру штво у ве ли кој кри зи, да 
не зна ка ко да из ње иза ђе, па ре ше ње не тра жи у се би и соп-
стве ним сла бо сти ма већ у обра зо ва њу. Крив ца за кри зу тра-
жи се и на ла зи на по гре шном ме сту и на исти та кав на чин. 
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Уме сто да дру штво ан га жу је нај бо љи ка дров ски по тен ци јал 
обра зо ва ња и на у ке те да уз њи хо ву по моћ про на ђе из лаз из 
кри зе, што на рав но ни ка ко ни је ла ко ни јед но став но, оно се 
опре де љу је за лак ши пут да ре фор ми ше обра зо ва ње а не се-
бе.

Пра ве и озбиљ не ре фор ме обра зо ва ња су епо хал ног ка-
рак те ра и зби ва ју се ве о ма рет ко.2 Нео збиљ не ре фор ме су ве-
о ма че сте и нај ви ше за ви се од озбиљ но сти са мог дру штва, 
од но сно ње го ве вла да ју ће струк ту ре. Што се нас у Ср би ји 
ти че на вик ну ти смо да сва ка ге не ра ци ја пре жи ви по не ко-
ли ко школ ских ре фор ми, што зна чи и ре фор ме ре фор ми, 
од но сно обра зов них ре ста у ра ци ја. Ре зул тат све га то га је да 
смо све уда ље ни ји од ста ре до бре, стро ге али пра вич не шко-
ле, чи је су те ме ље у дав ни ни по ста вља ли не ки фи ло зоф ски 
умо ви а ру ши ли иде о ло зи, по ли ти кан ти, плит ко ум ни ци на 
вла сти. Обра зо ва ње се он да пре тва ра до и ста у огле да ло дру-
штва ко је се та ко по де ша ва с ци љем да дру штво до би ја сли ку 
о се би ка кву же ли. 

Да би исто риј ски ве ри фи ко ван обра зов ни си стем са чу-
ва ло за се бе, дру штво мо ра пр во да га са чу ва од се бе, баш 
за то што са обра зо ва њем све по чи ње у дру штву и све ту, али 
се са њим све и за вр ша ва. Уме сто да се обра зо ва ње под ре-
ђу је ефе мер ним ци ље ви ма оно тре ба да слу жи уз ви ше ним 
свр ха ма, и да при том не гу је пре све га сво ју пра ву при ро ду, 
ону аскет ску и не ко руп тив ну. У су прот ном, ка да обра зов ни 
ша во ви по пу ца ју, кад ло ши ђа ци по ста ну још го ри учи те љи, 
ре вер зи бил ност на про сто ни је мо гу ћа. До кле год је обра зо-
ва ње огле да ло дру штва, ко је се мо же по же љи по де ша ва ти, 

2 Реформа коју је својевремено извршио Виљем фон Хумболт на основама кла-
сичне немачке филозофије, највише на основу Шелингових идеја, трајала је 
скоро два пуна века и на многим другим универзитетима (сем вероватно код 
нас) траје и даље. Неке друге реформе високог образовања биле су идеолошки 
инспирисане па зато ефемерне. Ако универзитети у Србији нису успели да 
се одупру неким реформама и реформаторима, успели су бар да избегну да у 
својим називима имају имена неких личности. Аутор овог текста био савре-
меник и сведок настојања да се 1968. године Београдски универзитет назове 
Црвени универзитет Карл Маркс, а нешто касније, негде осамдесетих годи-
на прошлог века, предлагано је да Универзитет у Нишу носи име Милентија 
Поповића. Неки други универзитети у ондашњој Југославији нису успели да 
се одупру тој  напасти да буду именовани, као и основне школе, по народним 
херојима. Ово је леп (али и ружан) пример за то како друштво својом динами-
ком угрожава стамену природу образовања.
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а не дру штве ни ко рек тив и не у пит на вер ти ка ла, из кри за ће 
се то ну ти не са мо у све ве ће кри зе већ и у све ду бље по но ре, 
што је свет ски, гло ба ли за циј ски све очи глед ни ји про цес. Чак 
су и не ки по ли ти ча ри по че ли да уви ђа ју да по сле све очи-
глед ни јег са вре ме ног мо рал ног ко лап са мо ра да усле ди тра-
га ње за већ дав но из гу бље ним мо рал ним ком па сом.

 У ре фор ми са њу обра зо ва ња, кад год оно за основ има 
по ли тич ки раз лог, по сто ји јед на спе ци фич ност, сво је вр сни 
па ра докс ко ји се огле да у то ме да сви ви де да је ре фор ма бе-
сми сле на осим овла шће них да је спро ве ду.3 У не мо гућ но сти 
дру га чи је бор бе про тив иде о ло шког на си ља над обра зо ва-
њем у ре во лу ци о нар ним вре ме ни ма на ро ду не пре о ста је дру-
го већ да пре при ча ва ви це ве и да се спр да на ра чун оно га што 
се чи ни. Та ко је нај бо ља кри ти ка обра зов них ре фор ми нео-
фи ци јел на, под зем на, иг но рант ска, што сер ска. Сво јом уро-
ђе ном ин ту и ци јом, не ис ква ре ном пре ве ли ким обра зо ва њем, 
оби чан, би стро ум ни, не и де о ло ги зо ва ни свет нај бо ље осе ћа 
кад и ка ко за по чи ње ру ше ње уз ви ше них обра зов них вред но-
сти и нор ми ра ди оства ри ва ња не ких крат ко роч них ин стру-
мен тал них свр ха. Кад кад се де ша ва да оним шта и ка ко чи не, 
ре фор ма то ри не оста вља ју сво јим кри ти ча ри ма дру гу мо гућ-
ност већ да се са њи хо вим ре фор ма тор ским иде ја ма об ра чу-
на ва ју на ви спрен и ду хо вит на чин.4

То што су ре фор ме обра зо ва ња спро во ђе не код нас по-
сле Дру гог свет ског ра та има ле ма ње-ви ше из ра зи ти иде о-
ло шки пе чат по ка за ло се да ипак ни је оно нај го ре што обра-
зо ва ње мо же да за де си. Од та квих ре форм ских иде о ло ги-

3 Још је веома свеже сећање на тзв. шуварице, реформисано средње образовање 
у СФРЈ. У то време највише незапослених је било са завршеном средњом 
школом па је политика кривицу за такво стање пребацила на школу. Потоња 
збивања амнестирала су школу ове кривице. Универзитет је тада имао 
приличну аутономију па није био сличном реформом угрожен. То би се 
свакако десило да реформа средњег образовања није пропала.

4 „Руке у тесту“ је назив предмета у нашој реформисаној  школи који наравно 
не асоцира на друго већ на брашно, воду и мешење. Међутим, објашњење за 
то да је у питању тест а не тесто, и како је уопште дошло до увођења таквог 
предмета, Слободан Антонић је пронашао у књизи Милана Узелца Приче из 
болоњске шуме (Висока струковна школа за образовање васпитача, Вршац 
2009, види стр. 246-247), на коју се осврће у тексту Болољска шума (http://
www.nspm.rs-kulturna-politika/bolonjska-suma/stampa.html, понедељак, 23. ав-
густ 2010). Да у овом свету нема глупости како би се могли писати духовити, 
критички, уопште добри текстови и књиге.
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за ци ја, ко јих ру ку на ср це ни је би ло пре ви ше, по губ ни ја је 
не ре форм ска, ти ха ко мер ци ја ли за ци ја, са свим оним ла ко и 
те шко уоч љи вим на ср та ји ма на искон ску че сти тост и уз ви-
ше ност са мог обра зов ног по сла. Гло ба ли зо ва но дру штво ко је 
и са мо по чи ва на тим осно ва ма, ни ти је хте ло ни ти мо гло да 
обра зо ва ње са чу ва од се бе, од соп стве не по ша сти. Не сре ћа је 
у то ме што дру штва или др жа ве са обра зо ва њем као сво јим 
огле да лом мо гу да чи не шта им је во ља; да се у ње му ла жно 
огле да ју, да из бе га ва ју уоп ште да то чи не, од но сно да на сва-
ки на чин у ње му не са гле да ју свој ру жни лик. 

Док је на ци о нал на др жа ва би ла не у пит на тру ди ла се 
да уни вер зал не обра зов не прин ци пе при ме њу је пре ма сво-
јим ме ри ли ма и у ин те ре су соп стве ног на ро да. Не го ва ла је 
сво ју ели ту и он да ка да ју је шко ло ва ла на стра ни да слу жи 
ње ном на ци о нал ном ин те ре су. Да нас се на ша ели та шко лу је 
на стра ни а па ри је у зе мљи, да би ели та, ка да се бу де вра ти ла, 
упра вља ла зе мљом у стра ном на ци о нал ном ин те ре су. 

До ле (или че му) шко ле

Пре вод књи ге Ива на Или ча Descho o ling so ci ety до био 
је од на шег из да ва ча на слов иден ти чан оној па ро ли ко ја мно-
гом ђа ку стал но леб ди на усна ма До ле шко ле. Или че ва књи га, 
ве о ма по пу лар на се дам де се тих и осам де се тих го ди на, по ред 
оста лог ис ти че да је шко ла по ста ла свет ска ре ли ги ја, те да је 
школ ска еска ла ци ја „исто то ли ко ра зор на ко ли ко и еска ла-
ци ја у на о ру жа ва њу али је ма ње уоч љи ва“ (1972:16), од но сно 
да се у раз ви је ним на ци ја ма до ба чо ве ко вог шко ло ва ња про-
ду жа ва бр же од ње го вог оче ки ва ног жи вот ног ве ка. Шко ла је 
сред ство оту ђи ва ња, а оту ђе ност по ста је при пре ма за жи вот. 
Илич шко ли ну ди ал тер на ти ву ко ја је у отва ра њу јед ног но-
вог сти ла обра зов ног по ве зи ва ња чо ве ка и ње го ве сре ди не, 
па пред ла же ства ра ње но вих обра зов них уста но ва на ме ње-
них још не по сто је ћем дру штву. 

За Или ча шко ла ни је на рав но огле да ло дру штва већ 
„чо ве ко во ору ђе за хва та ње у вла сти ту клоп ку“ (144). И док 
су мно ге Или че ве оце не осно ва не, ње го во пред ви ђа ње да ће 
шко ле „не из бе жно би ти уки ну те – и то из не на ђу ју ће бр зо“ 
(135), ни је се оства ри ло ево већ чи та ву тре ћи ну сто ле ћа од 
кад је за пи са но, ни ти има ика квих на го ве шта ја да ће се та ко 
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не што уоп ште де си ти, не бар у ре ла тив но бли ској бу дућ но-
сти. На про тив. Пре се мо же ре ћи да је у пра ву Ха ра лам бос 
ка да обра зо ва ње сма тра јед ном од „ин ду стри ја с нај ве ћим 
ра стом у по след њих сто ти ну го ди на“ (1989:172.), по што је 
прет ход но на вео да је др жа ва 1870. пре у зе ла од го вор ност за 
основ но обра зо ва ње, ко је је по ста ло оба ве зно до де се те го-
ди не, да би се 1947. до ња гра ни ца за вр шет ка по ди гла на пет-
на е сту го ди ну, а да нас је ста ла на ше сна е стој го ди ни, чи ме 
је ин ди рект но ука зао ка да је и ка ко та ин ду стри ја за по че ла. 

Код нас је ова ин ду стри ја от по че ла с ра дом пе де се тих 
го ди на про шлог ве ка са свим бла го твор но, што зна чи да ни је 
са мо основ но обра зо ва ње би ло бес плат но већ и сви по то њи 
обра зов ни ни вои. Ти ме су ану ли ра не со ци јал не не јед на ко-
сти, ко јих уоста лом у оп штем си ро ма штву го то во да ни је ни 
би ло, па су го то во сви има ли под јед на ке шан се. Па ипак то 
бла го твор но ста ње ко је је мно гим та лен ти ма омо гу ћи ло да 
се оства ре, има ло је је дан та да са свим при кри вен, да нас ве о-
ма уоч љив не до ста так. Шко ла при пре ма за оту ђе ност, пи сао 
је Иван Илич, а то исто пре и не за ви сно од ње га ми сли ли су 
срп ски се ља ци, аутен тич ни пред став ни ци ве ков не ру рал не 
Ср би је ко ја је та да дра стич но по чи ња ла да се ме ња и не ста је. 
Ви де ли су они ка ко њи хо ви шко лар ци, про шав ши кроз оба-
ве зно основ но обра зо ва ње, ни ка ко ни су же ле ли а на сле ђу ју 
за ни ма ње сво јих ро ди те ља, шта ви ше ту ђи ли су се и на чи ну 
обла че ња, го во ра и ми шље ња. Соп стве ну пак оту ђе ност они 
су ви де ли у оса мље но сти ко ја им је пред сто ја ла, у зга сну ћу 
по ро дич не и дру штве не жи во сти. Оса ми ли смо се, го во ри ли 
су та да, не без жа ла, у не мо гућ но сти да се ни на ко ји на чин 
од у пру јед ном не при род ном про це су ко ји је мла де и ду хов но 
и фи зич ки бес по врат но одва јао од сре до веч них и ста рих, са 
свим до брим али и рђа вим по сле ди ца ма та квог чи ње ња. За-
кон ску оба ве зу за осмо го ди шњим шко ло ва њем сма тра ли су 
они глав ним крив цем за тип иза бра не мо дер ни за ци је ко ја је 
ра се ли ла се ла, као да су већ та да зна ли да ће нам са да, по сле 
про па сти по љо при вре де, не стан ка се ла и се ља ка, про па сти и 
ин ду стри ја. 

По ла ве ка ка сни је исти сe про цес на ста вља та мо где још 
има и уко ли ко има се ла и се ља ка. У ме ђу вре ме ну се код нас у 
Ср би ји све из ме ни ло; на пра сно и та ко ђе не при род но иза шли 
смо из ин ду стриј ског дру штва, упло ви ли у ин фор ма тич ко, 
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али се од ин фор ма ци ја не мо же да жи ви. Од свих ин ду стри ја 
је ди но нам цве та ин ду стри ја обра зо ва ња на ште ту на ро да и 
др жа ве, по је ди на ца и по ро ди ца ко ји ту ин ду стри ју хра не, и 
што је нај ап сурд ни је, на нај ве ћу ште ту оних ко ји из те ин-
ду стри је из ла зе као по лу про и зво ди или фи нал ни про из во ди. 

Из ла зак све та из ин ду стриј ског дру штва и ње го во за ко-
ра чи ва ње у дру штво зна ња, ако се оно до и ста ства ра, пра ће-
но је па ра док сом да се то зна ње, ако га до и ста ства ра ју обра-
зов не ин сти ту ци је, не мо же по пра ви лу да при ме ни док је 
пу но све жи не и ам би ци ја. За то је на ше вре ме и под не бље ак-
ту е ли зо ва ло пи та ње че му шко ле. Шко ла има ви ше не го икад, 
аде кват ног по сла за за по шља ва ње ма ње не го икад. Шко ла је 
све ви ше а рад них ме ста све ма ње. На да да ће се не што бит-
но не са мо код нас већ и у све ту из ме ни ти, по чи ње да на пу-
шта и нај ве ће оп ти ми сте. Над ве ли ким де лом по пу ла ци је ко-
ја је окон ча ла ви со ко обра зо ва ње леб ди пи та ње сми сле но сти 
стал ног про ду жа ва ња шко ло ва ња по сле че га не сле ди дру го 
до (ду га) бес по сле ност, од но сно пре жи вља ва ње од оба вља-
ња не ких јед но став них по сло ва че му уче ност са мо мо же да 
сме та.

Ре фор ма де кла ра ци јом

Кри сто фер Лаш је у де лу књи ге Нар ци стич ка кул ту ра, 
ин ди ка тив но на сло вље ном Обра зо ва ње и но ва не пи сме ност 
ве о ма кри тич ки го во рио о сла бо сти ма аме рич ког си сте ма 
обра зо ва ња, што ве ро ват но ни на ко ји на чин ни је ути ца ло на 
то да се оне от кло не па чак ни на то да се у ме ђу вре ме ну не 
пре ли ју пре ко Атлант ка и за пљу сну европ ско обра зов но тле. 

По гла вље књигe аутор je ре зиг ни ра но за вр шио ста вом 
да аме рич ко ви со ко обра зо ва ње „не уни шта ва са мо умо ве 
сту де на та већ их и емо ци о нал но оне спо со бљу је, оне мо гу ћа-
ва им да се су о че с ис ку ством без по мо ћи уџ бе ни ка, оцје на 
и прет ход но про ба вље них ста ја ли шта. Ви со ко обра зо ва ње у 
Аме ри ци ни у ком слу ча ју не спре ма сту ден те за „из вор ни“ 
жи вот, већ га чи ни не спо соб ним да без раз ра ђе них ака дем-
ских упу та оба ви на јед но став ни ји за да так; спре ми оброк, 
оде на за ба ву, или у кре вет с осо бом су прот ног по ла. Је ди на 
ствар ко ју ви со ко обра зо ва ње пре пу шта слу ча ју је – ви со ко 
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обра зо ва ње“ (Lasch, 173-174). Због слич них за па жа ња Иван 
Илич је пи сао До ле шко ле.

Обра зов не ино ва ци је ко је кри ти ку ју ови аме рич ки 
ауто ри све до не дав но за о би ла зи ле су наш обра зов ни про-
стор. Сем „шу ва ри ца“ и слич них ефе мер них екс пе ри ме на-
та углав ном смо има ли ста ру до бру шко лу, стро гу, кад кад 
и су ро ву, до бру и по то ме што кроз њу ни су ла ко мо гли да 
про ла зе сла би ка рак те ри ни ти је она до пу шта ла да се то ком 
шко ло ва ња ка рак тер но сла би. Обра зо ва ње нам је од До си-
те ја би ло европ ско од но сно евро пе и зи ра но, уз не го ва ње из-
ве сних на ци о нал них осо бе но сти при ме ре них на шем мен тал-
ном скло пу. Ђа ци су нам ва зда би ли ђа во ли, али су као и 
њи хо ви пре ци хај ду ци зна ли сти ћи и уте ћи и на стра шном 
ме сту по сто ја ти. Ко је умео да пре пи ше и та ко по ло жи ис пит 
по се до вао је не ке рет ке спо соб но сти и мо гао се ка сни је ла ко 
сна ћи у сва ком по слу. Уче ње је био ипак је ди ни пра ви и нај-
по у зда ни ји на чин да се шко ло ва ње окон ча. 

Сту ди ра ло се до ду ше углав ном спо ро, у про се ку ду го, 
али су сту ден ти то ком сту ди ја мо гли да пра те кул тур на зби-
ва ња, сти чу оп шту кул ту ру5, об ли ку ју сво је лич но сти и не-
гу ју не ке дру ге ам би ци је сем школ ских. Од сред ње шко ле 
сту ди је су се раз ли ко ва ле што се ипак сту ди о зно учи ло јер 
се сту ди ра ла јед на на у ка а ни је се, као у сред њој шко ли исто-

5 Како ствари стоје са општом културом код наших студената покушаћу 
да илуструјем на једном аутентичном примеру. Студента друге године 
социологије професор пита, мимо испитног питања,  шта зна о Карађорђу. 
Студент потврђује да је за ту личност чуо али да о њој готово ништа не 
зна и то покушава да правда лошом средњом школом. Професор за себе 
закључује да се у нашој школи слабо учи национална историја и култура па 
онда упита истог студента шта зна о Нотр-дам у Паризу. Да би му некако 
помогао  професор спомену роман и филм о звонару богородичине цркве, 
али без ефекта. Од наредног намераваног питања – да ли  је Виктор Иго био 
књижевник, поп-певач или фудбалер, професор је морао да одустане да не би 
савим случајно добио тачан одовор. Поређења ради овом незнању може се 
супротставити оно једног америчког студента које је за памћење забележио 
Алан Блум: „Александар Коаре (Alexander Koyre), почивши историчар наука, 
причао ми је да је схватио вредност Америке кад је – на првом течају који је 
предавао на Чикашком универзитету 1940, на почетку свог изгнанства – чуо 
студента како у свом реферату помиње господина Аристотела, немајући појма 
да то није његов савременик. Коаре је рекао да само један Американац може 
бити тако дубок да Аристотела схвати као живог мислиоца, што је невероватно 
за већину учењака“ (1990;377). Ако је добро да је за Американца Аристотел 
жив, сигурно није добро да је за српског студента Карађорђе мртав не само 
физички, јер пре њега народ нам је био у вековном ропству.
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вре ме но по вр шно из у ча ва ло пет на е стак са свим раз ли чи тих 
пред ме та. Иде је о убр за ном сту ди ра њу, што је con tra dic tio in 
adjek to, до ско ра ни су по сто ја ле, а да нас се већ ве о ма убр за но 
сту ди ра с тим што се за вр ше так сту ди ја стал но по ме ра.6

Екс пан зи је ви со ко школ ског обра зо ва ња би ло је од се-
дам де се тих го ди на ми ну лог сто ле ћа али до ме ре да су не ки 
нај ве ћи срп ски гра до ви до би ли уни вер зи те те. Она ће се, ме-
ђу тим у ово на ше вре ме на ста ви ти до бе сми сла та ко да го-
то во не ма ва ро ши без фа кул те та што при ват них што др жав-
них, ко ји оп ста ју на вол ше бан на чин упр кос ве ли ком бро ју 
не за по сле них ви со ко шко ла ца и са свим ма лих из гле да за бу-
ду ћа њи хо ва за по шља ва ња. Већ че тр де се так го ди на код нас 
по сто ји нео бич на прак са да пре ко ра зних тзв. ис ту ре них фа-
кул тет ских оде ље ња про фе со ри до ла зе сту ден ти ма на но ге 
за ве чер ња пре да ва ња и ис пи те. Бар исто то ли ко ду го по сто-
ји стал ни ви шак свр ше них сту де на та у од но су на дру штве-
не по тре бе, али и стал ни ма њак на став ни ка, што омо гу ћу је 
не ки ма од њих да бу ду со фи сти, пу ту ју ћи учи те љи ко ји иду 
из гра да у град и сво ју на у ку про да ју за но вац. По пер ма-
нент ном де фи ци ту про фе со ра ис па да да се код нас љу ди те же 
опре де љу ју да бу ду про фе со ри не го ру да ри. 

Ста ра до бра шко ла знат но пре бо лоњ ског про це са по-
че ла је да се ру и ни ра нај пре под ути ца јем иде о ло ги је а по том 
ко мер ци ја ли за ци јом, ако и са ма ко мер ци ја ли за ци ја ни је не ки 
вид иде о ло ги је све тр жи шта, ко је зна за ру бу, услу ге и це ну 
а не зна за част, образ и ду шу, од но сно, за све оно што би 
тре ба ло да је свој стве но обра зов ном про це су. У ме ђу вре ме ну 
су пре вред но ва не мно ге дру штве не, пре све га мо рал не вред-
но сти. Ода бо љем жи во ту и ње го во већ два де се то го ди шње 
ис че ки ва ње и из о ста ја ње уоп ште не под ра зу ме ва то да та кав 
жи вот тре ба да бу де за слу жен и ча сан. 

6 „Први резултат таквог приступа састоји се у трансформацији студија у 
продужетак средње школе, бакалаурет се практично изједначава с матуром, а 
нови стручни магистериј с некадашњим стјецањем знања погонског инжењера, 
више медицинске сестре или наставника. Докторат постаје фактички 
диплома, а функцију некадашњег доктората преузимају постдокторске разине 
образовања“. Ову аналогију, уз извесна можда претеривања, успоставља Лино 
Вељак. (Види: „Болоња; Штанцовање радне снаге“, Време, 03.12. 2009, (http://
www.nspm.rs/kulturna-politika/virus-neoliberalizma-i-obrazovanje-na-platformi-
bolonjske-deklaracije.html, среда, 11. новембар 2009) 
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За чу ђу ју ће је у нај ма њу ру ку да у дру штву ко је др жи 
до то га да је де мо крат ско, ре фор ма ви со ког обра зо ва ња би ва 
из вр ше на де кла ра ци јом. Та ко озби љан дру штве ни по сао као 
што је пре у строј ство нај ви шег обра зо ва ња спро ве де но је без 
ика кве рас пра ве, што се у прет ход ним на шим не де мо крат-
ским си сте ми ма по пра ви лу ни је де ша ва ло. Уме сто раз ма-
тра ња шта ће се и ка ко учи ти то ком ви со ког обра зо ва ња, о 
че му би сво ја ми шље ња мо гли да ис ка жу и про фе со ри, за ту 
вр сту рас пра ве нај ком пе тент ни ји део дру штва, као у свим 
ре во лу ци о нар ним вре ме ни ма зби ло се се не што то ме са свим 
спрот но. Про фе со ри су са ку пља ни у ам фи те а тре, а пре да ва-
ња о то ме ка ко тре ба про ме ни ти Бо лоњ ску де кла ра ци ју др-
жа ли су им, ваљ да за до бре нов це, њи хо ви аси стен ти или ти, 
ка ко су у ку ло а ри ма на зи ва ни, по ли тич ки ко ме са ри. 

Они ко ји обра зу ју нај о бра зо ва ни је са да су би ли ли ше-
ни мо гућ но сти да ка жу сво је ми шље ње о ве о ма ра ди ка зној 
тран сфор ма ци ји уни вер зи тет ске на ста ве. Ра спа ве о то ме не 
би си гур но ни шта бит но из ме ни ле, као што то ни су чи ни ле 
ни оне у то ли ким прет ход ним слу ча је ви ма, ка да су ин тен ци-
је по ли ти ке та ко ђе би ле не по ко ле би ве, али би сва ко бар био 
у при ли ци да не што ка же и спа си сво ју ду шу, од но сно уми ри 
са вет. За то је да нас те шко на ћи иоле озбиљ ни јег про фе со ра 
уни вер зи те та ко ји има по зи тив но ми шље ње о оно ме шта се 
до би ло при ме ном Бо лоњ ске де кла ра ци је у ви со ком обра зо-
ва њу Ср би је.

По че так тзв. бо лоњ ског про це са ство рио је ка ри ка ту-
рал но ста ње јер су пр ви пред ло же ни про гра ми би ли пре пу ни 
пред ме та по пут оно га Ру ке у те сту, до ду ше без екви во ка ци је 
у са мим на зи ви ма. Уме сто на уч них ди сци ли на у про гра ми ма 
су се на шли „пред ме ти“ ко ји су евен ту ал но мо гли би ти те ма 
за јед но пре дав ње. На сре ћу убр зо се уви ђа ло да се с тим ни-
ка ко не мо же из гу ра ти чи тав се ме стар. На сре ћу, Де кла ра ци ја 
ни је до пу шта ла мо гућ ност из у ча ва ња пред ме та чак ни и два 
се ме стра, јер шта би се тек он да ра ди ло. Али су за то ста ре и 
дав но фор ми ра не на уч не ди сци пли не у про гра ми ма за у зи ма-
ле исти про стор као жен ске, род не и оста ле не род не сту ди је.

Мно штво ис пи та, због пред ме та ко ји су ис кљу чи во јед-
но се ме страл ни, уз до пу ште ну мо гућ ност пар ци јал ног њи хо-
вог по ла га ња, учи ни ће да се сту ден ти пре тво ре у ма ши не за 
бр зо уче ње и ве ро ват но исто та ко бр зо за бо ра вља ње. У крај-
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њој ли ни ји сту ден ти су од у век учи ли и за оце не и за зна ње, 
ко је се оце ном ис ка зу је. Бор бом за осва ја ње кре ди та учи се 
са мо за оце не, че му су са ми сту ден ти нај ма ње кри ви. Не ко 
ис тра жи ва ње ве ро ват но би по ка за ло да, због по ти ски ва ња 
при та ко бр зом уче њу, не ма пра вог по се до ва ња зна ња, од но-
сно да уме сто зна ња оста је са мо ма ње-ви ше не ја сна пред ста-
ва о оно ме шта је уче но. Та ко ће се у по стин ду стриј ско, бу ду-
ће дру штво зна ња ула зи ти с уче ним не зна њем.7 

Но вим на чи ном ра да, ве ру је се, ели ми ни ше се основ на 
сла бост прет ход ног си сте ма обра зо ва ња ко ме се (с пра вом) 
за ме ра ло да не гу је па сив ност сту де на та. Али ви шак сло бод-
ног вре ме на, ко ји се ра ни је до би јао од су ством с пре да ња, 
углав ном ни је ко ри шћен улу до већ за дру же ње с књи гом, 
што ни је мо ра ла би ти са мо оба ве зна ли те ра ту ра, за пра ће ње 
и укљу чи ва ње у кул тур ни жи вот, не го ва ње лич но сти у ко-
мун ка ци ја ма с дру ги ма, чак и за сту дент ска лу до ва ња. Свим 
овим ак тив но сти ма, по ред ис пи та на ко ји ма се ипак по ка зи-
ва ло зна ње а не ин ту и тив на спо соб ност на слу ћи ва ња тач них 
од го во ра, те ме љи то се учи ло не са мо за шко лу већ ви ше за 
жи вот, зна чи све су прот но од оно га што је Кри сто фер Лаш у 
већ на ве де ном тек сту ис ти цао као ма не аме рич ких сту ди ја. 

Уве жба ва на спо соб ност бр зог уче ња у прет ход ним ни-
во и ма шко лов ња на уни вер зи те ту се све че шће пре тва ра у 
уче ње без пра вог раз у ме ва ња, сту ди о зно сти, чак и у уче-
ње на па мет, што је на рав но за осу ду, жа ље ње али и за сво-
је вр сно ди вље ње. То мо ра да је ре ци див обра зо ва ња то ком 
ко га се учи ло из не ра зу мљи вих шти ва, ко ја се дру га чи је и 
не мо гу да на у че. Оту да не рет ко ме ђу нај бо љим сту ден ти-
ма по ну ме рич ки ис ка за ном успе ху, има не ма ли број оних 
ко ји уче на па мет. Успех на сту ди ја ма ис ка зи ван ну ме рич ки 
по ста је про пу сни ца за ви ше ни вое ви со ког шко ло ва ња, што 
са мо при вид но пред ста вља пра ву се лек ци ју. Сту ден ти ре-
про дук тив них спо соб но сти и не ких не че сти тих скло но сти 
има ће ве ћу шан су да шко ло ва ње до ве ду до кра ја, док сту ден-
ти кре а тив них спо соб но сти, ко је би се ис по љи ле тек знат но 
по сле за вр ше них сту ди је, не ће ни би ти у при ли ци да уоп ште 
пре ђу на ви ше ступ ње ве обра зо ва ња. По зна та је чи ње ни ца 

7 Не наравно у смислу  docta ignorantia Августина, Бонавентуре и Николе 
Кузанског, већ у сасвим секуларном и савременом виду поседовања дипломе, 
ма како да је стечена, иза које не стоји адекватно знање.
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да мно ги, по оства ре ним ре зул та ти ма ге ни јал ни љу ди, ни су 
би ли бли ста ви ђа ци и сту ден ти. Код са да шњег ста ња ства ри 
на срп ским уни вер зи те ти ма ти бу ду ћи мо гу ћи ге ни ји ни ка ко 
не би ни мо гли да до ђу до док тор ских сту ди ја.

Ис пи ти се све че шће и ви ше на „усме ним“ сту ди ја ма 
нео прав да но по ла жу пи са ним пу тем (те сто ви), при че му не-
че сти те мо гућ но сти по ла га ња мо гу да до ђу до из ра жа ја. До-
кле нам је до шла шко ла нај бо ље илу стру ју „огла сне та бле“ 
око згра да фа кул те та на ко ји ма се по ред из да ва ња ста но ва 
ре кла ми ра и из да ва ње „бу би ца“. По ку ша ја пре пи си ва ња на 
ис пи ти ма и под ва ла про фе со ри ма од у век је би ло и то се сма-
тра ло сво је вр сним да ром, спо соб но шћу, хе рој ством. Ни је, 
ме ђу тим ни ка да би ло слич них до дат них ма те ри јал них ула-
га ња сту де на та за сти ца ње ви со ко школ ске ди пло ме иза ко је 
сто ји бу би ча во зна ње.

Уво ђе њем обра зов них ступ ње ва у ви со ко школ ско обра-
зо ва ње од ла жу се из ве сне жи вот не, по нај пре по ро дич не ак-
тив но сти и оба ве зе, пре све га сту па ње у брак (сту дент ских 
бра ко ва ско ро да ви ше не ма), ра ђа ње и по ди за ње де це, што 
би мо ра ло да бри не сва ку озбиљ ну на ци о нал ну др жа ву, по-
го то во ону у ко јој по сто ји из ра зи та де по пу ла ци ја. То на рав но 
не мо ра да се ки ра мул ти на ци о нал не кор по ра ци је у чи јем је 
ин те ре су ство рен овај кон цепт обра зо ва ња.8 

Го ди не обра зо ва ња по ме ра ју се до бе сми сла, да би ка-
ко ис ку ство по ка зу је, по сло ве ко је су тра ди ци о нал но ве о ма 
успе шно оба вља ле осо бе са сред њим обра зо ва њем, пре у зи-
ма ли они са за вр ше ним фа кул те ти ма, што не усре ћу је ни 
јед не ни дру ге, а упи тим чи ни свр ху про ду же ног шко ло ва-
ња. Ин ду стри ја обра зо ва ња, је ди на код нас још екс пан зив на 
ин ду стри ја, ушла је већ у фа зу „обра зов ног лар пур лар ти зма“ 
ко ји, за раз ли ку од оног умет нич ког, ра ди не ке и не чи је ко ри-
сти не ства ра ства ра дру го до оп шту ште ту. 

8 О разлици између традиционалног, хуманистичког и неолибералног концеп-
та образовања, односно о последицама које они стврарају види: Љубиша 
Митровић, „Вирус неолиберализма и образовање на платформи Болоњске 
декларације“, ((http://www.nspm.rs/kulturna-politika/virus-neoliberalizma-i-
obrazovanje-na-platformi-bolonjske-deklaracije.html , среда, 11. новембар 2009).
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* * *

Ср би ја је зе мља чу да, из ра зи тих крај но сти у мно го че-
му а не са мо у обла сти обра зо ва ња. Сво је но во ве ков но по сто-
ја ње за по че ла је као др жа ва не пи сме них љу ди са не пи сме ним 
вла да рем, шта ви ше са озбиљ ним пред ло зи ма да се сви пи-
сме ни или про те ра ју или по би ју. У ме ђу вре ме ну је евро пе и-
зо ва ла дру штве ни жи вот и упр кос ве о ма те шким иза зо ви ма 
бр зо на пре до ва ла. У си ро ма штву по сле Дру гог свет ског ра та 
по ди за ла је ин ду стри ју и бр зо по те зно, кур се ви ма и ве чер-
њим шко ла ма, ства ра ла нео п хо дан ка дар. Упо ре до с тим ма-
сов но су на пу шта на се ла, па се пре те жно ру рал на зе мља бр-
зо, за хва љу ју ћи ин ду стри ја ли за ци ји, пре тва ра ла у пре те жно 
ур ба ну. Би ли су све то спо ља шњи зна ци мо дер ни за ци је и на-
прет ка, да би у ово на ше вре ме усле ди ло оп ште про па да ње. 

Да нас је у Ср би ји, по ред већ на пу ште них се ла, за пу-
ште не по љо при вре де, про па ла ин ду стри ја и ма лак са ла сва 
при вре да. Од свих ин ду стри ја је ди но нам још ра ди она обра-
зов на. То ком по след њих де сет го ди на ве ро ват но је отво ре но 
ви ше фа кул те та не го фа бри ка. Упр кос том про цва ту или за-
хва љу ју ћи ње му срп ско дру штво има ви сок про це нат не пи-
сме них али та ко ђе и ви со ко шко ло ва них не за по сле них љу ди. 
Су де ћи по то ме сви фа кул те ти, др жав ни и при ват ни, мо гли 
би у на ред них де сет го ди на да се ли ше упи си ва ња сту де на та, 
што би на рав но би ло ка та стро фал но за све уче сни ке у обра-
зов ним про це су па и за са мо дру штво. 

Хи пер про дук ци ја ка дро ва без дру штве них шан си, ако 
се њи хов из воз на За пад за у ста ви (та мо при ма ју са мо нај бо-
ље, а и са ми су у ду бо кој кри зи па ни са сво ји ма не зна ју шта 
ће), не ства ра дру го већ не срећ не људ ске слу ча је ве. Но упр-
кос то ме по сто ји жал на ших про свет них вла сти што се на 
сту ди је упи су је са мо шест, се дам про це на та ге не ра ци је, а не 
као у Фин ској, чак бли зу че тр де сет по сто. Ко ли ко би се тек 
он да уве ћао про фит ин ду стри је, про це нат уне сре ће них љу ди 
и по пра ви ла ква ли фи ка ци о на струк ту ра на бу вља ци ма? 

Исто ри ја Ср би је не мо же без па ра док са; Ср би ја не пи-
сме них и она ве о ма рет ких обра зо ва них љу ди би ла је не у по-
ре ди во успе шни ја од ове да на шње с ви шком пре о бра зо ва них 
али „су ви шних“ ка дро ва. Та кво ста ње ства ри на мет ну ло је 
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онај ста ри про блем шта је пре а шта по сле, од но сно, ко ко га 
тре ба да ме ња, обра зо ва ње дру штво или обр ну то. Упле те-
на гло ба ли за циј ским ужа ди ма у соп стве ни Гор ди јев чвор, за 
Ср би ју би нај бо ље би ло да га са ма рас пле те, а то је је ди но 
мо гу ће на већ по зна ти мит ско-исто риј ски на чин. 

Ljubinko Milosavljevic

WHAT GOOD ARE SCHO OLS? 
OR ’’HOW HIGH EDU CA TION HAS 

BETRAYED DE MOC RACY AND 
IMPOVERISHED THE SO ULS  

OF TO DAY’S STU DENTS“

Summary

A part of the abo ve ti tle gi ven in qu o ta ti on marks is Al lan 
Blo om’s mot to in his bo ok The Clo sing of the Ame ri can Mind 
(Su mrak ame rič kog uma, Pro sve ta, Be o grad, 1990). The pa per 
analyses the ba sic we ak nes ses of to day’s edu ca ti o nal pro cess in 
Ser bia, at temp ting the reby not to re pe at anything al ready said in 
the re le vant li te ra tu re on the to pic. It pre sents high edu ca tion as 
the only in du stry in Ser bia that is on the ri se, that has con ver ted 
stu dents in to mac hi nes for le ar ning and for even fa ster for get ting, 
and that has tur ned gra du a ted stu dents in to ig no rant pe o ple. Rely-
ing on a ri gid ap pli ca tion of the glo ba li zing edu ca ti o nal mo del in 
the lo cal cir cum stan ces, scho ols, as op po sed to ear li er ti mes, ha ve 
star ted to pro du ce mi se ra ble hu man in di vi du als, which ma kes the 
qu e sti on gi ven in the ti tle abo ve all the mo re per ti nent.
Key Words and Phra ses: so ci ety, edu ca tion, mir ror of so ci ety, 

unem ployment, mi se ra ble hu man in di vi du als.
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Дејан Радиновић*

УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА РАЗВОЈ 
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА:  

СЛУЧАЈ СРБИЈЕ

Сажетак

Глобализација као незаустављиви мултидимензионал-
ни процес који прожима све сегменте живота несумњиво 
утиче и на образовање. Национални образовни системи су 
пред изазовом сталних промена и прилагођавања све вишим 
стандардима настајућег глобалног система образовања ин-
корпорираног у глобално тржиште рада. Глобални систем 
образовања саставни је део друштва и економије знања, и 
то не само као припрема за улазак у свет рада, већ и као 
логистичка база за константно усавршавање и допуњавање 
знања. У сложеним околностима глобално спојеног време-
на и простора, и убрзаног живљења као пратеће последице, 
нови историјски тренутак тражи исто тако брзе одгово-
ре на проблеме који се неминовно јављају. Како се ти одго-
вори више не могу пронаћи у националним оквирима, већ се 
морају тражити транснационално, интернационализација 
деловања и размена информација око научних достигнућа 
укључивањем у глобалну мрежу друштва знања, уз стално 
јачање сопствених капацитета, стога је циљ свих нацио-
налних образовних система, укључујући и образовни систем 
Републике Србије. 
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Основни циљ рада је да поред анализе глобалних трен-
дова у сфери образовања предложи начине којима српски 
универзитети треба да одговоре на даља кретања у окви-
ру процеса глобализације и како да се развијају у корак са 
њима. Уз предлоге за превазилажење постојећих пробле-
ма и препознавање могућих будућих проблема који ће пра-
тити развој универзитетског образовања у Србији, у раду 
се разматрају перспективе и позиција српске „индустрије 
знања“ у глобалним оквирима.
Кључне речи: глобализација образовања, транснационал-

но образовање, глобално тржиште рада, 
економија знања, стратегија развоја високог 
образовања

Увод

 Повезивањем света на политичком, економском, со-
цио-културалном, и посебно технолошком нивоу, глоба-
ли зација је избрисала просторне и временске разлике уда-
ље них делова планете, начинивши тако вероватно највећи 
цивилизацијски помак ка функционисању света као цели-
не. Иако је на тај начин остварен напредак без преседана у 
људској историји, глобализација је истовремено на површину 
изнела велика одступања у стандарду и условима живљења у 
различитим деловима света. Ипак, упркос значајним разли-
кама, посебно глобалног Севера и Југа, деловање главних ак-
тера глобализације, пре свих транснационалних корпорација 
и међународних организација и институција, као и сталне, 
глобално распрострањене миграције, и растуће глобално 
тржиште рада,  утицали су да у новим околностима у први 
план изађе квалитет који не познаје границе, а то је знање. 

У глобалном друштву и економији знања где су револу-
ционарна технолошка открића, токови људи, роба и капитала 
свакодневни, последично је и конкуренција између држава 
постала већа. Компетитивност је наравно одувек била при-
сутна у односима између држава, али је сада нарочито по-
расла јер је знатно порастао и улог који подразумева хватање 
корака са глобалним  технолошким развојем, чијим изостан-
ком следи стагнација и могуће пропадање државе и друштва. 
Стога државе широм света у складу са могућностима које 
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су им на располагању настоје да подигну образовни ниво 
популације, а посебно удео стручног и научног кадра, јер 
схватају да само високо-обучена радна снага може да од-
говори на сваки задатак, способна је за иновације у раду, и 
употребу и унапређење савремене технологије рада. Како су 
најразвијеније земље и у овом случају у знатној предности 
у односу на остатак света, мање развијеним земљама, как-
ва је и Србија, остаје да све своје капацитете уложе у кван-
титативно и квалитативно унапређење највишег образовног 
нивоа популације, како у својеврсној прерасподели унутар 
глобалног система образовања њихови национални образов-
ни системи, односно универзитети као саставни делови не би 
завршили на периферији, или чак ван таласа промена.

Случај Србије је специфичан јер су деценија изолације 
земље деведесетих година XX века, и спори темпо економ-
ског развоја након промена у првој деценији XXI века, ути-
цали на то да домети глобализације буду ограничени. Из на-
ведених разлога ни глобализација образовања није поприми-
ла оне оквире који су тренутно актуелни у свету. Ипак као и 
у глобализованом свету убрзаних и сталних промена, свету у 
коме су информације и знање најважнији ресурс, терцијарно 
образовање и у Србији полако почиње да заузима посебно 
место. Овоме је умногоме допринело схватање  да је глобал-
но повезивање које је незаустављивим технолошким развојем 
превазишло све раније домете интернационализције, утица-
ло и на то да универзитетско образовање као највиши ниво 
образовања и извор стручног и научног потенцијала једне 
земље није више просторно ограничено националним ок-
вирима државе. У том смислу треба посматрати и покушаје 
државе, која делом из страха да нови талас одлива мозгова 
не одведе трајно ван граница земље надарене појединце, 
а делом због увиђања да су управо ти појединци шанса за 
уздизање и излазак државе из вртлога заостајања у коме све 
више понире, покушава да у околностима појачаних утицаја 
глобализације пронађе најбоља решења која ће омогућити 
стабилан развој универзитета, привреде, и друштва у цели-
ни.

Основна намера овог рада је да укаже на трендове у 
функционисању универзитета и промене у схватању уни-
верзитетског образовања у свету, као и на ограничене, али 
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не и занемарљиве ефекте тих промена на универзитетско 
образовање у Србији и посредно на привредни развој. У раду 
се настоји одговорити на питање како то глобализација утиче 
на образовање, и да ли је процес двосмеран; који су елементи 
и димензије тог утицаја; које су позитивне, а које негатив-
не стране „денационализације“ образовног система; како се 
српски универзитети могу најефикасније укључити у мрежу 
глобалног система образовања; како се прилагодити новим 
методама и условима рада; које су препреке убрзаном развоју 
и укључивању у глобалне токове; које су перспективе; а где 
се крију ризици у оквиру процеса глобализације образовања.

Глобализација и нови концепт 
универзитетског образовања

Готово исто онолико колико је глобализација сама по себи 
сложена,  исто толико су сложени и приступи глобализацији 
у смислу њеног схватања и дефинисања. Да је реч о једном 
од најсложенијих планетарно распрострањених процеса 
говори нам бурна научна расправа у којој глобализацију 
негирају скептици, преувеличавају хиперглобалисти, а уме-
рено прихватају трансформационисти. Истовремено додатну 
збрку уноси разумевање глобализације као пројекта односно 
процеса. Полазећи од наведеног треба истаћи да се у овом 
раду глобализација  перципира као глобални друштвено-ин-
тегративни процес праћен убрзаним технолошким развојем. 
Оваквој перцепцији је блиско једно од најупрошћенијих и 
уједно најпрецизнијих објашњења глобализације које су дали 
британски политиколог Дејвид Хелд1 (David Held) и група ау-
тора, а по којима  се глобализација односи на “проширивање, 
продубљивање и убрзавање глобалне међуповезаности у 
свим аспектима савременог друштвеног живота” (Held et al, 
1999:2). 

Ако глобализацију посматрамо као мултидимензио-
нални процес повезивања света на политичком, економском, 
социо-културном, и технолошком плану, онда ћемо врло 
лако увидети да је управо образовање саставни део сваке од 
ових димензија. Имајући у виду овај контекст сагледавања 

1 Деј вид Хелд је про фе сор Лон дон ске шко ле еко но ми је и по ли тич ки те о ре ти-
чар гло ба ли за ци је.
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позиције образовања, постаје јасно да је образовање, а посеб-
но оно универзитетско као највиши ниво образовања, једна од 
централних активности у процесу глобалног развоја друшт-
ва и економије знања, те се никако не може свести на според-
ну димензију или периферни, пратећи процес. Колико је од-
нос глобализације и образовања2  сложен говори и бројност 
појмова, притом често синонима, који га уобличавају: гло-
бални систем образовања / глобални образовни систем, 
глобализација образовања / образовна глобализација, транс-
национално образовање / прекогранично образовање, итд.

Ову сложеност потврђује и чињеница да се као и у 
случају упоредног коришћења и мешања глобализације и 
интернационализације, и при разматрању глобализације 
образовања често као синоним употребљава термин 
интернационализација образовања, иако се суштински 
ради о два различита значења. За Џејн Најт3 (Jane Knight) 
“интернационализација и глобализација се посматрају као 
различити, али повезани концепти. О глобализацији се може 
размишљати као катализатору, а о интернационализацији 
као одговору, премда проактивном одговору. Кључни еле-
мент у термину интернационализација је представа о односу 
између или међу нацијама и културним идентитетима, на тај 
начин имплицирајући да су национална држава и култура 
заштићени. Јединствена историја земље, аутохтона култура 
или културе, ресурси, и приоритети обликују њен одговор на 
то, и односе са другим земљама. Тако су национални иденти-

2 Тре ба има ти у ви ду да је по зи ци ја ви со ког обра зо ва ња на гло бал ном ни воу 
у знат но дру га чи јој уло зи од са ме оп ште иде је гло бал ног обра зо ва ња из не те 
нпр. у  Ма стри шкој де кла ра ци ји из 2002. го ди не (Ma a stricht Dec la ra tion-Glo bal 
Edu ca tion in Euro pe to 2015, Stra tegy, Po li ci es and Per spec ti ves) ко ја гло бал но 
обра зо ва ње по сма тра као по при лич но иде а ли стич ки про цес. У Ма стри шкој 
де кла ра ци ји, као јед ном од нај ва жни јих до ку ме на та до не тих под окри љем Са-
ве та Евро пе ра ди де фи ни са ња прав ца раз во ја гло ба ли за ци је обра зо ва ња сто ји 
од ре ђе ње: “гло бал но обра зо ва ње је обра зо ва ње ко је љу ди ма отва ра очи и умо-
ве ка ре ал но сти ма све та, и по бу ђу је их да ство ре свет ве ће прав де, јед на ко сти 
и људ ских пра ва за све. Гло бал но обра зо ва ње са схва та као усме ра ва ње раз во-
ја обра зо ва ња, обра зо ва ња о људ ским пра ви ма, обра зо ва ња за одр жи ви раз вој, 
обра зо ва ња за мир и пре вен ци ју кон флик та и ме ђу кул тур ног об ра зо ва ња; што 
су гло бал не ди мен зи је гра ђан ског об ра зо ва ња” (Glo bal Edu ca tion Gu i de li nes 
Wor king Gro up, 2010:66).

3 Џејн Најт је про фе сор Уни вер зи те та у То рон ту и струч њак за област ин тер на-
ци о на ли за ци је ви со ког об ра зо ва ња.
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тети и култура кључни за интернационализацију”4 (Knight у 
Bond и Lemasson, 1999:204-205).

Да би се у потпуности схватио карактер промена5 које 
је на поље високог образовања донела глобализација, најпре 
треба указати на преломну тачку од које је у свету практич-
но  промењен хумболтовски концепт рада универзитета, 
чиме је и образовање као саставни део универзитета доби-
ло нову форму. Иако око узрока постоје опречна мишљења, 
овде је вероватно пресудну улогу имао Општи договор о 
трговини услугама (General Agreement of Trade in Services - 
GATS) усвојен 1995. године под окриљем Светске трговинске 
организације (World Trade Organization) којим је и образовање 
постало међународна трговинска услуга. Овај моменат по-
себно су анализирали Петер Масен6 (Peter Maassen) и Нико 
Клит7  (Nico Cloete)  приметивши да је “током ранијег пери-

4 Нај то ва ис ти че да ин тер на ци о на ли за ци ја обра зо ва ња с јед не стра не укљу чу је 
“ин тер на ци о на ли за ци ју у зе мљи” (“in ter na ti o na li za tion at ho me”), тј. ак тив но-
сти у кам пу си ма, а с дру ге стра не “ин тер на ци о на ли за ци ју ван зе мље” (“in-
ter na ti o na li za tion abroad”), од но сно пре ко гра нич не ак тив но сти. “Стра те ги је 
ин тер на ци о на ли за ци је од но се се на ак тив но сти у окви ру кам пу са (cam pus-ba-
sed) и пре ко гра нич не (cross-bor der) ини ци ја ти ве и мо гу да са др же: ме ђу на род-
не раз вој не про јек те; ин сти ту ци о нал не спо ра зу ме и мре же; ин тер на ци о нал ну 
/ ин тер кул ту рал ну ди мен зи ју про це са на ста ве / уче ња, на став ног пла на и про-
гра ма, и ис тра жи ва ња; кам пус за сно ван на ван на став ним клу бо ви ма и ак тив-
но сти ма; мо бил ност ака де ма ца кроз раз ме ну, те рен ски рад, сло бод ну сту диј-
ску го ди ну и кон сул тант ски рад, ре гру то ва ње ме ђу на род них сту де на та;  про-
гра ме сту дент ске раз ме не и се ме ста ра у ино стран ству; про гра ме за јед нич ких 
/ дво стру ких ди пло ма, тви нинг парт нер ства, огран ке кам пу са. Пре ко гра нич но 
обра зо ва ње се од но си на кре та ње љу ди, зна ња, про гра ма, про вај де ра, иде ја, 
на став них пла но ва, про је ка та, ис тра жи ва ње и услу ге пре ко на ци о нал них или 
ре ги о нал них ју рис дик ци о них гра ни ца. Пре ко гра нич но об ра зо ва ње је под скуп 
ин тер на ци о на ли за ци је и мо же би ти део раз вој них про је ка та са рад ње, ака дем-
ских про гра ма раз ме не и ко мер ци јал них ини ци ја ти ва”( Knight у Johnsto ne, 
2010:46).

5 Рас пра ве ко је се во де о по зи ци ји ви со ког обра зо ва ња у окол но сти ма гло ба ли-
за ци је на тра гу су по нов ног пре по зна ва ња ва жно сти уни вер зи те та за раз вој не 
са мо на ци о нал них дру шта ва, већ и гло бал ног дру штва зна ња у ко ме су флук-
ту а ци је ин фор ма ци ја и зна ња за хва љу ју ћи тех но ло шком на прет ку прак тич но 
тре нут ни. Иако по сто је од ре ђе на оспо ра ва ња у по гле ду ути ца ја гло ба ли за ци је 
на обра зо ва ње ка кво из но си нпр. Но ел Ф. Мек гин (Noel F. McGinn) ко ји го-
во ри о уни форм но сти као трен ду, у ве ћи ни су ауто ри ко ји сма тра ју да је тај 
ути цај очи гле дан.

6 Пе тер Ма сен је про фе сор Уни вер зи те та у Ослу и струч њак за раз вој не по ли-
ти ке ви со ког об ра зо ва ња.

7 Ни ко Кло ет је ди рек тор Цен тра за тран сфор ма ци ју ви со ког обра зо ва ња (Cen-
tre for hig her edu ca tion tran sfor ma tion) са се ди штем у Кејп та у ну.
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ода, привлачење страних студената било или део идеолошке 
конкуренције између истока и запада, или део развоја бив-
ших колонија. Тако су земље попут САД, Русије, Уједињеног 
краљевства, Француске, Холандије и Немачке спонзорисале 
студенте из земаља трећег света да студирају у својим на-
предним системима високог образовања. Али, током касних 
1980-их а посебно 1990-их, високошколске установе су по-
степено почеле да посматрају самофинансирајуће студенте 
као извор прихода, што је довело до развоја међународног 
тржишта за високо образовање студената” (Maassen и 
Cloete у Cloete, Maassen et al, 2006:17). Ова два аутора дакле 
препознају нову предузетничку улогу универзитета односно 
заокрет ка економској логици њиховог функционисања као 
тачку концептуалног заокрета, истовремено препознајући 
три стратегије развоја универзитетског пословања. По Ма-
сену и Клиту на првом месту “на овом тржишту стратегија 
неких институција је привлачење страних студената да се 
упишу у један од њихових редовних програма по далеко ви-
шим школаринама него што регуларни национални студен-
ти морају да плате. Ово је нарочито случај у земљама ен-
глеског говорног подручја као што су Аустралија, Уједињено 
краљевство и САД. Други пример су институције у земљама 
ван енглеског говорног подручја, као што су Холандија и Не-
мачка, које нуде програме на енглеском језику за стране сту-
денте по високим школаринама. Трећи пример представљају 
институције које успостављају филијале у другим земљама, 
као што аустралијски универзитети улазе у Јужну Африку, 
или као што америчке институције успостављању кампусе 
у централној и источној Европи, или улазе у партнерства 
са институцијама у овим земљама да би развили заједничке 
програме за студенте који плаћају школарину” (Maassen и 
Cloete у Cloete, Maassen et al, 2006:18). 

Сличног мишљења је и Денјел Шугуренски8 (Daniel 
Schugurensky), који сматра да посматрано “из шире пер-
спективе, током последње две деценије смо сведоци 
интензивирања различитих социјалних, културних, економ-
ских и политичких збивања који утичу на високо образовање. 

8 Ден јел Шу гу рен ски је про фе сор Уни вер зи те та у То рон ту и струч њак за пи та-
ња од но са ди на ми ке гло ба ли за ци је и ре фор ми об ра зо ва ња.
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Међу њима се истичу глобализација економије, смањивање 
трошкова државе благостања, и комодификација знања. Ово 
је допуњено идеолошким сменом у политичким круговима 
од кејнзијанизма до неолиберализма, и пратећим таласом 
приватизације и појачаним присуством динамике тржишта 
у социјалним разменама. Утицај тих кретања на универзитет 
се огледа кроз нови дискурс који истиче вредновање новца, 
одговорност, планирање, економичност, добро управљање, 
алокацију ресурса, јединичне трошкове, показатеље успеш-
ности, и селективност” (Schugurensky у Arnove и Torres, 
2003:257). Суштински овде се ради о неолибералном моде-
лу високог образовања који посматра знање искључиво кроз 
његову економску функцију и настоји да га укључи у систем 
производње роба и услуга. О каквој дубини промена се ради 
говори нам и то да ни пост-неолиберализам у економским од-
носима приметан почетком прве деценије новог миленијума, 
а ни светска економска криза настала крајем исте, није ути-
цала на одустајање од овог модела функционисања универ-
зитета или прелазак на неки нови модел.

Знатан подстицај ширењу западних универзитета на 
глобалном нивоу, посебно ка земљама у развоју где су по-
требе за високим образовањем све веће, је што се те земље 
због бројне популације посматрају као неограничен резер-
воар за регрутовање студената, односно као неограничен 
резервоар прихода.  “Популације најразвијених земаља у 
Северној Америци, Европи и Азији убрзано старе, док земље 
у развоју у Азији, Африци и Латинској Америци одликују 
младе и растуће популације. Данас видимо озбиљну не-
равнотежу између образовних потреба и образовних ка-
пацитета” (Dunderstadt, Arbor, 2009:7). Оваква одлука о 
окретању ка новим тржиштима је повезана са чињеницом 
да су “у развијеним економијама Европе, Америке и Азије, 
порески приходи које су некада подржавали универзитетско 
образовање само за малу елиту сада су стањени јер су про-
ширени и на финансирање високог образовања за значајан 
део популације (тј. омасовљавање). Поред тога њихова 
старећа популација захтева да највиши приоритет за јавно 
финансирање буде дат здравственој заштити, безбедности 
и пореским олакшицама, приморавајући системе високог 
образовања да постану знатно  зависнији од приватног секто-
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ра (нпр. студентске школарине, филантропију или интелек-
туалну својину)” (Dunderstadt, Arbor, 2009:8).

Имајући у виду наведене токове произилази да је транс-
национално образовање (˝transnational education˝) специфи-
чан производ настао као последица утицаја глобализације, 
а посебно њене економске димензије на образовање. Упра-
во тако и Глобални савез за транснационално образовање9  
(Global Alliance for Transnational Education – GATE)  дефи-
нише транснационално образовање као извозни произ-
вод. По GATE-у “Транснационално образовање означава 
сваку наставну или активност учења у којој су студенти у 
земљи различитој (земља домаћин) у односу на ону у којој 
је институција која пружа образовање основана (матична 
земља). Ова ситуација изискује прелазак преко националних 
граница информација о образовању, као и особља и / или об-
разовних материјала” (GATE, 1997:1). 

За потпуно разумевање актуелних дешавања у све-
ту на пољу глобализације образовања неопходно је указа-
ти на димензије и елементе глобализације универзитетског 
образовања, а једна од најупућенијих особа на ову тему је сва-
како Бен Вилдавски10 (Ben Wildavsky), чија опсервација ак-
туелних кретања на пољу глобалних трендова у образовању 
је једна од најсвеобухватнијих. По његовом мишљењу “на 
новом образовном тржишту, истински распрострањенијем 
него икада раније, незабележен број студената креће се ка 
универзитетима изван своје матичне земље. Тржишни удео 
САД-а, који ће вероватно остати импресиван годинама, по-
лако али сигурно урушава  нарасла конкуренција иностра-
них универзитета, не само на Западу, посебно Аустралији и 
Великој Британији, већ и на Блиском Истоку, у Југоисточној 

9 GA TE је осно ван 1995. го ди не с ци љем пру жа ња услу га акре ди та ци је тран сна-
ци он ла них еду ка ци о них про гра ма, ана ли зе по ло жа ја обра зов них ин сти ту ци ја 
на гло бал ном тр жи шту, ана ли зе ути ца ја тех но ло шких от кри ћа на бу дућ ност 
обра зо ва ња, као и ра ди аси сти ра ња вла да ма, не вла ди ним и ме ђу вла ди ним ор-
га ни за ци ја ма у из ра ди пла но ва и стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња. Кор по ра ци ја 
Jo nes In ter na ti o nal, у чи јем скло пу де лу је GA TE, 2003. Го ди не тран сфе ри ше 
GA TE у Аме рич ку асо ци ја ци ју за уче ње на да љи ну (the Uni ted Sta tes Dis tan ce 
Le ar ning As so ci a tion). http://www.jo nes.com/com pa ni es/ga te 15.8.2011.

10 Бен Вил дав ски је аме рич ки струч њак за пи та ња ви со ког обра зо ва ња 
ан га жо ван у Ка уф ман фон да ци ји (Ka uf fman Fo un da tion) и Бру кинг су 
(Bro o kings In sti tu tion).
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Азији, Јапану и Кини. Истовремено, популарни западни 
универзитети делују више као предузећа – приближавањем 
својим клијентима успостављајући сателитске кампусе у 
Азији и на Блиском истоку, и удруживањем са прекомор-
ским универзитетима ради успостављања стратешких саве-
за који нуде научне и маркетиншке предности за обе стране. 
Усред овог налета академске активности широм света, чак 
и последично већи помак се дешава: све већи број земаља 
има ургентну жељу не само да пошаље студенте у САД, или 
да буде домаћин ‘огранцима кампуса’ (‘branch campuses’) 
на сопственом тлу, већ да изгради сопствене универзитете 
светске класе. Та жеља објашњава зашто су народи од Кине, 
Јужне Кореје и Саудијске Арабије до Немачке и Француске 
укључени у експанзивне и амбициозне пројекте стварања ис-
траживачких институција у америчком стилу конципираних 
тако да буду конкурентне на највишим нивоима” (Wildavsky, 
2010:4).

Вилдавски као димензије глобализације високог 
образовања препознаје: “све интензивније проналажење и 
избор студената и факултета; брзо ширење огранака кам-
пуса; адекватно финансиране покушаје стварања врхун-
ских (world class) универзитета, без обзира да ли доградњом 
постојећих институција, или кроз изградњу потпуно нових; 
иновативне покушаје онлине универзитета и других про-
фитерских играча да попуне незадовољене потребе у обла-
сти тржишта високог образовања широм света; и пажљиво 
праћене ранг листе о којима свако води рачуна” (Wildavsky, 
2010:4-5). По Вилдавском актуелна својеврсна “трка мозгова 
је дефинисана незабележеним кретањем студената широм 
света, и растућим измештањем факултета широм света, као 
и настојањем земаља као што су Јужна Кореја и Саудијска 
Арабија да створе врхунске универзитета, који заиста могу 
да се такмиче са најбољима што постоје”11. Он сматра да 
је у последњих двадесет година услед повећане мобилно-
сти студената, ангажовања научника из различитих делова 
света у међународним истраживачким студијама односно 
дуплирања прекограничне научне сарадње, постало јасно 

11 http://www.for bes.com/2010/07/28/glo bal-in ter na ti o nal-uni ver si ti es-col le ges-le a-
der ship-edu ca tion-ben-wil davsky.html 17.8.2011.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2011, год. VII vol. 12 стр. 105-150 

115

“да је људски капитал апсолутно од кључне важности у 
стварању иновација и економског раста, а да су универзитети 
начин на који унапређујемо људски капитал”12.

Као два доминирајућа тренда који прате конзуме-
ристичко поимање универзитетског образовања Џејн Најт 
примећује да се с једне стране мобилност студената, која 
је и даље у великом порасту, креће ка све већој мобилно-
сти програма и провајдера, а да је с друге стране дошло 
до промене форме мобилности која се од развојне сарадње 
и образовних веза око академских пројеката померила ка 
комерцијалној трговини услугама. “Разлика између про-
грамске и провајдерске мобилности је у обиму и размери 
у смислу понуђених програма и услуга и локалног прису-
ства (и инвестиција) страног провајдера” (Knight, 2006:25). 
Као најпопуларније методе програмске мобилности Најтова 
види франшизинг, твининг, двоструке / заједничке дипломе, 
артикулационе, валидационе и виртуелне / удељене аранж-
мане, а као различите облике провајдерске мобилности она 
истиче огранке кампуса, независне институције, аквизицију 
/ спајања, студијске центре / наставна места, афилијације / 
мреже и виртуелни универзитет (Knight, 2006:23-27).

И само делимичним пресеком стања односа глоба-
лизације и универзитетског образовања, какав се покушао 
начинити у претходном делу текста, постаје јасно да се ради 
о узајамном и међусобно зависном односу у оквиру кога је 
глобализација значајно променила универзитете. Тај однос је 
двосмеран због тога што универзитети глобализацијом нису 
изгубили утицај на свет око себе, него и даље производе 
знање и стручњаке који тај свет иновативним радом мењају 
те тако утичу и на глобалне токове. У овом смислу свакако 
је важно поменути  Џоела Спринга13  (Joel Spring), који по-
шавши од идеје Арџуна Ападураја (Arjun Appadurai) о гло-
балном току идеја и пракси институција (идејно окружење 
/ ideoscapes), њиховом културном уобличавању (медијско 
окружење / mediascapes), људи (етно окружење / ethnoscapes), 
трговине и капитала (финансијско окружење / financescapes) 
у интеракцији са локалним срединама, закључује да исто 

12 Исто.
13 Џо ел Спринг је про фе сор Уни вер зи те та у Њу јор ку и аме рич ки струч њак за 

гло бал ну обра зов ну по ли ти ку.
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онолико колико глобалне идеје утичу на промену локал-
них толико и локалне мењају глобални ток идеја. По њему  
“глобализација образовних институција и пракси може 
бити замишљена као резултат надструктуре (superstructure) 
састављене од глобалних токова и мрежа у оквиру којих 
је њихов утицај одређен интерпретацијом, адаптацијом, 
или одбацивањем од стране локалних едукатора” (Spring, 
2009:7). Елементи ове надструктуре су следећи: “1. Глобал-
ни проток идеја или идејног окружења доприноси глобалној 
сличности националних образовних политика. 2. Мреже 
доносилаца образовних политика који раде за међувладине 
организације као што су UNESCO, OECD, и Светска банка 
укључени су у глобалне образовне дискурсе и доприносе 
глобалном полету образовних пракси. 3. Мреже доносилаца 
образовних политика и научника, који преко електронске по-
ште и других облика комуникације, научних публикација, 
као и међународних скупова доприносе глобалном току об-
разовних идеја и дискурса. 4. Глобални ток капитала и трго-
вине или финансијско окружење укључује мултинационал-
ни корпоративни маркетинг образовних производа и услуга. 
5. Глобалне мреже укључују и оне који припадају другим 
глобалним мрежама доносилаца образовних политика и на-
учника, чланова међувладиних организација и мултинаци-
оналних корпорација који доприносе току образовног дис-
курса и пракси. 6. Глобална миграција или етно окружење 
доприноси формирању глобалних заједница које се шире 
преко граница националне државе” (Spring, 2009:8). Спринг 
је мишљења да у зависности од тога колико су неки нацио-
нални образовни системи као целина или делови укључени у 
елементе ове надструктуре, толико је тај систем или његови 
делови више захваћен процесом глобализације образовања. 
Дакле суштински потврђује уврежено мишљење да колико 
глобализација утиче на образовање толико и образовање 
утиче на глобализацију, те да се неумитно ради о двостра-
ном процесу.

Однос глобализације и система образовања никако 
не треба посматрали као једностран. Наиме, у питању је 
међуоднос у коме исто онолико колико глобализација утиче 
на образовање, толико је и образовање битан сегмент про-
цеса глобализације. Дакле, с једне стране глобализација 
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утиче на националне системе образовања тако што их гло-
бално позиционира укључивањем у мрежу транснационал-
ног система образовања уз услов да испуњавају највише 
светске стандарде научно-истраживачког рада и квалитета 
стручњака које производе. С друге стране национални об-
разовни системи и сами укључени у својеврсну тржишну 
утакмицу, настоје да подигну свој рејтинг на глобалном ни-
воу како би привукли студенте, истовремено иновацијама 
у универзитеском образовању доприносећи убрзању поје-
диних сегмената глобализације. Ипак не може се не приме-
тити да ни глобализација образовања као уосталом и сама 
глобализација није равномерно заступљена у свим деловима 
света. Наиме, глобализација образовања суштински значи 
једно за земље развијеног света, а друго за земље у развоју. У 
првом случају она је средство ширења зоне деловања запад-
них универзитета, док у другом случају то значи слабљење 
и овако недовољно развијених националних образовних си-
стема земаља Трећег света. Ипак и за један и за други случај 
и уопште и за разумевање природе промењеног односа 
глобализације и образовања треба имати у виду да је овај 
однос повезан са слабљењем националне државе. У овај кон-
текст треба ставити и позицију Србије. Глобално образовање 
је само још један облик доминације најбогатијег дела све-
та над остатком планете који се огледа у предности коју 
образовање стечено на неком од западних универзитета има 
при запошљавању у ТНК, односно на глобалном тржишту 
рада.

Прелазак понајпре западних универзитета на тржиш-
ни принцип функционисања није се наравно десио преко 
ноћи. Иако су многи универзитети одавно изван власништва 
државе, или у некој форми друштвено-приватног партнер-
ства, они нису функционисали у искључивој форми про-
фитне установе што је успон глобалне економске активности 
значајно променио. Једно од најбољих објашњења утицаја 
глобализације на образовање дао је Мартин Карној14 (Martin 
Carnoy) који је као пет праваца преко којих је глобализација 

14 Мар тин Кар ној је про фе сор Стан форд Уни вер зи те та и струч њак за област 
обра зо ва ња и еко но ми је.
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остварила утицај на образовање идентификовао: тржиште 
рада, финансије, конкурентност образовних система, инфор-
мационе технологије, и глобалне информационе мреже. 

Карној најпре примећује да “глобализација има реал-
ни утицај на организацију рада и на рад који људи обављају 
широм света” (Carnoy, 1999:15), а да се утицај тржишта 
рада огледа у притиску коме су владе изложене, а који се 
односи на истовремено привлачење страних инвестиција 
и понуду висококвалификоване радне снаге што захтева 
масификацију високо образованог и стручног кадра. “Вла-
де земаља у развоју су због тога под притиском да повећају 
издвајања за образовање како би произвели више образо-
ване радне снаге. Добро организован образовни систем и  
образованија радна снага могу допринети привлачењу гло-
бализованог финансијског капитала, који игра све значајнију 
улогу у глобалној економији” (Carnoy, 1999:16). Овај про-
блем је тим већи што се истовремено националне владе 
суочавају са проблемом смањених издвајања за образовање и 
налажењем других извора финансирања за развој образовног 
система. Глобализација је утицала и на то да се “квалитет на-
ционалних образовних система све више упоређује интерна-
ционално” (Carnoy, 1999:16), па се тако национални системи 
рангирају по досегнутимн међународно прописаним стан-
дардима квалитета рада и продукције научних сазнања. Као 
четврти утицај Карној истиче запажање да се “постепено, 
информационе технологије уводе у образовни систем, делом 
у покушају да квантитативно прошире образовање по нижој 
цени кроз образовање на даљину, а делом да пруже високок-
валитетно образовање (по вишој цени) путем компјутерски 
подржане наставе и коришћења интернета” (Carnoy, 1999:17). 
Пети утицај односи се на улогу глобалних информационих 
мрежа кроз које различите, често маргинализоване друшт-
вене групе настоје да промене суштину и вредности знања 
у новој трансформисаној светској култури. Овај утицај није 
ништа мање значајан од претходних и како по Карноју “гло-
бализоване информационе мреже означавају трансформацију 
светске културе” (Carnoy, 1999:17), оне могу у великој мери 
утицати и на стварање нових глобализованих идентитета. 
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Мартин Карној и Мануел Кастелс15 (Manuel Castells) 
заједнички закључују да “формирање знања и моћ над знањем 
у глобалној економији измиче контроли националне државе, 
зато што је иновација глобализована, зато што је дискурс 
о знању ван контроле државе, и зато што су информације 
много доступније него раније захваљујући технологији и 
комуникацијама” (Carnoy, Castells, 2001:11). Ипак они указују 
да “истовремено, знање и информације и даље бивају дистри-
буирани прилично неравномерно, вероватно неравномерније 
него када су били државни ‘монопол’. О новом односу између 
моћи и знања све се више расправља у глобалном систему 
иновација и глобалним тржиштима. Иронично, национал-
не и регионалне државе, које су претходно монополизовале 
знање и обликовале његову дистрибуцију, још увек су главно 
место организовања преноса и производње знања, али сада 
за глобалну економију. И углавном кроз ову производњу и 
пренос знања држава одржава свој легитимитет и обликује 
национални економско-политички простор у условима гло-
балних инвестиција и производње. Што боље држава може 
да ‘реинтегрише’ своје расчлањене раднике у беспрекор-
но функционишуће друштво засновано на знању, виши је 
потенцијални повратак глобалног капитала у та национална 
и регионална места, као и бржи привредни развој тих места” 
(Carnoy и Castells, 2001:11-12).

Домети глобализације у систему 
универзитетског образовања у Србији

Да би се схватио утицај глобализације на развој српског 
универзитетског образовања треба имати у виду да је тај 
развој додатно оптерећен идеолошким наслеђем и турбу-
лентним догађањима из даље и ближе прошлости. Индирек-
тни утицај распада земље, ратова и сиромаштва и директни 
утицај на стагнацију развоја универзитета изазван појачаним 
уплитањима државе, ограничењима у финансирању и после-
дично одливом мозгова током деценије изолације земље де-
ведестих година двадесетог века, као и спори темпо развоја 
након демократских промена непобитно су се одразилии на 
успорени развој високог школства у Србији. 

15 Ма ну ел Ка стелс је про фе сор на Бер кли ју и УС ЦЛА-у и ујед но је дан од нај-
при зна ти јих струч ња ка за пи та ња гло ба ли за ци је.
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У периоду демократизације земље додатно оптерећење 
односу државе и универзитета, који је у Србији и без самог 
уплитања глобалних токова поприлично сложен, дуго вре-
мена су представљали велики отпори прихватању радикал-
них резова у оквиру модернизације високог школства, којих 
је било и на самим универзитетима и ван њих. Неразумевању 
глобалних трендова допринела је и дуго развијана свест о 
државним фондовима као јединим изворима финансирања, 
на шта је у највећој мери утицало деценијско социјалистичко 
државно уређење које је универзитете уз одређени степен 
аутономије  ипак држало под окриљем државе. Иако се такав 
принцип финансирања универзитета суштински није много 
разликовао од тадашњих европских пракси у већини капи-
талистички уређених држава, за разлику од њих систем ви-
соког образовања у Србији до периода транзиције, односно 
пост-социјалистичке трансформације државе није препозна-
вао како профиту окренуте приватне универзитете, тако ни 
фондацијама финансиране приватне али непрофитне уни-
верзитете посебно карактериситчне за САД.

У Србији која се полако примиче завршетку проду-
жене транзиције, стање у универзитетском образовању је 
такво да са једне стране имамо приватне16 универзитете, у 
чијем случају осим процеса акредитације нивоа и програ-
ма студија, те контроле испуњавања пореских обавеза, због 
природе власничких односа нема простора за веће мешање 
државе. С друге стране су и даље у целости државни универ-
зитети где је након периода деведесетих година прошлог века 
када је та аутономија била поприлично нарушена, и периода 
након промена када је та аутономија враћена, однос државе и 
универзитата уз ограничене покушаје контроле ипак постао 
искључиво финансијски. Међутим, ту је настао проблем јер 
је држава универзитет почела да посматра као трошак уме-
сто као инвестицију па уместо повећавања, из године у го-
дину се смањују буџетска давања. Тако су на губитку и за-
послени којима се због недостатка средстава ограничава на-
учноистраживачки рад и одлажу пројекти, али и студенти 

16 Узи ма ју ћи у об зир гло бал не трен до ве у Ср би ји још увек ни је за бе ле жен слу чај 
при ва ти за ци је не ког др жав ног уни вер зи те та. По знат је слу чај акви зи ци је БК 
уни вер зи те та од стра не Ал фа гру пе са Ки пра, док се кор по ра тив но упра вља ње 
на зи ре се у слу ча ју Ме га тренд уни вер зи те та.
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којима стицање дипломе без буџетског финансирања полако 
постаје све удаљеније.

Упркос овим “домаћим” проблемима с којима се 
српско универзитетско образовање суочава, а узимајући у 
обзир било који од параметара који дефинише глобалне то-
кове у области универзитетског образовања у свету, намеће 
се оцена да је Србија као и многе друге земље сличне ве-
личине и финансијских капацитета прилично скрајнута из 
центра дешавања. Да су српски универзитети на периферији 
догађања говори нам и податак да ни један српски универзи-
тет није међу 500 најбољих на свету17. Ова чињеница, иако 
не говори похвално о глобалном позиционирању српских 
универзитета, је ипак у складу са размишљањем да иако је 
високо образовање по свом карактеру неспутаног и безгра-
ничног стицања знања и сарадње окренуто наднационалној 
повезаности, стање у свету глобалног образовања је такво да 
велики универзитети постају још већи и утицајнији. У таквој 
констелацији снага мањим универзитетима, посебно они-
ма са седиштем у мањим државама остаје  или да се окрену 
ширењу регионалног утицаја или да стагнирају, а у неким 
случајевима и престану са радом. Ипак, независно од тога да 
ли се ради о већем или мањем, познатијем или мање позна-
том универзитету, свима је мање више на располагању иста 
информационо комуникациона технологија која је суштин-
ски и окосница глобалног универзитатског ширења. 

Генерално посматрано Србија је слабо интегрисана у 
глобалне токове у области образовања, ако имамо у виду 
поједине елементе тих токова као што су: онлине образовање, 
умреженост националних универзитета, мобилност студена-
та и наставног особља, и повезаност универзитета и привре-
де у области иновација.

Иако Србији нису у потпуности доступна најновија 
технолошка достигнућа ИТ сектора, препрека глобалном 
умрежавању није информационо-комуникациона инфра-
структура јер је дигитална подела која је земљу одвајала 
од света, након демократских промена превазиђена и по-
дигнута на виши ниво појачаним инвестирањем у овој об-
ласти. Ово је од велике важности јер је употреба инфор-

17 http://www.on li ne-uni ver si ti es.us/top500uni ver si ti es.htm 3.9.2011.
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мационо-комуникационих технологија (ИКТ) кључна за 
функционисање савременог света, а самим тим је јасно да су 
ИКТ незаобилазне и у систему глобалне едукације и научно-
истраживачке сарадње. Поред огромног помака начињеног 
развојем бежичних телекомуникационих веза и преносивих 
уређаја, свакако незаобилазно и суштински централно ме-
сто заузима интернет који је поставши глобално доступан 
омогућио много тога. попут електронског учења (e-learning) 
и мобилног учења (m-learning). Интернет користимо за го-
тово неограничено претраживање података на интернету, 
преузимање видео, аудио, фото  и текстуалних материјала, 
писану комуникацију преко електронске поште, видео и ау-
дио комуникацију преко Skype-а, упознавање и одржавање 
контаката преко Facebook-а или Twitter-а, размену идеја пре-
ко blog-ова и форума. У свету брзих промена приметно је да 
се развој ових сада већ незаобилазних средстава електронске 
комуникације, након захватања ширих друштвених слојева, 
сада по свему судећи окреће усавршавању додатних опција 
за специјализоване групе корисника. Тако већ данас имамо 
специјализоване друштвене мреже попут ResearchGate-а, 
која је намењена повезивању научника широм света и којој 
се све више прикључују научници и стручњаци из Србије. 
Значајан корак унапред на пољу унапређења информационо-
комуникационе инфраструктуре и националног умрежавања 
као битних предуслова глобалног умрежавања, значајан по-
мак у сарадњи универзитета, научних института и других 
институција било је оснивање Aкадемске мреже Србије 
– АМРЕС18. Ова јавна информационо комуникациона уста-
нова основана је од стране Владе Републике Србије “ради 
изградње, развоја и управљања образовном и научно-истра-
живачком рачунарском мрежом Републике Србије. Ова мре-
жа образовним и научно-истраживачким организацијама и 
другим чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интер-
нета, информатичких сервиса и везу са националним и ин-
тернационалним мрежама”19.

Преношење знања студентима путем предавања на 
факултетима, додатно преношење знања и провера науче-

18 http://www.amres.ac.rs/in dex.php?lang=ser 8.9.2011.
19 http://www.amres.ac.rs/in dex.php?op tion=com_front pa ge&Ite mid=1 8.9.2011.
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ног на вежбама, самостално учење и испитно оцењивање 
репродукованог знања као традиционални принципи 
функционисања универзитетског образовања,  у новом вре-
мену, поред ослањања на модерна технолошка достигнућа 
у сваком од ових сегмената, у великој мери су пре свега 
захваљујући интернету добили нову форму стварањем вир-
туелних универзитета. Експоненцијални раст броја студена-
та који се одлучују на online образовање20 нимало не чуди 
када се има у виду привлачност добијања дипломе неког од 
светски признатих универзитета које су очима глобалних 
послодаваца синоним за квалитет стеченог знања и обучено-
сти за рад. Истовремено online учење природна је последица 
мора информација које пружа интернет. Имамо електронске 
верзије књига, часописа, стручних и научних радова и руко-
писа до којих се стиже за неколико секунди, а без потребе 
да се одлази у библиотеку, чиме се време које би било уза-
лудно потрошено у превозу преусмерава у време за учење и 
време за рад које је постало кључно у инструменталистичкој 
функцији образовања.

Највећи помак од државних факултета су начинили 
поједини факултети Универзитета у Београду (Електротех-
нички факултет, Економски факултет и Факултет организа-
ционих наука), али у прилагођавању на нове трендове у обла-
сти високог образовања, пре свих у учењу на даљину много 
боље у односу на државне универзитете показали су се при-
ватни универзитети. Мегатренд виртуелни универзитет – 
МТВУ, као интегрални део Универзитета Мегатренд је први 
интернет виртуелни универзитет у нашој земљи, а позити-
ван пример у погледу ширења утицаја српских универзитета 
на пољу прекограничног е-образовања је пример Метропо-
литан Универзитета Београд, на чијем интернет сајту стоји 
да “тренутно на Универзитету Метрополитан студира преко 
500 студената на настави преко интернета, из свих крајева 
света: Грчке, Аустрије, Шпаније, Немачке, Сједињених аме-
ричких држава, Мексика, Уједињених арапских емирата”21. 
Од приватних универзитета студирање на даљину (distance 
learning system) већ неколико година развија и Универзитет 

20 Je dan od naj pre gled ni jih iz vo ra on li ne-obra zo va nja je sajt http://www.al lon li-
nescho ols.com/

21 http://www.me tro po li tan.edu.rs/sr/in ter net_stu di je/ 8.9.2011.nescho ols.com/
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Сингидунум. На пољу е-образовања највише је у Србији од-
макла IT Academy22, која функционише у форми отвореног 
универзитета.

С друге стране колико страних онлине универзитета 
делује и колико има студената у Србији тешко је утврдити јер 
не постоји јавно доступна евиденција. Један од најактивнијих 
је словеначки ДОБА факултет, као део пословне групе ДОБА 
из Марибора, на који је у школској 2010/2011. у Србији упи-
сан 81 студент на програму пословања као бацхелор, и 15 
студената на програму међународно пословање као мастери. 
Од оснивања факултета23 дипломирало је 1097 студената, а 
од тога њих 39 из Србије. Такође у Србији је прилично ак-
тиван Универзитет у Лондону коме асистенцију у програму 
студирања на даљину пружа British Council24. 

Узимајући у обзир доминантне традиционалне при-
ступе универзитетском знању чини се да би на средњи рок 
у Србији могло да заживи мешовито учење (mixed learning, 
hybrid learning), односно комбинација класичног облика наста-
ве с интерактивним елементима е-образовања25 (графи чке 
презентације, симулације, електронско менторство, е-конфе-
ренције, е-семинари – webinars, интерактивне базе података, 
интернет претраге и комуникација, мобилно учење). Овај 
очекивани тренд могао би међутим прерасти у велики про-
блем с којим би се Србија у блиској будућности могла су-
очити ако се убрзано не крене с регулисањем иностраних 
моћних интернет апликација за Е-учење26 и учења на даљину 

22 http://www.it-aka de mi ja.com/in dex.php 8.9.2011.
23 http://www.do ba.rs/e-stu dij_po slo va nje/e_stu di ra nje/pred no sti_on li ne_stu di ja 

9.9.2011.
24 http://www.bri tishco un cil.org/sr/ser bia-edu ca tion-study_at_ho me-uol_in ter na ti-

o nal_pro gram mes.htm 30.8.2011
25 http://www.e-le ar ning.rs/ 30.8.2011.
26 Из ве сна крај ност ка ко јој се мо же окре ну ти он лајн уче ње ви ди се на при ме-

ру “Плу та ју ћег уни вер зи те та” (‘Flo a ting Uni ver sity’), про јек та об је ди ње них 
ви део пре да ва ња про фе со ра са ви ше углед них аме рич ких фа кул те та (Yale, 
Ber kley, Bard) ко ји ну ди из ме ша ни па кет кур се ва из чи та вог ни за обла сти 
укљу чу ју ћи пси хо ло ги ју, фи зи ку, ста ти сти ку, умет ност, лин гви сти ку, би о-
ме ди ци ну, кла си ку, со ци о ло ги ју, екон ми ју и по ли ти ку. “Про је кат је на стао 
идеј ном са рад њом из ме ђу веб сај та Big Think и Jack Par ker Cor po ra tion, њу-
јор шке ком па ни је ко ја се ба ви раз во јем не крет ни на. Он се су о ча ва са кон ку-
рен ци јом дру гих обра зов но-ви део про вај де ра, као што су, TED, Te ac her Tu be 
па чак и YouTu be. А већ по сто ји курс ‘Ве ли ка исто ри ја’ (‘Big Hi story’) по др-
жан од стра не Би ла Геј тса (Bill Ga tes). Али Адам Глик (Adam Glick), пред-
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од стране домаћег законодавства. У смислу регулисања ис-
тих правила и критеријума за све који се образују учењем 
на даљину као узор би могли да послуже критеријуми Ев-
ропске мреже за учење на даљину и е-учење (European Distance 
and E-learning Network – EDEN). На глобалном плану “у смислу 
регулисања глобалног образовања битни моменти су одлу-
ка UNESCO-а и Савета Европе да укључи образовање на 
даљину, као подскуп транснационалног образовања у 2005. 
години. Глобална стратегија је идентификована убрзо на-
кон што је Болоњски процес покренут. Од 2007. глобална 
стратегија се реализује кроз пет средишњих политичких 
области: побољшање информисаности, повећање атрактив-
ности и конкурентности европског високог образовања, 
јачање сарадње, интензивирање политичког дијалога, као и 
унапређење признавање квалификација”.27

Поред употребљивости информационо-комуникацио-
них технологија у образовању, један од битних индикатора 
глобализованости је и укљученост у глобалне асоцијације. 
Ово је нарочито битно за земље попут Србије чија је развојна 
шанса управо у повезивању јер би у процесу стварања гло-
балног система образовања мањи универзитети широм 
света могли од стране оних највећих били у потпуности 
скрајнути на маргине дешавања. Чини се да српски уни-
верзитети више подстичу нижи ниво сарадње односно би-
латералну сарадњу на нивоу факултета, пошто на пољу 
глобалне повезаности универзитета у Србији ситуација 
није баш најбоља. То потврђује податак да је из Србије 
само приватни Европски универзитет члан Интернацио-
налне асоцијације универзитета (International Association of 
Universities – IAU), организације универзитета у свету која 
под окриљем UNESCO-а постоји од 1950. године, и повезује 
628 институција28, 29 организација29 на нивоу универзитета 

сед ник Jack Par ker -а се на да да ће се ње гов ¨Плу та ју ћи Уни вер зи тет¨ из дво-
ји ти ква ли те том про из вод ње, са гра фи ка ма, ани ма ци ја ма и ви ше стру ким 
угло ви ма ка ме ре. Ње гов план је да ли цен ци ра ма те ри ја ле ка обра зов ним 
уста но ва ма и да про да ¨ Gre at Big Ide as ¨ прет пла те ши рој јав но сти” http://
chro nic le.com/blogs/wi red cam pus/har vard-yale-and-bard-back-flo a ting-uni ver-
sity-that-show ca ses-scho lars -on li ne-lec tu res/32564

27 http://www.ob he.ac.uk/new slet ters/tne_and_the_tne_ba ro me ter 30.8.2011.
28 http://www.iau-aiu.net/con tent/in sti tu ti ons 31.8.2011.
29 http://www.iau-aiu.net/con tent/or ga ni za ti ons 31.8.2011.
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и 15 невладиних организација и мрежних афилијација30 ши-
ром света које се баве проблемима високог образовања. Изо-
станак чланства највећих српских универзитета у IAU, док 
су нпр. из земаља у региону чланице ове асоцијације Уни-
верзитет у Љубљани и Универзитет у Загребу, у знатној мери 
умањује способност њиховог глобалног умрежавања имајући 
у виду да IAU “окупља институције и организације из око 
120 земаља ради разматрања и деловања на заједничким про-
блемима и сарађује са разним међународним, регионалним 
и националним телима активним у високом образовању”31. 
С друге стране унивезитети из Србије у знатној мери су као 
чланови укључени у Европску универзитетску асоцијацију32  
(European University Association – EUA) и то Конференција 
универзитета Србије као колективни цлан, а као појединачни 
чланови Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, 
Универзитет у Крагујевцу и Унивезитет у Нишу. “Европска 
универзитетска асоцијација представља и подржава  високоо-
бразовне институције у 47 земаља, пружајући им јединствени 
форум да сарађују и буду упознати са  најновијим трендови-
ма у високом образовању и истраживачким политикама”.33

Битан тренутак на путу умрежавања и трансформације 
и адаптације система високог образовања у Србији глобалним 
токовима био је потписивање Меморандума о разумевању са 
Европском комисијом из јуна 2007. године „чиме су истра-
живачке институције и организације из Србије добиле исти 
статус као и земље чланице ЕУ у Седмом оквирном програ-
му за истраживање и технолошки развој“.34 Поред Болоњског 

30 http://www.iau-aiu.net/con tent/af fi li a tes-and-as so ci a tes 31.8.2011.
31  Мартин Карној је професор Станфорд Универзитета и стручњак за област 

образовања и економије.
32 “Европ ска уни вер зи тет ска асо ци ја ци ја (EUA) је глав ни глас за јед ни це ви-

со ког обра зо ва ња у Евро пи. Члан ство у EUA је отво ре но за по је ди нач не 
уни вер зи те те и на ци о нал не рек тор ске кон фе рен ци је, као и удру же ња и мре-
же ин сти ту ци ја ви со ког обра зо ва ња. Са око 850 чла но ва у 47 зе ма ља, EUA 
гра ди ја ке уни вер зи те те за Евро пу кроз ци ља не ак тив но сти у ци љу по др-
шке њи хо вом раз во ју. Ове ак тив но сти укљу чу ју ди ја лог о по ли ти ци, кон-
фе рен ци је, ра ди о ни це, про јек те, и ви ше ци ља них слу жби као што је Ин сти-
ту ци о нал ни ева лу а ци о ни про грам (In sti tu ti o nal Eva lu a tion Pro gram me), као 
и не за ви сна слу жба по све ће на док тор ском об ра зо ва њу” http://www.eua.be/
eua-mem ber ship-and-ser vi ces/Ho me.aspx 31.8.2011.

33 http://www.eua.be/abo ut/at-a-glan ce.aspx 31.8.2011.
34 http://con sul ta ti ons.sco re-pro ject.eu/at tach/ic tcr_rs_sr.pdf 30.8.2011.
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процеса који ја већ заживео битан сегмент је и укључење на-
учних радника из Србије у Европску истраживачку област 
(European Research Area), у којој су “истраживање, образовање 
и иновација три централна и снажно међузависна управљача 
друштва заснованог на знању. Заједно, они се називају ‘тро-
углом знања’”.35 

Како је битан индикатор глобализованости и моби-
лност,36 у погледу мобилности студената из Србије према 
подацима37 UNESCO-а за 2009. годину број студената који 
студирају у иностранству износио је 10.155. По овом извору 
пет земаља које су привукле највећи број студената из Србије 
су: Аустрија са 1817, САД са 1214, Мађарска са 1171, Немачка 
са 1160 и Македонија са 954 студента. Истовремено Србија је 
и земља пријема страних студената којих 2009. има 10.408, 
највише из БиХ (5777) и Црне Горе (3729). По овим резул-
татима коефицијент излазне мобилности (outbound mobility 
ratio) износи 4.3%, а коефицијент улазне мобилности (inbound 
mobility rate)  је 4.4%. С разликом улазне и излазне мобилно-

35 http://ec.euro pa.eu/re se arch/era/un der stan ding/what/era_in_the_know led ge_tri-
an gle_en.htm 30.8.2011.

36 Ка ко би се по ве ћа ла мо бил ност сту де на та и ис тра жи ва ча зе ма ља за пад ног 
Бал ка на, а по што је у ис тра жи ва њу “Мо бил ност сту де на та у зе мља ма За-
пад ног Бал ка на” (Stu dent mo bi lity in We stern Bal kan co un tri es), ко је је 2008. 
го ди не спро ве ла Краљ Бо дин Фон да ци ја (King Ba u do uin Fo un da tion) фи-
нан сиј ски мо ме нат пре по знат као је дан од нај ве ћих про бле ма и пре пре ка 
ве ћем ин тер со ва њу за сту ди је у ино стран ству, уз аси стен ци ју хо ланд ске 
не вла ди не ор га ни за ци је Спарк, од 2009. го ди не у функ ци ји је ин тер нет пор-
тал (www.scholarshipsforwesternbalkans.eu или скраћено www.s4wb.eu) који 
представља базу података о доступним стипендијама које покривају трош-
кове школарина односно студирања и истраживања у земљама ЕУ и EFTA-е. 
Од изузетног значаја за мобилност студената и универзитетског особља је 
и пројекат BASILEUS (Balkans Academic Scheme for the Internationalization 
of Learning in cooperation with EU universities) који је саставни део програ-
ма Erasmus Mundus External Cooperation Window, насталог ради сарадње 
земаља ЕУ са земљама које нису чланице ради повећања мобилности али 
и размене знања и вештина кроз међународну сарадњу. Велики допринос 
покретању мобилности студената и наставног кадра допринели су пројекти 
Европске уније Ерасмус мундус и Темпус. Истовремено и стране невладине 
организације укључене су у развој е-образовања на факултетима, а у чему 
с подебно истиче WUS Austria. Пројекат Join EU-SEE на сличан начин као 
и TEMPUS је усмерен на подршку реформи образовања и усклађивања са 
болоњским процесом.

37 Tertiary education / ISCED 5 and 6 / International flows of mobile students / 
2009http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/Outbound%20Mobility_
EN_static_20110817.xls 21.8.2011.
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сти од 254 студента и коефицијентом нето тока (net flow ratio) 
од 0.1% Србија добро стоји у односу на земље централне и 
источне Европе где су ови коефицијенти нпр. за Хрватску 
-4.4%, за Словенију -0.4%, а за БЈР Македонију чак -6.5%. 

Ови подаци су свакако охрабрујући али треба имати у 
виду да уколико не дође до подизања квалитета студирања, 
Србија би могла бити суочена са све већим одливом студе-
ната који ће своју потрагу за знањем наставити ван земље. 
Пројекције говоре да ће потражња за интернационланим 
високим образовањем у светским оквирима имати убрзани 
раст до 2025. године. “Предвиђа се да ће потражња порасти 
са 1.8 милиона интернационалних студената у 2000. до 7.2 
милиона интернационалних студената у 2025. години. Азија 
ће доминирати у глобалној потражњи за интернационал-
ним високим образовањем. До 2025. Азија ће представљати 
неких 70% од укупне глобалне потражње и увећање од 27 
процентних поена од 2000. Унутар Азије Кина и Индија ће 
представљати кључне покретаче раста – генеришући више 
од половине глобалне потражње за интернационалним висо-
ким образовањем до 2025”38.

Препреке на путу развоја  
универзитетског образовања

У случају Србије засигурно горући проблем у односу 
државе и универзитета представља недефинисана стратегија 
развоја високошколског образовања, која поред тога што води 
несистемском одношењу ка  глобалним променама у универ-
зитетском образовању у знатној мери блокира и стратегију 
привредног развоја земље, будући да с њом није усклађена. 
Колико овај проблем траје говори нам и чињеница да иако је 
Светска банка још 1994. године у свом извештају о високом 
образовању позвала све земље да промене правила једног 
извора финансирања, то у случају државних универзитета 
још није јасно одређено, као што још увек нема договора око 
тога да ли треба потпуно променити или само прилагодити 
поједине сегмената  високошколског нивоа образовања но-
вим глобалним околностима.

38 http://www.aiec.idp.com/PDF/Bohm_2025Media_p.pdf 23.8.2011.

 Овај рад је примљен 1. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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Како је добра страна закаснелих стратегија у томе што 
у њиховом дефинисању могу да се изоставе области или 
циљеви које су се у случају других земаља показале или као 
непотребне или као неоствариве, у том смислу и српски пла-
нери треба да се држе ових правила. Најважнија поука из ис-
кустава других земаља је да на путу укључења у глобалне 
образовне токове због брзине којом се мењају треба избећи 
дугорочне стратегије. Имајући ово у виду, српски високош-
колски образовни систем би се у глобални систем образовања 
требао интегрисати, најпре прескакањем одређених лествица 
развоја које смо пропустили, а потом надоградњом по прав-
цима дефинисаним краткорочним и средњорочним плано-
вима и стратегијама. Ова идеја би међутим била примењива 
да Србија има више разрађених стратегија развоја високог 
образовања, а пошто Србија још увек нема нити једну, као 
добра смерница у њеној изради могло би бити сагледавање у 
ком правцу се уопште крећу стратегије које се тичу високог 
образовања. 

Стефан Венсан-Ленкрин39 (Stéphan Vincent-Lancrin) 
наводи четири врсте стратегија у контексту глобализације 
високог образовања: стратегије засноване на узајамном 
разумевању, стратегије засноване на изузетности и надметању 
око талената, стратегије засноване на генерисању прихода и 
стратегије засноване на развоју капацитета (Vincent-Lancrin 
у OECD, 2009:73-77).

По Венсан-Ленкрину “стратегија заснована на узајамном 
разумевању тежи пре свега политичким, културним, академ-
ским и циљевима помагања развоју. Она овлашћује и подсти-
че међународну мобилност националних и страних студена-
та и професора-истраживача, преко грантова и академских 
програма размене, као и партнерстава између институција 
високог образовања. Овај приступ генерално не обухвата 
било какву енергичну кампању ради регрутовања страних 
студената, већ му је мета мала елита домаћих и страних 
студената. У супротном, приступ се састоји од политике от-
ворених врата” (Vincent-Lancrin у OECD, 2009:73). На овој 
стратегији која претпоставља да након студијског боравка 

39 Стефан Венсан Ленкрин је виши аналитичар и пројектни менаџер Центра за 
едукационо истраживање и развој у Директорату за едукацију OECD-a.
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у иностранству следи повратак у земљу порекла на дужи 
период су нпр. базирани програми Фулбрајтове (Fulbright) 
комисије у САД и програми SOCRATES-ERASMUS у ЕУ. 
„Програм је дакле заснован на повратку студента у његову 
/ њену земљу порекла, а сам концепт се ослања пре свега на 
дугорочну корист: интернационални студенти ће задржати 
специјалне везе са земљом домаћином, што доводи до пози-
тивних политичких, културних и комерцијалних последица 
за ову земљу“ (Vincent-Lancrin у OECD, 2009:73).

 „Друга стратегија, заснована на изузетности и 
надметању за таленте, следи исте циљеве као и претходна 
стратегија, али исто тако укључује више проактиван и циљан 
приступ регрутовању страних студената“ (Vincent-Lancrin у 
OECD, 2009:74). Тај приступ односи се на привлачење тален-
тованих појединаца и из реда студената и из реда професора 
и њихово укључивање у област истраживања и образовања 
земље домаћина. Овом привлачењу у многоме доприносе 
„посебне услуге су осмишљене тако да олакшају студије и 
боравак странаца у земљи домаћину. Овим услугама често 
управљају националне агенције, као што је DAAD у Немачкој, 
CampusFrance у Француској, Nuffic у Холандији или Бри-
тански савет (British Council) у Великој Британији”(Vincent-
Lancrin у OECD, 2009:74).

“Трећа стратегија, заснована на генерисању прихо-
да, остварује циљеве прве две стратегије, али такође има 
и директне комерцијалне циљеве: идеја је и да развију из-
воз услуга у области образовања“ (Vincent-Lancrin у OECD, 
2009:75). За ову стратегију је међутим карактеристично да 
поред позитивне има и могућу негативну последицу по уни-
верзитетско финансирање. Тако Венсан-Ленкрин примећује 
да „ова стратегија обично доводи до значајног пораста 
броја интернационалних студената који плаћају пуну цену 
њиховог образовања и развоја профитних програма и инсти-
туционалне мобилности. Понекад је прати смањење релатив-
ног учешћа јавног финансирања у ресурсима универзитета, 
или чак смањење јавног финансирања по студенту“ (Vincent-
Lancrin у OECD, 2009:75)

„Четврта стратегија, заснована на развоју капацитета, 
састоји се од подстицања студија у иностранству и успо ста-
вљању страних курсева и институција у земљи. Она се углав-
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ном односи на земље у развоју. Када земља нема довољно 
домаћих капацитета да испуни све своје потребе за висо-
ким образовањем, или нема национални систем адекватног 
квалитета, прекогранично образовање може помоћи да се 
појачају капацитети у смислу образовне понуде и људских 
ресурса за њену привреду и систем високог образовања Циљ 
је и квантитативан и квалитативан“ (Vincent-Lancrin у OECD, 
2009:76). Оно што разликује ову стратегију од претходних 
је то што подразмева увоз образовних услуга и што такве 
„земље морају да обезбеде да њихови системи осигурања 
квалитета  покривају стране програме и институције и да 
ови програми и институције заправо доприносе остваривању 
њихових националних циљева. Њихова миграциона полити-
ка мора да промовише привремену мобилност професиона-
лаца и често укључује мере подстицања повратка њихових 
држављана који су отишли да студирају или да употпуне 
своје образовање у иностранству, како би се спречио масован 
одлив мозгова“ (Vincent-Lancrin у OECD, 2009:77). Иако се 
ова стратегија углавном спроводи у земљама Блиског истока 
и Југоисточне Азије, у знатној мери би могла бити примењена 
и у случају Србије.

Увидом у преглед стратегија којима земље у зависности 
од потенцијала које имају одговарају на глобалне образовне 
трендове постаје јасно да је препрека брзом и свеобухват-
ном укључивању српског универзитетског образовања у гло-
балне токове изостанак адекватне стратегије образовања и 
одлагање примене или парцијално придржавање постојећих 
стратегија и планова. Истовремено и приватно и држав-
но унивезитетско образовање као највиши ниво система 
образовања који производи стручни и научни кадар, у случају 
Србије је додатно оптерећено изостанком јасне и дугорочне 
стратегије привредног развоја земље као најважнијег пред-
услова стратегије образовног система.

Поред малог удела високообразованих у укупној попу-
лацији (која по подацима из пописа 2002. износи око 6.5%) која 
је сама по себи индикатор погрешно постављеног система 
универзитетског образовања, велики проблем Србије је што 
није у потпуности схваћена повезаност образовања, знања и 
иновација као генератора развоја државе и друштва. Наиме 
читав систем је погрешно постављен јер је држава, а не при-
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ватни сектор главни инвеститор у образовање и иновације, 
а како држава не располаже инвестиционим средствима која 
су доступна привреди, целокупни сектор истраживања и 
развоја је у заостатку било да се пореди регионално, или на 
европском и светском нивоу. Према Изваштају о глобалној 
конкурентности Светског економског форума за 2009-2010. 
годину (The Global Competitivness Report 2009-2010), Србија 
се са скором 3.8 (1-7) налази на 93. месту од 133 рангиране 
земље. У складу са тематиком рада занимљиви су подаци 
који се тичу неколико од 12 области истраживања. Тако из 
5. Стуба истраживања које се бави образовањем видимо да 
је по приступу високом образовању Србија  рангирана као 
59. земља, а узимајући у обзир квалитет образовног система 
у целини као 71. Велики проблем представља податак из 7. 
Области овог истраживања које се тиче ефикасности тржиш-
та рада у коме стоји да је по одливу мозгова Србија на 132. 
месту. По 12 области која се односи на иновацију, Србија је 
по трошењу компанија на R&D на 110 месту, а по сарадњи 
универзитета и индустрије по питању R&D на 81. месту.

Улагање у сектор истраживања и развоја је изузет-
но важно јер се само тако може стабилизовати и увећати 
бројност научних радника у том сектору и спречити одлив 
мозгова који је Србији нанео ненадокнадиву штету и успо-
рио развој. Према подацима доступним из 25. поглавља40 у 
приступним преговорима са ЕУ које обрађује област науке 
и истраживања, где у одговору на 28 питање које се односи 
на процентуалну заступљеност научних радника у укупној 
радној снази стоји да је према подацима Републичког заво-
да за статистику број запослених у истраживању и развоју 
у 2009. години у Србији био 11.534, што је 0.611% од укуп-
ног броја запослених којих има 1.889.085. У погледу процене 
броја висококвалификованих људи који су напустили земљу 
у оквиру таласа одлива мозгова деведесетих година прошлог 
века постоје значајне разлике. Тај број се, ако се изузму не-

40 http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:67VJRL1R24QJ:www.nau-
ka.gov.rs/cir/images/stories/vesti/00 00-11/110202/PG_25_Nauka_i_istra-
zivanje.pdf+poglavlje+25.+Nauka+i+istra%C5%BEivanje+gov.rs&hl=sr& 
gl=rs&pid=bl&srcid=ADGEESjgyhjUtOCh5m7kDyxFnLMne9p8rCamEJWf
rTsXp7Ps0yd653t4lB66NFRC1oJRCLtzbX9w_GKK0bxBOLwVMMfvACVi-
joHRxdXl4oUoP0hwW8OiGle5gFTsXemQya08PlXJ3zO8&sig=AHIEtbR-
CGgWSnLXngmA_7lQJ2aDBd1f0A 28.8.2011.
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реалне процене о стотинама хиљада стручњака, у зависно-
сти од методологије креће од неколико хиљада до неколико 
десетина хиљада. Према подацима из 25. поглавља41 у при-
ступним преговорима са ЕУ које обрађује област науке и 
истраживања, у одговору на 35. питање које се односи на од-
лив мозгова стоји да је земљу од 1991. према попису из 2002. 
године напустило 400.000 људи, од чега 6% (25.254) односно 
према истраживању OECD-a 11.9% високообразованих. По-
сле 2000. Србију је напустило око 50.000 људи, од којих су 
око 6.000 високообразовани.

По овоме је број истраживача већи ван земље него у 
земљи те би уколико се држава више ангажује око brain gain 
стратегија требало створити могућности да се један део њих 
врати, а већи део који вероватно нема ту намеру, укључи у 
развој универзитетског образовања и посредно привред-
ног развоја земље преко укључивања у одређене пројекте. 
Захваљујући информационим технологијама њихов ангаж-
ман не би био оптрећен променом места пребивалишта, али 
би и овакав вид кооперације захтевао знатна материјална 
средства која би покрила трошкове рада на пројектима. Ис-
товремено подизањем сарадње са неформалног на формални 
ниво значајно би се унапредио и рејтинг српских универзи-
тета на пољу међународне сарадње. Велики број стручњака 
ван земље, посебно они запослени на најпрестижнијим уни-
верзитетима и истраживачким институтима, на тај начин би 
могли бити спона са српским образовним системом и акцеле-
ратор његовог глобалног умрежавања. Реализација ове идеје 
ће свакако бити сложена ако се имају у виду и проблеми са за-
почетим регистровањем свих исељених стручњака, као и не-
успели покушаји повратка попут иницијативе Међународне 
организације за миграције (International Organization for 
Migration) да пројектом TRQN42  (Temporary Return of 
Qualified Nationals) врати одређени број емиграната у Србију.

41 http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:67VJRL1R24QJ:www.nauka.gov.rs/
cir/images/stories/vesti/00 00-11/110202/PG_25_Nauka_i_istraziva nje . pdf +poglav
lje+25.+Nauka+i+istra%C5%BEivanje+gov.rs&hl=sr& gl=rs&pid=bl&srcid=ADG-
EESjgyhjUtOCh5m7kDyxFnLMne9p8rCamEJWfrTsXp7Ps0yd653t4lB66NFRC1o-
JRCLtzbX9w_GKK0bxBOLwVMMfvACVijoHRxdXl4oUoP0hwW8OiGle5gFTs-
XemQya08PlXJ3zO8&sig=AHIEtbR-CGgWSnLXngmA_7lQJ2aDBd1f0A 
28.8.2011.

42 http://www.iom-nederland.nl/english/Programmes/Migration_Development/
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У табеларним приказима налазе се подаци за Србију, 
као земљу која се посебно анализира у овом раду; за Хрват-
ску као суседну земљу пред непосредним уласком у ЕУ, а с 
којом се због сличног правца развоја често упоређују подаци; 
за Словенију као земљу такође сличног правца развоја која је 
притом чланица ЕУ; и за Немачку као најразвијенију земљу 
у оквиру ЕУ.

Ако погледамо Табелу 1 видећемо да је Србија по издва-
јању за R&D испред Хрватске, али знатно иза Словеније и 
Немачке. Занимљиво је да је издвајање на истраживање и 
развој са 0.97 GDP из 2000. године, током деценије доживело 
значајан пад, па је тако 2005. износило 0.43 GDP, а 2009. је 
удео био 0.86 GDP.

Табела 1. Издвајања за R&D у односу на GDP
% Србија Хрватска Слованија Немачка

2009. година 0.86 0.84 1.88 2.82

Извор: http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx? Re   
po r tId=198&IF_Language=eng

Ову ситуацију међутим појашњава Табела 2 на основу  
које можемо приметити да је удео у финансирању пројеката у 
области истраживања и развоја у случају Србије у односу на 
наведене земље најмањи у случају привреде као инвеститора, 
док је држава највећи директни инвеститор, али и индирек-
тни кроз пројекте у области високог образовања државних 
универзитета, које финансира у потпуности, или поједине 
сегменте. Ово се јасно показује као велики проблем и коч-
ница развоју. И у овом случају се примећује тренд да што је 
земља развијенија то су мања издвајања за Р & Д пројекте 
од стране државе, а већа од стране привреде. По наведеним 
показатељима удела финансирања Србија није на дну само 
у односу на овде наведене земље, већ је и у односу на чи-
таву Европу, односно земље анализиране у истраживању43 
UNESCO-а, из 2009. године на 36. месту, док су лошије ран-
гиране само БЈР Македонија и Албанија.

Projects_ Migration_Development /Temporary_Return_of_Qualified_Nation-
als_TRQN_II 27.8.2011.

43 Global investments in R&D, UIS Fact Sheet, August 2011, No. 15 25.8.2011. http://
www.uis.unesco.org/FactSheets/Documents/fs15_2011-investments-en.pdf
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Табела 2. Главни финансијери R&D пројеката

% Србија Хрватска Словенија Немачка
привреда 8.3 39.8 58.0 67.3

влада 62.9 51.2 35.7 28.4
високо образовање 20.9 1.9 0.3 -

приватни-непрофитни 0.8 0.1 - 0.3
инострани фондови 7.2 7.0 6.0 4.0
Извор: http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx? Re 

portId=198&IF_Language=eng

Србија је на европском дну и по секторском прихватању 
инвестиција. Према Табели 3 док у случају развијених 
земаља већина иде у привредни сектор, у случају Србије то 
је област високог образовања. У односу на друге европске 
земље по истраживању44  UNESCO-а Србија је на 37 месту, 
док су иза ње БЈР Македонија, Албанија и Босна и Херцего-
вина. Овде треба имати у виду да се ради о успореном али 
добром тренду пошто се 2000. године R&D највише обављао 
у владином сектору са 54.9%, у образовању 38.7%, а у при-
вреди само 6.4%. 

Табела 3. Секторски удео у ангажовању R&D
% Србија Хрватска Словенија Немачка

привреда 14.3 40.4 64.6 68.2
влада 30.9 27.2 20.8 14.5

високо 
образовање

54.8 32.3 14.6 17.3

приватни-
непрофитни

- 0.1 0.1 -

Извор: http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx? Re 
portId=198&IF_Language=eng

Ако погледамо Табелу 4 видећемо да као последица 
смањеног улагања привреде у област R&D произилази про-
блем релативно малог броја истраживача у односу на милион 
становника. По пресеку стања из података45 Института за ста-

44 исто
45 h t t p : / / s t a t s . u i s . u n e s c o . o r g / u n e s c o / Ta b l eV i e w e r / d o c u m e n t .

aspx?Repor tId=3587&IF_Language=eng&BR_Country=6880&BR_Re-
gion=40530 25.8.2011.
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тистику UNESCO-а (UNESCO Institute for statistics) за 2009. 
годину видимо да према квалификацијама истраживача њих 
57.6% има докторат (PhD), - ISCED6, a 42.4% ISCED5a. Ис-
товремено највише истраживача је у области инжењерства 
и технологије – 23.1%, затим у области друштвених наука– 
22.6%, а потом следи 21.2% истраживача у области природ-
них наука, 12.0% у области медицинских наука, 10.1% у об-
ласти истраживања пољопривреде, у области хуманистич-
ких наука је 8.5% истраживача и 2.5% је неодређено. 

Табела 4. Број истраживача (fte46 ) на милион становника

% Србија Хрватска Словенија Немачка
2009. година 1429 1569 3686 3791
Извор: http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx? Re   

po r tId=198&IF_Language=eng

Разлог овакве ситуације најбоље показује Табела 5 
из које произилази да разлог релативно малог броја истра-
живача у односу на милион становника лежи у драстичној 
структурној разлици у секторима запослености истражива-
ча.

Табела 5. Удео истраживача према секторима запослености
% Србија Хрватска Словенија Немачка

привреда   5.7 18.6 44.0 57.8
влада 26.0 29.3 29.2 15.7

високо 
образовање

68.2 52.0 26.6 26.5

приватни-
непрофитни

  0.1 -   0.3 -

неодређено -   0.1 - -
Извор: http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx? Re   

po r tId=198&IF_Language=eng

46 Еквивалент пуног радног времена (Full-time equivalence – FTE) за R&D 
податке мери стварни обим људских ресурса у потпуности посвећених 
истраживању и развоју и погодан је за интернационално упоређивање. 
“Дакле, особа која иначе проводи 30% времена на R&D а остатак на 
друге активности (као што је настава, универзитетска администрација 
и саветовање студената) треба да се сматра као 0,3 FTE. Исто тако, ако је 
радник R&D с пуним радним временом запослен у јединици R&D само шест 
месеци, то доводи до FTE од 0,5”. http://glossary.uis.unesco.org/glossary/en/
home
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Приказани издвојени подаци указују на тренd да што 
је земља развијенија то има више истраживача у одсносу на 
милион становника, више је истраживача запослено у сек-
тору привреде,  привреда је највећи улагач у област R&D и 
уједно је удео истраживања и развоја највећи у области при-
вреде, и већа су укупна државна издвајања по GDP. Иако је у 
Србији активан програм EUREKA којим ЕУ подстиче развој 
R&D сектора кроз сарадњу привреде и универзитета за сада 
су по наведеним показатељима резултати овог програма 
скромни. С друге стране добар пример сарадње државних 
универзитета са привредом је Универзитетски центар за 
развој каријере који је настао са циљем помоћи дипломцима 
на путу проналажења запослења.

У погледу односа универзитета и привреде треба има-
ти у виду да није једино Србија у оваквој ситуацији, па 
тако Пресада Реди47  (Prasada Reddy) истиче да је “у већини 
земаља сарадња универзитета са индустријом48  и даље у 
фази настајања. И даље постоји одвајање активности између 
универзитета и индустрије. Ово је делом због тога што 
и сами универзитети врше мало истраживања или имају 
тенденцију да раде истраживања која је од малог значаја за 
индустрију. Други део разлога лежи у недостатку потражње 
из индустрије, углавном због тога што или индустрија за-
виси од трансфера технологије из иностранства или њене 
операције захтевају само решавање мањих техничких про-
блема и није заинтересована за унапређење технолошких ка-
пацитета” (Reddy у Göransson и Brundenius, 2011:36). 

Иако образовање није једина област српске стварности 
која се поприлично успореним корацима помера ка стандар-
дима модерне европске праксе, кључни проблем је у томе 

47 Пресада Реди је виши научни сарадник Института за истраживање политика 
(Research Policy Institute) Лунд Универзитета

48 По Редију “сарадња око иновација универзитета са индустријом одвија се у 
неколико различитих облика који укључују следеће: консултантске услуге, 
активности техничке подршке проширене од универзитета на индустрију, 
спонзорство истраживања / оснивање професорских катедри на универзи-
тетима од стране предузећа, заједнички истраживачко-развојни пројекти 
између универзитета и индустрије, трансфер универзитетски генерисаних 
технологија на индустрију, outsourcing комплетног истраживања и развоја 
индустријских производа на универзитете”( Reddy у Göransson и Brundenius, 
2011:43-46).
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што је сам концепт система образовања у стратегијским 
проценама развоја српског друштва погрешно дефинисан. 
Наиме, чини се да су улагања у систем образовања постала 
циљ по себи, а да је занемарена сама функција образовног 
система, а то је производња кадрова за задовољавање потре-
ба на тржишту рада. Истовремено школовање за застарела 
занимања и кашњење с увођењем нових програма, велики 
су проблеми ако се има у виду да су промене и иновације 
саставни део система образовања најбогатијих земаља света. 
У том смислу треба јасно одредити и стратегију развоја уни-
верзитетског образовања, при чему треба најпре поћи од ре-
алног сагледавања потреба привредног развоја како се не би 
понављало непланско деценијско стварање непотребних ка-
дрова или прекобројност односно гомилање кадрова одређене 
струке преко потребних захтева националног тржишта рада. 
На тај начин се не би поновиле грешке инвестирања у ка-
дрове који ће због немогућности запослења обављати посао 
ван струке, или ће пак изласком на глобално тржиште рада 
своја знања и вештине ставити у функцију развоја неке друге 
државе или транснационалне корпорације. Истовремено на 
друге земље се треба угледати али не треба слепо пратити 
њихов пут развоја, јер напросто нису све земље исте, а уједно 
и не постоји идентичан пут  прилагођавања условима гло-
балне економије знања где су високотехнолошка производња 
и креативна индустрија главни носиоци развоја. 

Перспективе и изазови у позиционирању 
српског образовног система у глобалном 

систему образовања

Позиција Србије као мале државе скромних економ-
ских потенцијала имајући у виду актуелне токове у процесу 
глобализације образовања, свакако није сјајна. Ипак, овом 
проблему треба прићи крајње озбиљно, а како се на пољу 
глобализације образовања дешавају сталне промене, у том 
погледу треба најпре указати на неке изазове који се налазе 
или ће се наћи пред Србијом, а исти су већ снашли земље 
које су много више од нас одмакле у адаптацији на утицаје 
глобализацијских токова у области образовања. 
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Џејмс Дандерштат49  (James Dunderstadt) и Ен Арбор50  
(Ann Arbor) препознају седам изазова пред којима се нала-
зе европски универзитети. Као први изазов они виде про-
цеп између омасовљавања, лигашких табела (league tables)  
и пореских олакшица. Као други изазов истичу мисију 
диференцијације и профилисања “јер ће доступност огра-
ничених ресурса омогућити малом делу институција да 
постану глобално конкурентне, као свеобухватне истражи-
вачке институције” (Dunderstadt и Arbor, 2009:10). Трећи из-
азов тиче се кратковиде окупираности светом као станом 
(flat world). Дандерштат и Арбор истичу да “многе владе 
сада усклађују политике високог образовања у складу с из-
азовима које представља економија знања и иновација (што 
би Том Фриедман назвао ‘светом као станом’) фокусирајући 
приоритете скоро у потпуности на производњу диплома 
(омасовљавање) и изградњу истраживачке репутације (ли-
гашке табеле) до искључења ширих улога универзитета. На 
пример, постоји све већи утилитаризам у вези са улогом ви-
соког образовања у решавању потреба за људским капита-
лом који би могао надвладати традиционални друштвени и 
културни утицај универзитета на друштво и цивилизацију и 
његов трансформациони потенцијал кроз креацију, ретенцију 
и дисеминацију знања“ (Dunderstadt и Arbor, 2009:10-11). Као 
четврти изазов они истичу урушене обрасце финансирања 
који уколико наставе да се ослањају само на пореске олак-
шице, без значајнијих повећања школарина или донација, а 
како су недовољно развијени као амерички предузетнички 
истраживачки универзитети, они не могу да издрже истовре-
мено омасовљавање и постизање врхунског квалитета рада. 
Пети изазов тиче се односа јавне политике и тржишта одно-
сно схватања да “тржишне силе убрзано преплављују јавну 
политику и јавно инвестирање у одређивању будућег кур-
са високог образовања” (Dunderstadt и Arbor, 2009:14). Ше-
сти изазов односи се на агилност, аутономију и одговорност 
којима свака институција уколико жели да постане успеш-
на мора да се води суочена са “новим друштвеним потреба-
ма, ограниченом доступношћу ресурса, брзо напредујућом 

49 Џејмс Дандерштат је професор Универзитета у Мичигену.
50 Ен Арбор је сарадник Друштва за колеџско и универзитетско планирање 

(Society for College and University Planning).
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технологијом и појавом нових конкурената” (Dunderstadt 
и Arbor, 2009:14). Као седми изазов ова два аутора истичу 
истраживачке стратегије и могућности подсећајући да су 
“европске нације  усвојиле Лисабонску агенду (2000) ‘да би 
постали најконкурентнија и динамична на знању заснова-
на економија, са више и бољих радних места и социјалном 
кохезијом путем мобилизације европске памети’. Лисабон-
ска агенда тежи да користи као репер инвестиције САД-а 
у високо образовање и истраживање (тренутно на нивоима 
од 2,6% и 3,0% БДП-а), док Болоњски процес и ERC имају 
тенденцију да опонашају карактеристике америчких истра-
живачких универзитета (нпр.  стандардизовање универзи-
тетских диплома на bachelor-е, мастере и PhD, а заснивајући 
предвиђене истраживачке програме Европског истраживач-
ког савета на конкурентним,  ревидираним одобрењима на-
лик Америчкој националној научној фондацији (US National 
Science Foundation)” (Dunderstadt, Arbor, 2009:15-16).

Поред наведених несумњиво важних, али ипак не-
што општијих изазова с којима ће се српско универзитет-
ско образовање суочити када буде било на вишем нивоу 
развоја, тренутном нивоу развоја више одговарају изазо-
ви које су идентификовали  Бо Горансон51 (Bo Göransson) и 
Клас Брундениус52 (Claes Brundenius). По њима “универзи-
тети играју више улога у развојном / транзицијском процесу: 
стварање (потенцијалних) чворова у глобалној мрежи знања; 
развијање основе за социјални капитал, тј. као ‘неутралног’ 
места за сусрет, у земљама можда растрзаним корупцијом, с 
недостатком интегративних механизма, и недостатком ста-
билних односа између државе и индустрије, као и између 
предузећа; омогућавање извора предузетништва у земљама 
са недостатком предузетничких традиција; пружање чворо-
ва међународним дијаспорама - личне везе и потенцијалне 
мреже између развијених и земаља у развоју“ (Göransson и 
Brundenius, 2011:4). Ови аутори примећују да уклјучивање у 
ове улоге оптерећује то што „многи универзитети у Европи 
тренутно пате од неке од истих болести као и њихови еквива-

51 Бо Горансон је виши научни сарадник Института за истраживање политика 
Лунд Универзитета.

52 Клас Брундениус је професор и сарадник Института за истраживање 
политика Лунд Универзитета.
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ленти у земљама у развоју; акутни недостатак финансијских 
средстава, проблеми са одржавањем квалитета истраживања 
и образовања, као и омогућавања знања и образовања које 
задовољава променљиве потребе датог друштва и економије. 
Поред тога, постоји значајна генерацијска смена универзи-
тетског особља и растућа потреба за алтернативним извори-
ма за образовање и истраживање” (Göransson и Brundenius, 
2011:4-5).

Уз ове изазове Србија ће се неминовно наћи и пред 
реструктурирањем система високог образовања које је 
на делу на глобалном нивоу, а “у основи овог процеса је 
редефинисање односа између универзитета, државе и тржиш-
та , чији је крајњи резултат редуковање институционалне 
аутономије” (Schugurensky у Arnove и Torres, 2003:258). Шу-
гуренски сматра да узимајући у обзир различиту динамику 
спровођења промена у различитим деловима света “на свим 
континентима, безброј владиних планова, уставних реформи, 
законодавних аката, прописа и препорука померају универ-
зитете ближе захтевима државе и тржишта. Ово има озбиљне 
последице на финансирање, управљање, и мисију високог 
образовања, и коначно по степен аутономије који уживају 
појединачне институције у проактивном дефинисању својих 
агенди”(Schugurensky у Arnove и Torres, 2003:258). 

Сличног мишљења је и Џен Кари53 (Jan Currie) која сма-
тра да “већина влада жели да универзитети служе њиховим 
националним интересима на глобалном тржишту, а постоји 
растућа тенденција да се нагласи сва практична и техничка 
вредност високог образовања. Студенти сада гледају да уни-
верзитети на инструменталистички начин служе њиховим 
индивидуалним, економским циљевима. Један од кључних 
економских елемената је препознавање да образовни произ-
води пролазе веома лако преко граница, стварајући безгра-
нични систем високог образовања. Да би искористили пред-
ност флуидности граница, универзитети као транснационал-
не компаније, формирају савезе да би доставили образовање 
на глобалном нивоу, користећи Интернет технологије” 
(Currie у Odin и Manicas, 2004:44). 

53 Џен Кари је професор Мардок Универзитета и стручњак за питање односа 
глобализације, универзитета и едукационих политика.
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Кари истовремено упозорава на појаву која већ јесте, а у 
великој мери ће неминовно тек постати реалност и у Србији. 
По њој “владе у либералним тржишним економијама такође 
чине кораке ка приватизацији универзитета, у бити смањењем 
јавног  финансирања. Међутим, приватизација високог 
образовања има многе облике. Она укључује омогућавање да 
се више приватних универзитета развија у земљи, стварање 
издвојених (spin-off) предузећа као део јавних универзите-
та, успостављање профитних (for-profit) универзитета, као 
и развијање профитних огранака јавних универзитета. То 
може да значи померање ка систему корисничког плаћања 
(user-pays system), где студенти плаћају све веће суме за своје 
универзитетско образовање, на које су претходно имали 
право без накнаде, или уз веома мале трошкове школарине. 
Ово је довело до све веће корпоратизације универзитета, или 
третирања универзитета као  предузећа” (Currie у Odin и 
Manicas, 2004:44-45).

 Из наведеног следи да би се као главна препре-
ка развоју универзитетског образовања у Србији могао 
издвојити сам концепт универзитета. Чини се да је овај про-
блем последица како постсоцијалистичке транзиције, тако и 
даље присутног традиционалистичког схватања саме улоге 
универзитата као друштвене институције. Глобализација 
је наиме раширила западно, инструменталистичко виђење 
универзитета који су из сегмената националних економија 
у зависности од капацитета прерасли у сегменте глобалне 
економије. Међутим, дилема избора између универзитета 
као “социјалне институције” или “високог образовања као 
индустрије” која је сада актуелизована у Србији, широм света 
се интензивно разматра готово већ две деценије, да би крајем 
ове прошле поново добила на значају великом кризом нео-
либералног економског система. Додатан проблем у Србији 
представља деценијска традиција схватања универзитета 
као друштвене установе, па економски инструментализована 
улога универзитата наилази на многе отпоре, нарочито због 
дивље капитализације у коју се економска транзиција пре-
творила. 

Како су многе земље пре нас започеле процес 
трансформације високог образовања и његове адаптације 
условима глобалне економије знања, напросто треба бити 
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флексибилан, применити сличне механизме, и на основу ис-
куства других земаља избећи препреке које су се током про-
цеса јављале. У том прилагођавања свакако је велика важ-
ност координације у спровођењу реформи. Према Мартину 
Карноју “ове промене у светској привреди су изазвале три 
врсте одговора у образовању и секторима обуке. Реформе које 
реагују на променљиву потражњу за вештинама и на домаћим 
и на светским тржиштима рада и на нове идеје о организовању 
производње образовног постигнућа и вештине рада могу се 
назвати ‘конкурентношћу вођене реформе’(competitiveness – 
driven reforms). Реформе које реагују на резове буџета јавног 
сектора и приходе приватних компанија, смањење јавних и 
приватних ресурса доступних за финансирање образовања и 
обуке могу се назвати ‘финансијама вођене реформе’(finance-
driven reforms). Реформе које покушавају да унапреде важ-
ну политичку улогу образовања као извора друштвене 
покретљивости и друштвеног изједначавања могу се назвати 
‘једнакошћу вођене реформе’(equity-driven reforms)“ (Carnoy, 
1999:37).

Глобализација је убрзала живот и произвела околност 
да се са стицањем стручног и научног звања, и уласком у 
рутину радног места, процес учења не зауставља, већ постаје 
стална обавеза која нас држи у корак са глобално сједињеним 
временом и простором. Иако је у Србији је пре свега код 
млађих генерација од скора почела да се развија свест да рад-
не каријере више не подразумевају везивање само за једно 
радно место, чини се да у потпуности још нема перцепције 
да у околностима конкуренције коју подразумева економија 
знања свако радно место захтева стално усавршавање. Џоел 
Спринг сматра “да  је доживотно учење (lifelong learning) од 
суштинског значаја за појединце да одрже корак са стално 
променљивим глобалним тржиштем рада и технологијом. То 
је припрема за дестабилизован живот  променљивог посла, 
захтева посла и географских локација. У овој визији номад-
ског радника људи морају стално да се прилагођавају на нове 
услове живота, технологију и радне захтеве. То захтева, пре-
ма заговорницима стања  доживотног учења, вештине учења 
које помажу појединцу да се прилагоди стално променљивом 
свету”(Spring, 2009:50). У свету у коме је време ресурс запо-
слени појединац није у прилици да у сваком моменту буде 
упознат са иновацијама које би њему и његовом предузећу 
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или установи у којој ради донеле корист и смањење трошкова. 
Стога би српски универзитети, у складу са праксом универ-
зитета у развијеним земљама, кроз форму партнерства с ве-
ликим компанијама могли да одржавањем специјалистичких 
курсева искористе сопствене научне капацитете који по при-
роди посла прате научна достигнућа на глобалном плану и 
тако пруже увид у глобална кретања из различитих области 
на једном месту. Овакав приступ би компанијама смањио 
трошкове инвестирања у развој људских ресурса, а универ-
зитетима донео увек потребан вишак материјалних средста-
ва.

У кретању ка све већој екстратериторијалности система 
високог образовања и транснационалној повезаности глобал-
них универзитетских мрежа, неће само српски универзитети 
прелазити националне државне границе, већ ће очекивано и 
на територији Србији у блиској будућности своје афилијације 
отворити неки од познатијих врхунских универзитета. Ово 
ће свакако утицати на подизање квалитета студирања па ће 
се пред постојећим приватним и државним универзитетима 
наћи већи захтеви за вишим стандардима  услова рада. Исто 
тако, појаву кампуса врхунских универзитета би мигла да 
прати и појава глобално слабије рангираних универзитета 
чија би предност биле ниже школарине чак и у односу на 
постојеће државне и приватне универзитете што ће веро-
ватно допринети омасовљењу високообразованих у укупној 
популацији. Ту међутим постоји опасност да се без адекватне 
контроле надлежног министарства понови хаотично стање 
хиперпродукције дипломаца с приватних универзитета, које 
је пратило прве године њихове појаве, задржавајући чак и да-
нас сумњу у валидност стечених звања и кумулисаног знања 
дипломаца ових установа.

Уколико је намера државе да образовни систем ухва-
ти корак са глобалним кретањима онда без одуговлачења и 
бирократских препрека треба приступити убрзаном струк-
туралном трансформисању и програмском прилагођавању 
универзитета и прескочити препреке које развој глобалног 
система образовања и наднационално уздизање универзите-
та стављају у раван са слабљењем националне државе. Ипак 
треба имати у виду да ће простор за ширење универзитета 
осредњих могућности, па тако и српских, у будућности бити 
све више ограничен и вероватно у максимуму свог домета 
усмерен ка регионалном ширењу а све због тога јер су капа-
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цитети и читав систем подршке који прати ширење универ-
зитета са седиштима у најбогатијим западним земљама не-
премостива препрека на путу глобалног освајања тржишта 
универзитетског образовања. Овакво мишљење подупире и 
немачки политиколог Ханс Вајлер (Hans Weiler) по коме од-
нос између глобалног знања и моћи подразумева хијерархију 
у оквиру које је један облик знања привилегованији у односу 
на други. ”Доминантни облик знања је легитимисан од стра-
не транснационалног система моћи који делује кроз глобалне 
организације, као што су издавачке корпорације, истражи-
вачке организације, високообразовне институције, професи-
оналне организације, и службе тестирања које легитимизују 
један облик знања” (Spring, 2009:14). 

Узимајући у обзир све претходно наведене изазове како 
оне преузете из страних искустава тако и оне специфичне 
који стоје пред српским универзитетима али и пред држа-
вом, потребне су брзе реакције које ће отворити перспективе 
одрживог система универзитетског образовања и уједно при-
вредног развоја. Без обзира на то да ли ће се развој универ-
зитетског образовања на светском нивоу кретати у правцу 
онога што Чарлс Вест54 (Charles Vest) назива глобалним “ме-
та-универзитетом55” (meta-universiity) или у складу с идејом 
Џона Секстона (John Sexton) о глобалном умреженом универ-
зитету56  (global network university) пред Србијом је задатак да 

54 Чарлс Вест је професор Масачусетског института за технологију који се 
бави везом образовања и истраживања.

55 По Весту “успон овог мета-универзитета (meta-university) глобално кре-
ираних и заједничких наставних материјала, научних архива, па чак и 
лабораторија могао би бити доминантна, демократизујућа снага у наред-
них неколико деценија. То би могло довести до подупирања и оснаживања 
кампуса где год да су, и богатих и сиромашних. Као оперативни систем 
Linux, стварање знања и предавање на сваком универзитету ће бити уздиг-
нуто напорима мноштва појединаца и група широм света. Оно ће се брзо 
прилагодити променљивим стиловима учења студената који су одрас-
ли у компјутерски богатом окружењу. Највећи потенцијални победници 
су нације у развоју. Ово ће се десити због тога што је нација за нацијом 
посвећена унапређењу и проширивању високог образовања, и због тога 
што ће зарад глобалне ефикасности и економије обима морати да се деле 
високо-квалитетне материјали и системи који су заједно прескупи за сваку 
институцију да их самостално развија”(Vest, 2007:108-109).

56 По идеји Џона Секстона, ректора Универзитета у Њујорку, глобални ум-
режени универзитет је дистрибутивни универзитет где различити делови 
универзитета у различитим деловима света имају пођеднаку важност и по-
везани функционишу као целина. Овде је дакле реч о вишем нивоу функци-
оналне повезаности, различитом од функционисања огранака централних 
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све расположиве капацитете инвестира у индустрију знања 
као мотор развоја државе и друштва. 

Закључак
Захваљујући глобализацији много тога је поје дност-

ављено, али је свет у суштини постао много сложенији 
и међузависнији него што је био раније. Као што је глоба-
лизација као процес повезивања света ушла је у многе сег-
менте живота и постала саставни део многих паралелних 
процеса укључујући образовање, тако су се и глобализацијом 
образовања универзитети широм света нашли  у потпуно 
другачијој ситуацији у односу на било који ранији пери-
од свога постојања. Универзитети, а посебно они с експан-
зионистичким тенденцијама, су као извор знања уласком 
у глобализацијски процес постало саставни елемент у 
глобалној трци за моћи и у знатној мери померили у страну 
функцију хуманизације појединаца и читавих генерација.

Између друштва знања које захтева убрзани развој 
и економије знања која тај развој подстиче и убрзава, те 
нарастајуће глобалне тржишне конкуренције самих држава 
које се утркују око привлачења капитала, универзитети су 
под притиском да пруже знање применљиво у истраживачкој 
области иновација. Истовремено притисак ствара и гло-
бална тржишна конкуренција самих универзитета који се 
у зависности од капацитета све више планетарно гранају 
подједнако се водећи принципима афилијативног и вирту-
елног приближавања студентима. Увидом у глобалне токове 
промена на пољу универзитетског  образовања, као и после-
дицама тих токова по развој универзитетског образовања на 
националном нивоу, неминовно се стиче утисак да је на делу 
процес који тектонским померањима измиче дуго времена 
формиране темеље универзитета стварајући један нови об-
лик, дајући му нову функцију и посве улогу. У околностима у 
којима су универзитети окренути тржишном функционисању 
и универзитетско образовање и истраживачки рад као делат-
не целине постали су ништа друго до производи.

Скенирањем трендова у развоју универзитетског обра-
зовања на глобалном нивоу и тренутним дометима тих 
трендова на универзитетско образовање у Србији насто јало 

универзитета.
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се указати да је брзина хватања прикључка са глобалним 
развојем од кључне важности. Сваким одлагањем импле-
ментације постојећих стратегија и без активне улоге држа-
ве у планирањи и координацији зацртаних циљева, све смо 
даље као друштво од развијеног дела света коме тежимо. Да 
недефинисан концепт универзитета односно опредељење 
за модел социјалне институције или индустрије знања, 
као и непостојање стратегије развоја високог образовања 
представљају проблем сам по себи говори мали удео висо-
кообразованих у укупној популацији. Нагли и неконтроли-
сани заокрет од елитизације ка крајности хиперпродукције 
дипломаца без знања, уместо постепеног омасовљавања, као 
и декларативно залагање за веће инвестиције у образовање 
као мотор развоја земље, а фактичко смањивање издвајања 
за науку свакако нису правци којима се и у даљем периоду 
треба наставити кретати.

Истовремено економска криза не сме да буде оправдање 
за недостатак средстава јер је то изговор који се деценијама 
користи као оправдање за одлагање свих већих пројеката у 
овој земљи. У том смислу остаје нада да ће се променити како 
свест српских политичара тако и привредника који декла-
ративно истичући важност улагања у образовање за развој 
државе и привреде, истовремено та улагања или смањују 
или избегавају, суштински не схватајући да инвестиције у 
образовање нису бачен новац већ стратешки потез.

Dejan Radinovic

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON 
THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY 
EDUCATION: THE CASE OF SERBIA

Summary

Globalization as unstoppable multi-dimensional process 
that permeates all aspects of life undoubtedly affects education. 
National education systems are facing the challenge of constant 
change and adapting to ever-higher standards of the emerging 
global system of education incorporated into the global market. 
Global education system is an integral part of society and knowl-
edge economy, not only as a preparation for entering the world of 
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work, but also as a supply base for constant improvement and up-
dating of knowledge. In complex circumstances of globally con-
nected time and space, and fast living as the accompanying con-
sequence, a new historical moment also requires quick answers to 
problems that inevitably arise. As these responses can no longer 
be found at the national level, but must be seeked transnationaly, 
the internationalization of activities and exchange of informa-
tion about scientific developments, including the global network 
of knowledge-based society, with the continuous strengthening of 
own capacities, is the goal of national education systems, includ-
ing education system of the Republic of Serbia.

The main objective of this article in addition to the analy-
sis of global trends in education is to suggest ways in which the 
Serbian universities should respond to further developments in 
the globalization process and how to develop in step with them. 
Along with suggestions for overcoming the existing problems and 
identifying possible future problems that will follow the develop-
ment of university education in Serbia, the paper discusses the 
prospects and position of the Serbian “knowledge industry” in 
global terms.

Keywords: globalization of education, transnational edu-
cation, e-learning, global labour market, knowledge economy, 
education system strategy
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ДРУ ШТВЕ НА (НЕ)УТЕ МЕ ЉЕ НОСТ  
ОБРА ЗОВ НИХ РЕ ФОР МИ: 
ПРИ МЕ РИ ИДЕ О ЛО ШКЕ  

КОНСТРУК ЦИ ЈЕ БУ ДУЋ НО СТИ**

Сажетак

Уприлогусеобразлажуидеолошкиутицајинапокре
тањеиреализовањеобразовнихреформи,збогчегасутакве
реформе најчешће биле “кратког даха”. Ослањајући се на
домаћаистранасоциолошкакритичкапреиспитивањадо
метаобразовнихреформи(посебноовихпоследњих,чијисмо
саучесници)каоједногзначајногделаукупнихдруштвених
реформиурадућесепосебнокритичкиразмотритираз
лози за релативно честе и недовољно сазнајно утемељене
реформеобразовањаусавременомсрпскомдруштву;узнео
пходанкритичкиосвртнабившејугословенсконаслеђеуре
формисањуобразовања.Речјеопокушајуједнесоциолошке
систематизације (не)успеха наших образовних реформи у
последњих60година..

Какојеречореформамакојеимајувеликизначај,како
задруштвотакоизаличностуњему,онесерелативнобрзо
прихватају, али потомнајчешће јошбрженапуштају. Та
каводноспремаобразовнимреформамасеможеразумети



БожоМилошевић ДРУШТВЕНА(НЕ)УТЕМЕЉЕНОСТ...

152

каокарактеристичанпримерзасоциолошкукритикуидео
лошкихконструкцијабудућности.Основнипроблемкојите
реформамесводинастратегије“краткогдаха”састојисе
усазнајној(посебно,социолошкој)неутемељености“визија”
будућностиконкретногдруштва.
Кључнеречи: друштвенереформе,образовнереформе,“бо

лоњскипроцес”,идеологија,српскодруштво.

Социолошкиприступпроблему:
образовнереформеподокриљемидеологија

Сва ка дру штве на ре фор ма са ма по се би зна чи ор га ни-
зо ва но на сто ја ње љу ди у кон крет ном дру штву да се об ли ку ју 
(ор га ни зу ју) са др жа ји ње го ве де лат но сти у ма њем или ве ћем 
скла ду са ци ље ви ма ко је од ре ђу је онај ње гов део ко ји ту ре-
фор му и по кре ће. Оту да се пред ста ве, за ми сли и иде о ло шке 
кон цеп ци је ци ље ва, ко ји се том ре фор мом же ле по сти ћи, по-
ја вљу ју као дру штве ни окви ри на мет ну тих мо гућ но сти де ло-
ва ња за ин те ре со ва них ак те ра. У мо дер ним (де мо крат ским) 
дру штви ма до ми нант ни ак те ри, нај че шће по ли тич ке ели те, 
раз ви ја ју у со ци о кул тур ној сфе ри њи ма по же љан иде о ло шки 
оквир де ло ва ња, ко ји по том на сто је да на мет ну као да је реч 
о ствар ним по тре ба ма, ако не свих, оно бар про сте за ин те ре-
со ва не ве ћи не при пад ни ка кон крет ног дру штва. 

Обра зов не ре фор ме ни су ни ка кав из у зе так од та квог 
по на ша ња до ми нант них ак те ра у мо дер ним дру штви ма. Чак 
се мо же кон ста то ва ти да су обра зов не ре фор ме из ра зи ти по-
ка за тељ иде о ло шког на ме та ња “по жељ ног” окви ра њи хо вог 
до ме та у оства ри ва њу по тре ба и ин те ре са чо ве ка у тим дру-
штви ма. У отм сми слу се обра зов не ре фор ме ја вља ју као иде-
о ло шка кон струк ци ја бу дућ но сти, а не као са знај но уте ме-
љен про је кат мо гу ћег дру штве ног раз во ја. Ако обра зо ва ним 
ре фор ма ма при сту пи мо са те (кри тич ке) по зи ци је, не ми нов-
но сле ди по тре ба да се по ста ви пи та ње - ко ли ко су (са вре ме-
не) обра зов не ре фор ме уте ме ље не у по тре ба ма (бар ве ћи не) 
љу ди у мо дер ним (де мо крат ским) дру штви ма? Од го вор на то 
пи та ње би се мо гао по тра жи ти у по ста вља њу ва ља ног со ци-
о ло шког те о риј ског окви ра, ко ји раз у ме ва (иде о ло шке) пред-
ста ве ко је не ко дру штво о се би има као по ла зну осно ву за 
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про пи ти ва ње ко ли ко су те пред ста ве уте ме ље не у по тре ба ма 
и ин те ре си ма (ве ћи не) ак те ра у ње му. 

С об зи ром да се по тре ба за обра зо ва њем ја вља као јед-
на од пре сти жних по тре ба чо ве ка у мо дер ним дру штви ма, 
мо гло би се оче ки ва ти да ће се у тим (де мо крат ским) дру-
штви ма те жи ти да се обра зов не ре фор ме из во де та ко да омо-
гу ћа ва ју све пот пу ни је оства ри ва ње тих по тре ба. Ме ђу тим, 
ка ко од но си не јед на ке рас по де ле мо ћи у мо дер ним дру штви-
ма ути чу на мо гућ но сти да до ми нант не (по ли тич ке) ели те 
на мет ну свој (иде о ло шки) оквир, то се обра зов не ре фор ме 
ја вља ју као је дан вид (си гур ни је) ле ги ти ми за ци је тих ели-
та у јав ној сфе ри дру штве ног де ло ва ња. Има ју ћи то у ви ду, 
нео п ход но је кри тич ки при сту пи ти ути ца ју пре вла да ва ју ћих 
иде о ло ги ја, ка ко би се утвр ди ло ко ли ко по је ди не дру штве-
не ин сти ту ци је и до ми нант ни обра сци де ло ва ња слу же по-
тре ба ма (и ин те ре си ма) гра ђа на а ко ли ко ле ги ти ми зо ва њу 
мо ћи до ми нант них ак тра у струк ту ри кон крет ног дру штва. 
Дру гим ре чи ма, со ци о ло шки дис курс о обра зов ним ре фор-
ма ма зах те ва њи хо во раз у ме ва ње као јед ног ва жног аспек та 
струк ту рал но-раз вој них про бле ма дру штва, јер је усме рен 
на тра га ње за од го во ром ко ли ко те ре фор ме ути чу, ка ко на 
еман ци па ци ју чо ве ка, та ко и на мо дер но по ро бља ва ње пу-
тем све со фи сти ци ра ни јих стра те ги ја ма ни пу ла ци је (Ma cey, 
2000, пре ма Пе шић, 2003: 412). 

У сво јој књи зи Одбеглисвет, Е. Ги денс обра зла же јед-
ну иде ју - ко ју је го то во по ла ве ка пре обра зла гао и Р. Милс, 
а то је иде ја да струк ту рал не осо бе но сти мо дер них дру шта ва 
спу та ва ју љу де и усме ра ва ју их на из вр ша ва ње од лу ка ко је 
ни су њи хо ве, већ за ми сли дру гих (Милс, 1998:18); што Ги-
денс ту ма чи као ути цај бр зих про ме на ко је ути чу да свет 
„из ми че“ чо ве ко вој кон тро ли (Gi dens, 2005: 25). Милс је ис-
прав но кон ста то вао да зна ње рет ко да је моћ чо ве ку ко ји га 
по се ду је (Mils, 1964: 27); са мо што то да нас  тре ба пре ци зи-
ра ту у том сми слу да се то од но си пре те жно на оп ште, основ-
но и ху ма ни стич ко зна ње, а не и на (спе ци ја ли стич ко) ути-
ли тар но-праг ма тич ко зна ње. У том сми слу и Ри чард Се нет 
кри тич ки го во ри о ме ри то кра ти ји, ко ја - пре ма ње го вом ми-
шље њу - оста вља без мо ћи ве ли ку ве ћи ну љу ди ко ји пот пад-
ну под ње ну власт (Se net, 2007:  102). Као ар гу мент, мо же мо 
на ве сти П. Дра ке ра, тог - ка ко га Се нет на зи ва -  „апо ло ге ту 
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но вог ка пи та ли зма“, ко ји сма тра да је од го вор но обра зо ва ње 
(у сми слу од го вор но сти ор га ни за ци ја у ко ме се оно сти че, 
као што су шко ла и фа кул тет) са мо оно ко је „функ ци о ни ше“, 
тј. ко је при пре ма лич ност да усво ји она зна ња ко ја од го ва ра ју 
по сло дав ци ма и њи хо вим кор по ра ци ја ма (Dra ker, 1995: 198).

Оту да, све до са да шње обра зов не ре фор ме мо же мо да 
по сма тра мо као из раз иде о ло шких про јек ци ја за ми шље ног 
сме ра дру штве ног ра во ја, не го као по ку шај да се - на осно-
ву ис пи та них и обра зло же них по тре ба ра зно род них ак те ра 
у струк ту ри дру штва - при сту пи њи хо вом оства ри ва њу и 
раз ви ја њу. С об зи ром да сва ка иде о ло ги ја има “за штит нич ку 
функ ци ју” (Ha ber mas, 1986), со ци о ло шки се мо же утвр ди ти 
ко ји ак те ри сто је иза не ке иде о ло шке на ме ре. 

Образовнереформекаосредство
обликовања„новогчовека“:

утицајикомунистичкеидеолошке
конструкције„светлебудућности“

У на ред ном из ла га њу ће мо обра зло жи ти иде о ло шке до-
ме те обра зов них ре фор ми ко је су из во ђе ње у на шем (бив шем 
ју го сло вен ском) и са да шњем (срп ском) дру штву. Њих узи ма-
мо у раз ма тра ње као ти пи чан при мер иде о ло шке кон струк-
ци је бу дућ но сти; с об зи ром да ви ше из ра жа ва ју (од вла да-
ју ћих по ли тич ких ели та за ми шље ну) про јек ци ју по жељ ног 
раз во ја, не го ствар не по тре бе ра зно род них ак те ра и мо гућ-
но сти њи хо вог за до во ља ва ња по сред ством ре-фор ми са ња 
обра зо ва ња. 

 У том сми слу се мо же ре ћи, за ре ла тив но че сте обра-
зов не ре фор ме у бив шем ју го сло вен ском дру штву, да су то 
би ле ре фор ме ко је су из ве де не у скла ду са до ми нант ном (по-
ли тич ком) ко му ни стич ком иде о ло ги јом, ко ја обра зо ва ње 
тре ти ра као нај е фи ка сни је сред ство ства ра ња „но вог чо ве ка“ 
(ко ји све сво је по тен ци ја ле „упре же“ у „мре жу“ оства ри ва-
ња иде о ло шких ви зи ја „све тле бу дућ но сти“, ко ју за ми шља ју 
ре ла тив но мо но лит не по ли тич ке ели те). Ка ко су се, из де це-
ни је у де це ни ју (од Дру гог свет ског ра та па до рас па да Ју го-
сла ви је), те ви зи је де ли мич но при ла го ђа ва ле уну тра шњим и 
спољ ним окол но сти ма, то су се у њи хо ве иде о ло шке „мре же“ 
све ви ше увла чи ли иде о ло шки по доб ни ин те лек ту ал ци, са 
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сво јим „до при но сом“, ко ји се огле дао у „фил тра ци ји“ и при-
ла го ђа ва њу не ких ис ку ста ва и са зна ња о учин ци ма тзв. на уч-
но тех нич ке ре во лу ци је у мо дер ној дру штве ној ствар но сти. 
Оту да се у тим (про тив реч ним) иде о ло шким за ми сли ма сме-
ро ва обра зов них ре фор ми при ме ћу ју зах те ви ко ји осци лу ју 
из ме ђу (1) по што ва ња основ не иде о ло шке дог ме о рад нич кој 
кла си као глав ном дру штве ном ак те ру (ко ме тре ба да се при-
ла го де и обра зов не ре фор ме) и (2) уви ђа ња да се дру штве но е-
ко ном ски раз вој не мо же по сти ћи без укљу чи ва ња у ме ђу на-
род ну по де лу ра да (за шта је по себ но нео п ход на прак тич но-
тех нич ка ре фор ма струч ног обра зо ва ња). Док се пр ви аспект 
обра зов них ре фор ми ис цр пљи вао у на вод ној ху ма ни стич кој 
ви зи ји „по кла па ња“ ин те ре са рад нич ке кла се са еман ци па-
ци јом чо ве ка као ро да, до тле је дру ги смер на сто јао да „ухва-
ти при кљу чак“ са на ра ста ју ћим ути ли тар но-праг ма тич ким 
ши ре њем ка пи тал-од но са (ко ји ће кул ми ни ра ти у тран зи циј-
ским пост со ци ја ли стич ким усло ви ма). Тај, пр ви, смер ре фор-
ми се од ви јао као да је сам по се би не спо ран, јер на вод но у 
пот пу но сти од го ва ра до ми нант ном ин сти ту ци о на ли зо ва ном 
иде о ло шком обра сцу. Он се је ди но кри тич ки про пи ти вао у 
ре ла тив но мар ги на ли зо ва ним „ди си дент ским“ рас пра ва ма и 
пу бли ка ци ја ма, али ни је бит ни је ути цао на „кре а то ре“ свих 
обра зов них ре фор ми у бив шем ју го сло вен ском дру штву. 
Дру ги смер, ко ји се од но сио на по ку ша је „при ла го ђа ва ња“ 
струч ног обра зо ва ња ути ли тар но-праг ма тич ким по тре ба ма, 
го то во да ни је имао ал тер на ти ву, ни ти се зна чај ни је оспо ра-
вао (осим у „уз гред ним“ зах те ви ма те о ре ти ча ра да се „мо ра 
во ди ти ра чу на о аде кват ном од но су струч ног и оп штег обра-
зо ва ња“ у на став ним про гра ми ма ре фор ми са ног обра зо ва-
ња). 

 Оту да, у ана ли зи обра зов них ре фор ми у бив шем ју-
го сло вен ском дру штву, за вре ђу је по себ ну па жњу ана ли за 
ути ца ја спе ци фич них иде о ло шких за ми сли на кон цеп ци ју 
обра зо ва ња за стру ку (ко је су при ла го дљи ви је зах те ви ма из 
окру же ња), јер се оста ли аспек ти тих ре фор ми мо гу тре ти ра-
ти као ре ла тив но кон стант ни (јер не од сту па ју од основ ног 
иде о ло шког обра сца).1

1 Ка ко сам о то ме пи сао пре ви ше од два де сет го ди на, ов де ћу под се ти ти на не ке 
основ не ста во ве из те ана ли зе (Ми ло ше вић, 1990).
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Раз вој сред њег обра зо ва ња, као и раз вој основ ног, ви-
шег и ви со ког обра зо ва ња, у бив шем ју го сло вен ском дру-
штву од ви јао се под ма њим или ве ћим ути ца јем дру штве них 
пре о бра жа ја и иде о ло шких ви зи ја до ми нант не по ли тич ке 
ели те, као и раз во ја на уч них са зна ња и тех нич ких до стиг ну-
ћа и, по себ но, раз во ја са зна ња дру штве них на у ка и пе да го ги-
је ко ја су та да ис ти ца ла ве ли ки зна чај по ли тех нич ког обра-
зо ва ња за раз вој рад них и ства ра лач ких осо би на уче ни ка (и 
сту де на та).2 Ин те зи тет ути ца ја тих схва та ња био је раз ли чит 
у по је ди ним пе ри о ди ма раз во ја обра зо ва ња за стру ку. Док у 
пр вим го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та пре о вла да ва ју 
ис кљу чи во дру штве но по ли тич ки ути ца ји, ко ји при о ри тет у 
обра зов ном си сте му да ју основ ном обра зо ва њу, кра јем пе де-
се тих го ди на по себ на па жња се при да је ре фор ми шко ла за 
ква ли фи ко ва не рад ни ке и сред њих тех нич ких шко ла (као и 
оста лих сред њих струч них шко ла), а по ло ви ном се дам де се-
тих до ла зи до ра ди кал не из ме не ор га ни за ци о но-ин сти ту ци-
о нал не струк ту ре сред њег обра зо ва ња. Има ју ћи то у ви ду, 
мо гли би смо та да шњи раз вој обра зо ва ња за стру ку по сма-
тра ти као про цес у ко ме се очи ту ју три ре ла тив но не за ви сна 
пе ри о да:

1) пе ри од прак тич ког об у ча ва ња за оба вља ње од го-
ва ру ју ћих рад них за да та ка за пре те жно екс те зив ни 
(за нат ски) на чин про из вод ње (ко ји тра је од осло бо-
дје ња од фа ши зма до кра ја 50-тих го ди на);

2) пе ри од ор га ни зо ва ња шко ла за ква ли фи ко ва не рад-
ни ке и тех нич ких шко ла, ко је су у про грам ском по-
гле ду пред ста вља ле “пре ла зни” ин сти ту ци о нал ни 
об лик из ме ђу ра ни јих за нат ских шко ла и гим на зи ја 
(од кра ја 50-тих до сре ди не 70-тих го ди на) и 

3) пе ри од пот пу ног рас ки да, у ор га ни за ци о ном по гле-
ду, са прет ход ним об ли ци ма шко ло ва ња у сред њој 

2 Ско ро да не ма ни је ног ути цај ни јег пе да го га и ан дра го га у Ју го сла ви ји ко-
ји ни је у по ли тех нич ком (оп ште тех нич ком) обра зо ва њу ви део мо гућ ност за 
«пре ва зи ла же ње» по дво је но сти обра зо ва ња за «рад нич ка» и «ин те лек ту ал на» 
за ни ма ња. Исти на, те о риј ска обра зло же ња тог про бле ма че сто су раз ли чи та. 
По ме ну ће мо не ке ју го сло вен ске пе да го ге и ан дра го ге и њи хо ве ра до ве из те 
обла сти: Ан те Ву ка со вић (1979); Ни ко ла М. Пот ко њак (1980); за тим број ни 
ра до ви Б. Са мо лов че ва, Н. Па сту ло ви ћа, А. Крајнц и др. О по ли тех нич ком об-
ра зо ва њу рас пра вља ло се и у ра до ви ма по је ди них по ли ти ко ло га и со ци о ло га 
(нпр. Ми ро слав Пе чуј лић, 1969).
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шко ли, али и не до вољ ног са др жин ског при ла го ђа ва-
ња вас пит но-обра зов ног про це са по тре ба ма уче ни-
ка и дру штва (од сре ди не 70-тих го ди на до рас па да 
СФРЈ).

Прак тич но об у ча ва ње рад ни ка у за нат ским шко ла ма, 
у пр вом пе ри о ду, на сле ђе но је од обра зов ног си сте ма ме ђу-
рат не, ка пи та ли стич ке („ста ре“) Ју го сла ви је. Тај си стем је 
по чи вао на до след ној одво је но сти за нат ских (“ше грт ских”) 
шко ла (са ду жи ном шко ло ва ња од 2-3 го ди не) и гра ђан ских 
шко ла (са ду жи ном шко ло ва ња од 4 го ди не) од шко ло ва ња 
у ни жој и ви шој гим на зи ји (са ду жи ном шко ло ва ња од 4 + 4 
го ди не). Ше грт ске шко ле су би ле на ме ње не  рад ни ци ма ко ји 
су упо ре до са шко ло ва њем, по сле за вр ше на че ти ри раз ре да 
основ не шко ле (са 11 го ди на ста ро сти), ра ди ли код “свог мај-
сто ра”. Они ни су има ли мо гућ но сти да на ста ве да ље шко ло-
ва ње. Вр ло ма лу мо гућ ност за на ста вак шко ло ва ња има ли су 
уче ни ци са за вр ше ном гра ђан ском шко лом. Ме ђу тим, шко-
ло ва ње у гим на зи ји је омо гу ћа ва ло не сме тан упис на уни-
вер зи те те. 

У осно ви та кав кон цепт сред њег обра зо ва ња (из „ста ре“ 
Ју го сла ви је) остао је јед но вре ме и ка сни је (у „бив шој“, со-
ци ја ли стич кој, Ју го сла ви ји). Но ви на се са сто ја ла у то ме што 
је, 1945. го ди не, про кла мо ва но сед мо го ди шње основ но обра-
зо ва ње, ко је се по че ло ин те зив ни је оства ри ва ти по сле 1949. 
го ди не, и у то ме што је ти ме из бор рад нич ких за ни ма ња по-
ме рен за три го ди не. У пр вој де це ни ји по сле Дру гог свет ског 
ра та, основ на па жња вла сти и обра зов них ин сти ту ци ја би ла 
је усме ре на на сма ње ње бро ја не пи сме них ста нов ни ка и на 
ства ра ње кон цеп та уни вер зи тет ског обра зо ва ња (Mi lo še vić, 
1990). 

Обра зо ва ње за стру ку ни је се у том пе ри о ду на ме та ло 
као нео п ход ност, пре све га за то што је та да шњи за нат ско-ма-
ну фак тур ни на чин про из вод ње мо гао успе шно да се од ви ја и 
са по сто је ћим ше грт ским обра зо ва њем рад ни ка и што „ре во-
лу ци о нар ни“ дру штве но по ли тич ки пре о бра жа ји ни су “ауто-
мат ски” во ди ли ко ре ни тим про ме на ма у свим оста лим де ло-
ви ма дру штве ног жи во та. Из ве сне про ме не у си сте му обра-
зо ва ња за стру ку на сту пи ће у пе ри о ду од 1954-1958. го ди не. 
До но ше њем „Оп штег за ко на о школ ству“, 1958. го ди не, обра-
зо ва ње за стру ку је укљу че но у сред њи сте пен обра зо ва ња, у 
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ко ји су ула зи ле и све дру ге струч не шко ле, као и гим на зи је. 
То је зна чи ло из ве стан ква ли та ти ван скок у од но су на ра ни-
је ста ње, јер су уче ни ци мо гли (по сле осмо го ди шње шко ле) 
да - по ред прак тич не обу ке - сти чу и од ре ђе на оп шти ја зна ња 
из при род них, тех нич ких, па и дру штве них на у ка. Ме ђу тим, 
са мо две го ди не ка сни је „Ре зо лу ци ја Са ве зне на род не скуп-
шти не о обра зо ва њу“ ин си сти ра да се обра зо ва ње за стру ку 
што ви ше “при бли жи” при вре ди. То је до ве ло до (по нов ног) 
оси ро ма ше ња оп ште о бра зов них са др жа ја у струч ним шко-
ла ма, по себ но шко ла ма за ква ли фи ко ва не рад ни ке, и до њи-
хо вог ве ћег “функ ци о на ли зо ва ња”. 

Иако је „Оп штим за ко ном о школ ству“, из 1958. го ди не, 
свим уче ни ци ма са за вр ше ном би ло ко јом шко лом сред њег 
сте пе на да та мо гућ ност да на ста ве шко ло ва ње на уни вер-
зи те ту, по ли ти ка упи са на уни вер зи те те је и да ље спре ча-
ва ла уче ни ке из “рад нич ких” шко ла да то оства ре. Не што 
ве ћу мо гућ ност упи са на уни вер зи тет има ли су тех ни ча ри. 
Њи хо во че тво ро го ди шње шко ло ва ње при бли жи ло их је, у 
том по гле ду гим на зи јал ци ма. Дво го ди шње или тро го ди шње 
шко ло ва ње у “рад нич ким” шко ла ма пред ста вља ло је и да-
ље зна чај ну пре пре ку за на ста вак шко ло ва ња на уни вер зи те-
ту. На тај на чин, шко ле за ква ли фи ко ва не рад ни ке и да ље су 
оста ле ин сти ту ци је ко је обра зу ју за ма ну ел ни рад, на су прот 
гим на зи ја ма ко је су при пре ма ле уче ни ке за “ин те лек ту ал на” 
за ни ма ња.

Школ ска ре фор ма ко ја је про ве де на по ло ви ном 70-тих 
го ди на, би ла је усре сре ђе на упра во на “до ки да ње” ор га ни-
за ци о но-ин сти ту ци о нал них раз ли ка из ме ђу по је ди них об ли-
ка сред њо школ ског обра зо ва ња за рад и обра зо ва ња за на-
ста вак шко ло ва ња на уни вер зи те ту. Основ та кве кон цеп ци је 
сред њег (усме ре ног) обра зо ва ња про из и ла зио је, по ред иде-
о ло шког (ега ли та ри стич ког) од ре ђи ва ња окви ра ре фор ме, из 
пе да го шких и ан дра го шких те о ри ја о “пер ма нент ном обра-
зо ва њу”. Ути цај ност тих те о ри ја је на гло по ра сла у вре ме 
ин те зив ни јег укљу чи ва ња (бив ше) ју го сло вен ске при вре де 
у ме ђу на род ну по де лу ра да, по ло ви ном 60-тих го ди на. Ства-
ра њем је дин стве ног си сте ма сред њег обра зо ва ња, ре фор ма 
обра зо ва ња из 70-тих го ди на, на сто ја ла је да об је ди ни ху ма-
ни стич ке ви зи је „све стра но обра зо ва не лич но сти“ и да за до-
во љи дру штве но-еко ном ски нео п ход но функ ци о нал но оспо-
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со бља ва ње за рад. Ме ђу тим, као ре зул тат та квог обра зо ва ња, 
до шло је до “упро се че но сти” и струч не оспо со бље но сти и 
оп штег обра зо ва ња уче ни ка (као и сту де на та).

Су шти на свих тих обра зов них ре фор ми са сто ја ла се: 
а) у ор га ни за ци о ној про ме ни и од ре ђи ва њу ду жи не 

шко ло ва ња (на зи ву шко ла и го ди на ма шко ло ва ња);
б) у од ре ђи ва њу на чи на шко ло ва ња (да ли се шко ло ва-

ње за вр ша ва пре ре дов ног за по сле ња или се и ка сни-
је на ста вља - “уз рад” и из “ра да”);

ц) у пре струк ту ри са њу на став них пла но ва и про гра ма 
(по себ но во де ћи ра чу на о од но су оп штег и струч ног 
де ла на став них са др жа ја) (Ми ло ше вић, 1990).

Ор га ни за ци о ни об ли ци обра зо ва ња, као и ду жи на и 
на чин шко ло ва ња, за ви си ли су од кван ти те та и ква ли те та 
на став них са др жа ја ко ји су сма тра ни нео п ход ним за стру ку 
(за ни ма ње) и за „све стран“ раз вој лич но сти. Јед но од основ-
них пи та ња ре фор ми обра зо ва ња, у бив шој Ју го сла ви ји, би ло 
је ка ко ускла ди ти обим и ква ли тет са др жа ја ко ји су нео п-
ход ни за усва ја ње и раз ви ја ње до стиг ну тог сте пе на раз во ја 
дру штва и кул ту ре уоп ште. У обра зо ва њу за стру ку, у првом
периоду, ни је се при да вао ве ћи зна чај раз у ме ва њу со ци о кул-
тур не ствар но сти, већ се оно за сни ва ло на прак тич ној обу ци 
ко ја је сма тра на нај бит ни јом за рад у про из вод ним по го ни-
ма. У другомпериоду, обра зов на ре фор ма “до да је” прак тич-
ној обу ци од ре ђен фонд оп ште струч них и оп ште о бра зов них 
са др жа ја, али и да ље прак тич на обу ка (у школ ским ра ди о-
ни ца ма, ла бо ра то ри ја ма, фа брич ким по го ни ма, услу жним 
ор га ни за ци ја ма и сл.) оста је као основ  струч ног обра зо ва ња. 
У трећемпериоду, обра зо ва ње за стру ку се огра ни ча ва на 
две го ди не по зив но-усме ре ног обра зо ва ња (по сле за јед нич-
ких осно ва сред њег обра зо ва ња, у тра ја њу од де сет го ди на), 
са знат но ма њим уде лом прак тич ног обра зо ва ња.

Зах те ви обра зов них ре фор ми (у бив шем ју го сло вен-
ском дру штву) да се обра зо ва ње за стру ку што ви ше при ла-
го ди про из вод ном ра ду, (би ли) су не до вољ но од ре ђе ни, па је 
упрвомпериоду пре о вла да ва ло та кво “при ла го ђа ва ње” ко је 
је од уче ни ка тра жи ло што ве ћу фи зич ку и пси хич ку из др-
жљи вост у ра ду, док је удругом пре о вла да ва ло обра зо ва ње 
за што спрет ни је ко ри шће ње рад них на ви ка и за раз ви ја ње 
спо соб но сти да се из вр ша ва ју рад ни за да ци, а утрећем пре-
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о вла да ва онај део обра зо ва ња ко ји се од но си на раз у ме ва ње 
оп штег то ка ра да и про из вод ње, уз исто вре ме но за не ма ри-
ва ње прак тич не оспо со бље но сти уче ни ка за из вр ша ва ње и 
уна пре ђи ва ње кон крет них рад них за да та ка (Ми ло ше вић, 
1990). За пр ви и тре ћи пе ри од је ка рак те ри стич но и то што су 
(ега ли та ри стич ки) иде о ло шки са др жа ји вла да ју ће по ли тич ке 
ели те би ли по себ но раз ви ја ни и не го ва ни у свим сте пе ни ма 
обра зо ва ња. 

Образовнереформекаотрансмисија
новолибералнеидеологије:
маркетизацијазнања

уфункцији„ризичногдруштва“

Ка да је реч о обра зов ним ре фор ма ма, ко је су усле ди-
ле по сле рас па да Ју го сла ви је, он да се со ци о ло шка ана ли за 
и обра зло же ње мо ра осло ни ти (а) на раз у ме ва ње иде о ло шке 
при пре ме за ина у гу ра ци ју тзв. бо лоњ ског про це са, као про-
це са ко ји сле ди из но во ли бе рал не иде о ло ги је усме ра ва ња 
дру штва и (б) на кри тич ко вред но ва ње ре зул та та ко је је тај 
про цес про из вео у дру штви ма ко ја су га при хва та ла, са ма-
њим или ве ћим от по ри ма. Оно што је ка рак те ри стич но за 
ре фор му обра зо ва ња „по бо лоњ ским кри те ри ју ми ма“ у пост-
со ци ја ли стич ким дру штви ма (где спа да и срп ско) је пре ва га 
спољ њих („ме ђу на род них“) иде о ло шких (но во ли бе рал них) 
ути ца ја на до ми нант не (по ли тич ке) ели те у тим дру штви ма 
и на њи хо во ре зо лут но опре де ље ње за тај смер раз во ја це-
ло куп ног обра зо ва ња. При то ме, тре ба на гла си ти, да се те-
жи ште ре фор ме „по бо лоњ ском про це су“ усме ри ло на уни-
вер зи те ско обра зо ва ње, а да се оста ли сте пе ни обра зо ва ња 
тре ти ра ју са мо као ви ше е тап ни след у „си сте му“ до тог нај-
ви шег сте пе на. (При то ме, тре ба на гла си ти, да се у ре фор му 
обра зо ва ња кре ну ло обр ну тим ре дом од оног ко ји обе ћа ва 
не ки са др жај ни ји ис ход; тј. кре ну ло се од ре фор ме уни вер зи-
тет ског, а не основ но школ ског, обра зо ва ња!).  

Иако ни су не до ста ја ле кри тич ке при мед бе на са му иде-
о ло шку при пре му за при хва та ње обра зов не ре фор ме „по 
бо лоњ ском про це су“, оне су уче ста ле у по след ње вре ме. У 
том по гле ду, Ен Кор бет (An ne Cor bett) раз у ме ва „бо лоњ ски 
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про цес“ као ди рект ну по сле ди цу по ли ти ке Европ ске уни је; 
по себ но тај про цес раз у ме ва као за ин те ро со ва ност ЕУ да ре-
фор ми ше ви со ко обра зо ва ње (Cor bett, 2005). Иако Ко ми си ја 
ЕУ ни је зва нич ни по кре тач тог про це са, са свим је из ве сно да 
је он по сле ди це ње не ве ли ке за ин те ре со ва но сти за тај сте-
пен обра зо ва ња. С јед не стра не, још се (ра ни је) у по ли ти ци 
Европ ске за јед ни це (ЕЗ) са др жа ва ла „ко лек тив на за бри ну-
тост“ зе ма ља чла ни ца за про дук ци ју зна ња и иде ја, као што 
се, с дру ге стра не, из ра жа ва ла за бри ну тост ве ћи не на ци о нал-
них вла да због по ве ћа ња тро шко ва ма сов ног ви со ког обра зо-
ва ња (за ко је се сма тра ло да су пре ве ли ки, као што се ка сни је 
сма тра ло и да су из да ци за обра зо ва ње је дан од глав них чи-
ни ла ца уру ша ва ња ко му ни стич ких по ре да ка). Ипак, ути цај 
по ли ти ке ЕУ на по кре та ње „бо лоњ ског про це са“ не по сред-
ни је се ис по ља ва у ско ри је вре ме; а по че ло је са по ли ти ком 
ЕУ ко ја се од но си ла на „со ци јал ну укљу че ност“ и за по шља-
ва ње (ко ја је по кре ну та „Ли са бон ском стра те ги јом“, 2000-
те год). Кроз „Ли са бон ску стра те ги ју“, ЕУ се ја сно од ре ди-
ла пре ма уло зи ви со ког обра зо ва ња у еко ном ском опо рав ку 
Евро пе (EU, 2009, http://). Уни вер зи те ти се сма тра ју кључ ним 
ин сти ту ци о нал ним чи ни о цем, ко ји је по тре бан за уче ство ва-
ње у „еко но ми ји за сно ва ној на зна њу“. На и ме, та да шње про-
це не ЕУ да је 30 % рад не сна ге са ви со ким обра зо ва њем још 
увек не до вољ но за европ ску еко но ми ју, у по ре ђе њу са САД 
(где је то уче шће пре ко 40 %) али и у по ре ђе њу  са ре ги о ном 
ју го и сточ не Ази је, па се оту да сма тра да тре ба што пре кре-
ну ти са по кре та њем оп се жне ре фор ме ко ја би от кло ни ла тај 
(кван ти та тив ни) не до ста так. Уни вер зи те ти тре ба да од и гра ју 
кључ ну уло гу у ина у гу ри са ној стра те ги ји це ло жи вот ног уче-
ња, те да на тај на чин омо гу ће ве ћу „флек си бил ност“ рад не 
сна ге у Евро пи. У по за ди ни та кве уло ге уни вер зи те та ја сно 
се при ме ћу је но во ли бе рал на иде о ло ги ја, ко ја ра чу на да ће се 
том ре фор мом олак ша ти еко ном ска ис ко ри шће ност ин те лек-
ту ал ног по тен ци ја ла Евро пе и, на тај на чин, до при не ти да се 
гра ђа нин бо ље сна ђе у „ри зич ном дру штву“ (Бек, 2001).

Слич но Кор бе то вој, и Да ни је ла До ле нец (Dolеnеc, 
2006) обра зла же ре фор му (ви со ког) обра зо ва ња у Евро пи као 
иде о ло шки кон структ, с том раз ли ком што она сма тра да је 
„оцр та ва ње“ тог но во ли бе рал ног кон струк та за по че ло бар 
две де це ни је пре до но ше ња ко нач не од лу ке да се са њим поч-
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не. Она по себ но на гла ша ва да су пр ве рас пра ве на ту те му 
во ђе не по чет ком 80-тих го ди на 20-тог ве ка, ка да се кон ста-
ту ју про ме не у фи нан си ра њу ви со ког обра зо ва ња у зе мља ма 
OECD, у том сми слу што се од та да при ме ћу је све ве ћи удео 
при ват ног фи нан си ра ња ви со ког обра зо ва ња. То се ква ли фи-
ку је као зна ча јан за о крет у пре вла да ва њу ве ли ких тро шко ва 
„со ци јал не др жа ве“ („др жа ве бла го ста ња“), ко ји ће на вод-
но до при не ти сма ње њу рас ко ра ка из ме ђу јав них ула га ња у 
обра зо ва ње и при ват ног по вра та уло же них сред ста ва кроз 
ве ћу за по сле ност и за ра де. Да би се то оства ри ло у пот пу но-
сти, сма тра се да тре ба по ве ћа ти број сту де на та на уни вер зи-
те ти ма. Уни вер зи те ти се та ко усме ра ва ју ка тр жи шном по на-
ша њу, као по жељ ном по на ша њу ко је тре ба да ства ра вла сти те 
при хо де; ко ји, да кле, тре ба све ви ше да  де лу ју као по ну ђа чи 
услу га ви со ког обра зо ва ња. 

По сле из ве сног вре ме на, усле ди ла су и ис тра жи ва ња, 
ко ја су има ла циљ да се до би је „по врат на ин фор ма ци ја“ ка ко 
се „им пле мен ти ра“ усво је на по ли ти ка обра зов них ре фор ми 
ЕУ. Јед но од тих ис тра жи ва ња (за по тре бе Европ ске Ко ми си-
је) ура дио је Га луп цен тар („PеrcеptionsofthеHErеforms“) 
(EU, 2009, http://). Реч је о те ле фон ској ан ке ти, са ска лом ста-
во ва, ко јом су до би је ни и ана ли зи ра ни по ну ђе ни од го во ри 
од 5 800 слу чај но иза бра них уни вер зи тет ских на став ни ка из 
зе ма ља ко је при па да ју ЕУ и зе ма ља кан ди да та за ула зак у ЕУ. 
Као ин ди ка то ри „им пле мен та ци је“ утвр ђе не обра зов не по ли-
ти ке, узет је од нос ис пи та ни ка: пре ма про бле ми ма стан дар-
ди за ци је ви со ко о бра зов них про гра ма, пре ма то ме шта они 
ми сле ка ко ти про гра ми ути чу на за по шља ва ње, за тим пре-
ма пи та њи ма фи нан си ра ња уни вер зи те та и при ла го дљи во-
сти њи хо вих на став них про гра ма тр жи шту ра да, као и пре ма 
то ме ко ли ко обра зо ва ње на осно ву тих про гра ма до при но си 
по жељ но сти раз ви ја ња осо би на по пут ко му ни ка тив но сти, 
тим ског ра да и пред у зет ни штва, и, на кра ју, пре ма по ка за те-
љи ма ко ли ко та кво обра зо ва ње раз ви ја по тре бу струч ни јег 
во ђе ња уни вер зи те та од стра не ме наџ мен та (по себ но по ка-
за те љи ма ме на џер ског до при но са при ват ном фи нан си ра њу и 
ства ра њу екс тра при хо да уни вер зи те та). Не спор но је да и та 
ан ке та ста вља у сре ди ште све оно што Европ ска ко ми си ја 
сма тра по жељ ним; што се и же ле ло по сти ћи обра зов ним ре-
фор ма ма „по бо лоњ ском про це су“. По жељ ним се сма тра све 
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оно што ука зу је да уни вер зи те ти по ста ју „сер вис“ за еко но-
ми ју ЕУ. Про ме на на чи на фи нан си ра ња ви со ког обра зо ва ња 
до дат но “иде на ру ку” тр жи шном кон цеп ту и по на ша њу ак-
те ра на уни вер зи те ти ма, за ко је се у пр ви план ис ти че њи хо-
ва уло га као при вред них ак те ра; док се са знај ни аспект „гу-
ра“ у стра ну од глав ног то ка њи хо вог де ло ва ња у мо дер ним 
дру штви ма. 

Ме ђу тим, то по вла чи за со бом и не ка до дат на пи та ња, 
ко ја се од но се на по ве ћа ва ње  тро шко ва „по сло ва ња“ уни вер-
зи те та, као што су ве ли ко по ве ћа ње тро шко ва за ан га жо ва ње 
пре сти жних на став ни ка (за на бав ку “су пер стар”  на став ни-
ка-ис тра жи ва ча, слич но као и у ан га жо ва њу игра ча за не ки 
спорт ски тим), за тим пи та ња по ја ча не со ци јал не стра ти фи-
ка ци је сту дент ске по пу ла ци је на уни вер зи те ти ма (ко ја је 
усло вље на ви си ном шко ла ри не), као и пи та ња ба лан си ра ња 
из ме ђу на ци о нал них ин те ре са и ме ђу на род не кон ку рент но-
сти по је ди них уни вер зи те та. У иде ал ном сми слу, од уни-
вер зи те та се оче ку је да се по на ша ју као и оста ли тр жи шни 
ак те ри на гло бал ном тр жи шту;  ко ји тре ба да се тру де да до-
бро про да ју сво ју (обра зов ну) услу гу, да при ву ку нај та лен то-
ва ни је сту ден те и свет ски по зна те и пре сти жне на став ни ке/
ис тра жи ва че. И за уни вер зи тет, као и за дру ге кор по ра ци је, 
гло ба ли за ци ја се раз у ме ва као глав на по кре тач ка сна га ко ја 
под сти че по ве ћа ну по кре тљи вост, ко му ни ка ци ју, ни же тро-
шко ве тран спор та и ко му ни ка ци је; реч ју, гло ба ли за ци ја се 
при жељ ку је као про цес ко ји под сти че ин тер на ци о на ли за ци-
ју ви со ког обра зо ва ња. У том сми слу се све че шће су сре ћу 
„кон цеп ти“ универзит етā бу дућ но сти, ко ји се ви де као „ви-
со ко школ ске кор по ра ци је“ ко је на ста ју ли бе ра ли за ци јом тр-
жи шта у ви со ком обра зо ва њу (OECD, 2004). 

Ако са мо по гле да мо на сло ве не ких од ка пи тал них де-
ла ко ја се од но се на кри тич ко пре и спи ти ва ње обра зо ва ња, 
у по след њих по ла ве ка, он да и из њи хо вих на сло ва ви ди мо 
да се обра зла же основ на те за да се све ве ће ши ре ње обра зо-
ва ња раз у ме ва као ши ре ње све ма ње обра зо ва но сти. У том 
сми слу се у тим кри тич ким ана ли за ма кре ну ло од про све-
ти тељ ског оп ти ми стич ког раз у ме ва ња “обра зо ва ња за све” 
(Lo bro, 1979), пре ко по чет не кри ти ке сни жа ва ња ква ли те та 
зна ња ко је се ис ти че под тим из го во ром, у “те о ри ји по лу о-
бра зо ва но сти” (Ador no, 1959, пре ма Liеssmann, 2008), да би се 
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до шло до не ги ра ња обра зов них по стиг ну ћа у при ла го ђа ва-
њу обра зов них ре фор ми у усло ви ма на ра ста ју ће (еко ном ске 
и по ли тич ке) гло ба ли за ци је (ко је се име ну је као “ис пра зна 
де ма го шка фло ску ла” или као иде о ло ги ја “дру штва зна ња”), 
а ко ја се кри ти ку је као “те о ри ја нео бра зо ва но сти” (Li sman/
Liеssmann, 2008: 7). 

Оту да, зах те ви за го вор ни ка иде о ло ги је “дру штва зна-
ња” - да се зна ње про гла си нај зна чај ни јим “ре сур сом” си-
ро ви на ма си ро ма шне Евро пе, ко ју пре ма Ли сма ну на ме ће 
та иде о ло ги ја - ни је ни шта дру го не го ка пи та ли за ци ја ду ха 
ко јим се хр ли у нео бра зо ва ност (Liеssmann, 2008: 8). У та-
квом зах те ву се од тзв. флек си бил ног чо ве ка (тј. чо ве ка ко ји 
је спре ман да до жи вот но учи ка ко би “функ ци о ни сао” на не-
си гур ном тр жи шту) оче ку је да “зна где се на ла зи зна ње”, а не 
са мо да ме мо ри ше зна ње; што са мо де лу је као уте ха за “шоу 
зна ње”, ко је се ис ка зу је као нај у спе шни је зна ње и ка ри ка-
ту рал ност ху ма ни стич ки нео бра зо ва ног чо ве ка (Liеssmann, 
2008: 9 i 21). Као што се у иде о ло ги ји “дру штва зна ња” нај-
ма ње по шту је зна ње, та ко се и спољ ним  “екс перт ским вред-
но ва њем” зна ња на уч ни ка оно ома ло ва жа ва, јер на вод но не 
мо же да се “унов чи” (Liеssmann, 2008: 83).3 Оту да су, у са вре-
ме ним гло ба ли за циј ским тр жи шним усло ви ма по жељ ни ји 
про фе со ри на уни вер зи те ти ма ко ји мо гу да “при ву ку” при-
ват на ула га ња од оних са ква ли фи ко ва ни јим на уч ним ре фе-
рен ца ма (Bar lou i Robеrtson, 2003: 90). 

Све то ука зу је да су и са вре ме не обра зов не ре фор ме - 
као и мно ге ра ни је - са мо при ме на иде о ло ги је „еста бли шмен-
та“, од но сно при ме на тзв. “лам пе ду за прин ци па”, о ко ме го-
во ри Во лер стин (Volеrstin, 2000: 76).4 Тај прин цип се на ла зи 
у по за ди ни раз у ме ва ња зна ча ја обра зо ва ња за „кул тур ни“ и 
„сим бо лич ки“ ка пи тал.

До ста по пу лар на схва та ња о “кул тур ном” и “сим бо-
лич ком” ка пи та лу по ла зе од то га да се та кав “ка пи тал” мо же 
раз ви ти са мо уко ли ко се раз ви ја по ве ре ње из ме ђу ак те ра на 

3 У том сми слу, Ли сман пи ше да би се про це њи ва ње на уч ног до при но са Кан та, 
ме ри ли ма иде о ло ги је „дру штва зна ња“ нај ве ро ват ни је за вр ши ло закљкуч ком 
да се ра ди о по мањ ка њу мар љи во сти тог фи ло зо фа (Li es smann, 2008: 77).

4 Реч је о „прин ци пу“, ко ји је у ви ду ме та фо ре из ло жио ита ли јан ски књи жев ник 
Ди Лам пе ду за, кроз лик уну ка јед ног Га ри бал ди је вог при ста ли це, да се све 
мо ра про ме ни ти да се ни шта не би про ме ни ло (Vo ler stin, 2000: 76).
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тр жи шту. При то ме, та ква схва та ња се ма ло оба зи ру на чи-
ње ни цу да се по ве ре ње не мо же тра жи ти та мо где по сто ји 
не зна ње (о мо гу ћим ис хо ди ма де ло ва ња) (Gidеns, 1998: 91). 
Тре ба, пре све га, има ти у ви ду ис кри ста ли са на обра зла га ња 
у со ци о ло ги ји да обра зо ва ње мо же да де лу је, не са мо као чи-
ни лац успо на чо ве ка на хи је рар хиј ској ле стви ци дру штве не 
струк ту ре, не го и као чи ни лац ре про дук ци је и учвр шћи ва-
ња те хи је рар хи је. Оту да се, у пост со ци ја ли стич ким, али и 
у оста лим дру штви ма са вре ме не “гло ба ли за циј ске тран зи-
ци је”, обра зо ва ње нај че шће ја вља као уми ру ју ће (по ли тич ко) 
сред ство, ко је - као та кво - слу жи учвр шћи ва њу ели ти за ци је 
тих дру шта ва. 

Усме ра ва ње обра зов них ре фор ми ка по сти за њу тог 
дру штве ног ци ља, нај че шће се „ле ги ти ми ше” све из ра же ни-
јом „пост мо дер ни стич ком” кри ти ком на у ке и ра ци о нал ног 
са зна ња уоп ште. Без об зи ра на не ке са вре ме не (пост мо дер ни-
стич ке) кри ти ке про све ти тељ ства, не мо же се оспо ри ти ње-
гов до при нос раз у ме ва њу “ко смо, ода кле смо и ку да иде мо”. 
Раз вој обра зо ва ња на про све ти тељ ским осно ва ма до при нео 
је да се чо ве чан ство у ве ли кој ме ри осло бо ди гла ди и оску ди-
це. Ме ђу тим, ти про це си има ју и сво ју “там ну стра ну”, ко ја 
се да нас у на у ци - по себ но у со ци о ло ги ји (као и у не ким фи-
ло зоф ским рас пра ва ма) - пре по зна је као тех нич ка ра ци о нал-
ност. 

Тех нич ка ра ци о нал ност је онај аспект са зна ња ко ји се 
те ме љи на “на ду ва ва њу ratia у то та ли тет”. На и ме, реч је о 
оним тен ден ци ја ма у на у ци ко је се огра ни ча ва ју на тра же-
ње мо гућ но сти да се по ста вље ни ци ље ви оства ре уз упо тре-
бу аде кват них сред ста ва ра ди по сти за ња мак си мал но мо гу-
ће ко ри сти. Из тог са знај ног окви ра се на ме ће по тре ба да се 
обра зов ни са др жа ји об ли ку ју, а обра зов ни про це си са о бра-
жа ва ју тех но-еко ном ској упо тре бљи во сти у дру штву. На тај 
на чин, обра зов ни про це си да нас већ уве ли ко ути чу на ре-
дук ци ју са зна ња на ње го ву тех нич ку ра ци о нал ност (Ми ло-
ше вић, 2007). У том по гле ду, по след ња обра зов на ре фор ма 
у срп ском, као и у оста лим дру штви ма у тран зи ци ји, сле ди 
пре по ру ке „бо лоњ ског про це са“, ко ји сво јим „си ла бу си ма“ 
по дра жа ва тех но крат ску рас цеп ка ност и раз мр вље ност ра да 
у мо дер ним дру штви ма (где се по је ди ни „кур се ви“ у ње му 
по ја вљу ју као „на врт ке“, на ма ши ни са ви ше на мен ском про-
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из вод ном функ ци јом, ко је се мо гу по же љи мон ти ра ти и де-
мон ти ра ти). 

Ка ко је дру штве ни жи вот у су шти ни прак ти чан, па 
пре ма то ме и не сво див на „јед ну ди мен зи ју“, он се опи ре 
пот пу ном ре ду ко ва њу на ути ли тар но-праг ма тич ку ком по-
нен ту. Фи ло зоф ска иде ја са мо све сти - ко ја та ко ђе ба шти ни 
про све ти тељ ску осно ву - ни је са свим не ста ла у тој на из глед 
не за у ста вљи вој тен ден ци ји у мо дер ним дру штви ма, а са њом 
ни по тре ба за прак тич ном ра ци о нал но шћу (Ta dić, 1988: 160). 
Иако је ра ци о на ли за ци ја у мо дер ном обра зо ва њу пре те жно 
„окре ну та“ вред но сти ма тех нич ке ра ци о нал но сти, про тив-
реч но сти мо дер ног дру штве ног жи во та „при зи ва ју у по моћ“ 
вред но сти прак тич не ра ци о нал но сти увек ка да се оно на ђе у 
вред но сној дез о ри јен та ци ји. 

 Не јед нак ути цај по је ди них ак те ра на про цес она у ча-
ва ња ра да и дру штве ног ор га ни зо ва ња по сле ди ца је по де ле 
дру штве ног ра да, и ра сте са том по де лом. Ути цај дру штве-
не по де ле ра да на до при нос по је ди них ак те ра она у ча ва њу 
про це са ра да и дру штве ног ор га ни зо ва ња ис по ља ва се као 
раз ли ка из ме ђу зна ња по је ди на ца и зна ња дру штва као то-
та ли те та. Та раз ли ка је да нас мно го ве ћа не го што је би ла у 
по чет ним фа за ма ин ду стри ја ли за ци је. Реч је о то ме да са вре-
ме на (“по стин ду стриј ска”) по де ла дру штве ног ра да, с јед не 
стра не, ути че на то да укуп но зна ње дру штва мо же да ле ко 
бр же да ра сте од зна ња по је ди на ца, а, с дру ге стра не, ути че 
на по ве ћа ње раз ли ка из ме ђу ква ли фи ко ва ног и не ква ли фи-
ко ва ног ра да (Ми ло ше вић, 2007). 

 Да љи ток тих (про гре сив них?) кре та ња у мо дер ним 
ин ду стри ја ли зо ва ним дру штви ма за ви си ће од то га ко ли ко 
се ра ди кал но иде у рас ки да њу с кла сич ним ин ду стриј ским 
обра сци ма ор га ни за ци је ра да и би ро кра ти за ци је дру штве-
ног жи во та у це ли ни, ко ји се ис по ља ва ју у те жњи ак те ра (би-
ро кра ти је) да се хи је рар хи ја од лу чи ва ња до след но пре не се 
- пу тем обра зо ва ња - и на хи је рар хи ју зна ња (Thomp son & 
McHugh, 1990: 384). Уко ли ко у про це си ма ра да и дру штве-
ног ор га ни зо ва ња но си пре ва гу бор ба ак те ра за моћ, власт 
и ста тус над по тре бом за про дук тив но шћу, ства ра ла штвом, 
дру штве ном со ли дар но шћу и сло бо дом де ло ва ња, уто ли-
ко су пре пре ке она у ча ва њу ве ће; као што су и ве ће шан се за 
би ро кра ти за ци ју тзв. на уч не ор га ни за ци је ра да. Тзв. на уч на 
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ор га ни за ци ја ра да, ко ја се у (јед но стра ним) схва та њи ма о на-
уч но тех нич кој ре во лу ци ји (НТР) сма тра ње ним сре ди шњим 
по кре та чем, из ро ди ла је до брим де лом “ра ци о нал ност без 
ра зу ма”, у ко јој се про гре сив ност ме ри за стра шу ју ћим мо-
рал ним ко дом “ве дрог ро бо та”, “луц ка стог ро бо та” и “тех-
нич ког иди о та” (Mils, 1998). 

Оту да је и са вре ме на обра зов на ре фор ма ви со ког обра-
зо ва ња - “по бо лоњ ском про це су” - из ро ди ла цео низ “ко-
ми си ја” и “те ла” (са сво јим “над ле жно сти ма”) у ко ји ма се о 
бит ним пи та њи ма обра зов ног про це са од лу чу је без зна чај-
ни јег уде ла на став ни ка (као ак те ра ко ји ства ра ју и пре но се 
зна ња, исто вре ме но); уз исто вре ме но „удва ра ње“ сту ден ти ма 
(као ве ћој ма си по тен ци јал них „гла са ча“ на по ли тич ким из-
бо ри ма). По ти ски ва ње на став но-на уч ног “осо бља” на мар ги-
не од лу чи ва ња о бит ним пи та њи ма ор га ни за ци је обра зов них 
уста но ва и на став ног про це са у њи ма, до во ди до не ус кла ђе-
но сти, чак и до ја за,  из ме ђу по тре ба са др жин ског про це са 
обра зо ва ња и ње го ве ор га ни за ци о не фор ме. У та квој (би-
ро крат ској) ре-фор ми, фор ма но си пре ва гу над ква ли те том 
обо га ћи ва ња са др жа ја обра зо ва ња. Као да се стал но “за бо-
ра вља” (оно што је од Мак са Ве бе ра на о ва мо по зна то у со-
ци о ло ги ји) да де мо крат ско ре гу ли са ње дру штве них од но са и 
би ро кра ти ја ни су ан ти по ди. То се нај бо ље ви ди упра во у си-
сте му ви со ког обра зо ва ња (ко је би мо гло да се са мо у сме ра ва 
знет но ви ше од оста лих сфе ра дру штва, јер се ра ди о сфе ри у 
ко јој ра де ак те ри са из ра зи ти јом са мо-све шћу о мо гућ но сти-
ма и гра ни ца ма сво је де лат но сти). 

За то се тре ба осло ба ђа ти тог иде о ло шког на сле ђа, ко-
је је по себ но у на у ци „по др жа но” у тзв. те о ри ја ма о НТР, и 
усме ра ва ти раз вој дру штва и уло гу обра зо ва ња у ње му ка ре-
а ли стич ни јим по гле ди ма, ко ји се пре по зна ју у при сту пи ма 
са ста но ви шта “она у ча ва ња” ра да и це ло куп ног дру штве ног 
ор га ни зо ва ња. За раз ли ку од схватањаоНТР, ко ја „про гре-
сив ност“ на уч но тех нич ке ра ци о нал но сти схва та ју као сред-
ство за сти ца ње мо ћи, вла сти и ста ту са, схватањеоонауча
вањурада и це ло куп ног дру штве ног жи во та гле да ју на на уч-
но тех нич ку про гре сив ност као на: сма ње ње рад них на по ра 
и по бољ ша ње ква ли те та про из во да, по бољ ша ње рад них и 
уоп ште жи вот них усло ва, бо га ће ње са др жа ја ра да и за ме на 
не по виљ них фи зич ких и ру тин ских ин те лек ту ал них рад них 
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опе ра ци ја тех нич ко тех но ло шким оства ре њи ма, као и уоп-
ште раз ви ја ње ства ра лач ких осо би на у ра ду и из ван ње га; 
уз исто вре ме но раз ви ја ње ква ли фи ко ва не јав но сти и лич не 
и ко лек тив не си гур но сти и од го вор но сти у про це си ма ра да 
и у гло бал ном дру штву. У том сми слу се на она у ча ва ње ра да 
и це ли не дру штве них про це са гле да као на вред но сну ори-
јен та ци ју ко ја чо ве ка по сте пе но из во ди из сфе ре при нуд ног 
у сфе ру све сло бод ни јег де ло ва ња (Ми ло ше вић, 2007). Она-
у че ни рад је ства ра лач ком ра ци о нал но шћу про же та при род-
на осо би на чо ве ка, ко ја је до при не ла да се раз ви ју ци ви ли-
за циј ске те ко ви не (ре ша ва ње ег зи стен ци јал них по тре ба, ре-
гу ли са ње ме ђу људ ског и дру штве ног по на ша ња и раз ви ја ње 
естет ских и ин те лек ту ал них до стиг ну ћа) (Spiеr, 1956: 224). 

Као што је обра зо ва ње и зна ње увек има ло од ре ђен зна-
чај за “оба вља ње” кул тур них и спе ци фич но дру штве них де-
лат но сти, њи хов зна чај се ши ри и на оба вља ње де лат но сти у 
сфе ри “но вих услу га”. Због то га до ла зи до на стан ка и ши ре-
ња оних за ни ма ња и про фе си о нал них гру па у ра ду (“но вих 
ак те ра”) ко ји по ста ју ре ла тив но све број но ји у од но су на се-
ља ке (фар ме ре) и (ин ду стриј ске) рад ни ке. Ти “но ви ак те ри” у 
про це су ра да су: струч ња ци, пред у зет ни ци, ме на џе ри. Уни-
вер зи те ти и на уч ни ин сти ту ти, на ко ји ма се ти “но ви ак те ри” 
обра зу ју и уса вр ша ва ју, по ста ју сре ди шње дру штве не ор га-
ни за ци је где се “ре гру ту је” рад на сна га за услу жни рад. У 
тим окви ри ма се раз ви ја ју те о риј ска и прак тич на са зна ња, уз 
на сто ја ње да се она што ви ше функ ци о на ли зу ју (“при ла го де” 
ре про дук ци ји ма те ри јал них и ду хов них до ба ра). 

Ме ђу тим, све се ви ше уви ђа да та кво “при ла го ђа ва ње” 
са зна ња, кроз обра зов ни си стем, ни је мо гу ће а ни по жељ но 
без сти ца ња ши рих те о риј ских и ху ма ни стич ких ви зи ја дру-
штве ног раз во ја. Реч је о то ме да са вре ме ни и бу ду ћи услу жни 
рад по тре бу је “спе ци ја ли сте уни вер зал ног ума”, ко ји до бро 
по зна ју јед ну или ви ше де лат но сти, али и ко ји зна ју гра ни це 
тих де лат но сти у це ли ни тех нич ке и дру штве не по де ле ра да 
и у за до во ља ва њу по тре ба уни вер зал не људ ске при ро де. Од-
су ство та квог обра зо ва ња, до во ди до спе ци фич не дру штве не 
по ја ве, ко ја се име ну је као “кри за обра зо ва ња”. 

Кри за обра зо ва ња у не ком дру штву не на ста је са мо 
због не при ла го ђе но сти обра зов ног (школ ског, уни вер зи тет-
ског) си сте ма по тре ба ма тех но-еко ном ске ра ци о нал но сти, 
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већ се та кри за из ра жа ва и у оту ђе но сти обра зов ног си сте ма 
од по тре ба чо ве ка и то та ли те та ње го вог дру штве ног жи во-
та. Не мо же се оче ки ва ти да обра зо ва ње са мо по се би раз ре-
ши про тив реч но сти кон крет ног дру штва, ка да су узро ци тих 
про тив реч но сти са др жа ни у су прот но сти ма по де ле ра да и 
ње них мо да ли те та. С јед не стра не, раз вој по де ле ра да тра жи 
све обра зо ва ни је ак те ра у њој, а, с дру ге, ствар не еко ном ске 
мо гућ но сти и на чин ко ри шће ња зна ња у кон крет ном дру-
штву од ре ђу ју ње го во скром ни је ши ре ње и ква ли тет. 

Сти ца ње те о риј ских зна ња и прак тич них на ви ка су две 
стра не обра зо вог про це са; јед на не мо же да суп сти ту и ше 
дру гу. За то је те о риј ска ди ле ма „зна ње или ве шти на“, ко ја се 
нај че шће су сре ће и у са вре ме ним иде о ло шким кон струк ти-
ма ре фор ме (ви со ког) обра зо ва ња, ла жна ди ле ма. Без об зи ра 
што се иде о ло шки кон структ „бо лоњ ског про це са“ ре фор ме 
обра зо ва ња за сни ва на са зна њу о „вла да ви ни ин фор ма ци ја“ 
у са вре ме ним гло ба ли за циј ским трен до ви ма, че му на вод но 
тре ба при ла го ди ти обра зо ва ње мла дих на ра шта ја - у сми слу 
да се они „об у че“ да се лек ту ју ве шти не и стра те ги је, као и 
да ко ри сте и вред ну ју по ну ђе не ин фор ма ци је - обра зо ва ње 
ће оста ти не пот пу но без раз у ме ва ња ин фла ци је ин фор ма ци ја 
и ра зних ви до ва ма ни пу ла ци је ин фор ма ци ја ма; што зах те ва 
не го ва ње здра ве кри тич но сти, ауто ном но сти и ра ци о нал ног 
про ми шља ња це ли не со ци о кул тур них про це са у ко ји ма ин-
фор ма ци је на ста ју и кру же (Macеy, пре ма J. Pеšić, 2003: 412). 
Да би се то по сти гло, по треб но је при сту па ти обра зов ним ре-
фор ма ма као нео п ход ном али и не до вољ ном чи ни о цу дру-
штве ног раз во ја. 

Excurs:Oпрактичнojрационалности
социолошкогприступаобразовнимреформама

У прет ход ном из ла га њу смо на гла си ли да прак тич на 
ра ци о нал ност со ци о ло шког при сту па обра зов ним ре фор-
ма ма по чи ва на са знај ној ре флек сив но сти и да је, као та ква, 
усме ре на с ону стра ну ра зних иде о ло ги ја. 

С об зи ром да је, у на шој ана ли зи обра зов них ре фор ми, 
би ло ре чи о ути ца ју јед ног сло же ног чи ни о ца,  као што је 
обра зо ва ње, на дру штве ни раз вој (пре све га, срп ског дру-
штва), по треб но је на гла си ти да со ци о ло зи по ку ша ва ју већ 
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ду же вре ме да да ју свој до при нос уве ли ко „ета бли ра ним“ на-
у ка ма у сфе ри обра зо ва ња (као што су пе да го ги ја и пси хо ло-
ги ја). Ме ђу тим, со ци о ло зи ма то мно го те же успе ва; не то ли ко 
због њи хо вог сла би јег учин ка у тој сфе ри, не го пре све га због 
са ме кри тич ке при ро де со ци о ло шког при сту па сва кој ма ње 
или ви ше објек тив ној дру штве ној по ја ви (па и обра зо ва њу и 
ње го вим мо гућ но сти ма и гра ни ца ма у дру штве ном раз во ју), 
ко ји не на и ла зи увек на од зив у тим „ета бли ра ним“ на у ка-
ма (ко је су ви ше „сра сле“ са „те ку ћом прак сом“ у по сто је ћој 
про фе си о нал но-тех нич кој по де ли ра да у дру штву). 

На и ме, со ци о ло зи нео прав да но на и ла зе на от пор од 
стра не при пад ни ка пе а го шке и пси хо ло шке про фе си је; по на-
вљам - нео прав да но - јер се тај от пор са др жи, пр во, у са знај-
ном не ра зу ме ва њу со ци о ло шког при сту па, и, дру го, у сла бо 
раз ви је ној про фе си о на ли за ци ји дру штве не прак се (у ко јој 
се во ди бор ба за ег зи стен ци ју). Оту да тре ба на гла си ти да се 
тај про блем у са знај ној сфе ри мо же от кло ни ти, ако се има у 
ви ду осо бе но сти на уч ног при сту па про у ча ва њу не ког за јед-
нич ког про бле ма: је дан на уч ни при ступ по ја ви (или гру пи 
срод них по ја ва) мо же да је (да их) по сма тра као свој пред мет, 
а дру ги као ствар ну/објек тив ну по ја ву ко ја ути че на дру ге 
по ја ве и ко ја тр пи њи хов ути цај. У том сми слу, обра зо ва ње 
је, пре све га, пред мет „по ро ди це“ пе да го шких ди сци пли на, а 
по том, као ствар на по тре ба чо ве ка и објек тив на дру штве на 
по ја ва, оно се по ја вљу је као не за о би ла зан чи ни лац пси хо ло-
шких и со ци о ло шких про у ча ва ња. 

Има ју ћи у ви ду те епи сте мо ло шке на по ме не, тре ба и 
прет ход ну на шу ана ли зу схва ти ти као на сто ја ње да се (кри-
тич ким) со ци о ло шким обра зла га њем  ука же на при сут ност 
не до вољ ног раз у ме ва ња по тре бе за „ин тер на уч ним“ са гле-
да ва њем мо гућ но сти и до ме та обра зов них ре фор ми. Због то-
га су све на ше обра зов не ре фор ме из во ђе не уз јак при ти сак 
ак те ра пар ци јал них иде о ло шких пред ста ва/ви зи ја и на њи-
ма про јек то ва них по ли тич ких ци ље ва дру штве ног раз во ја, 
ко ји ма су се све срд но при ла го ђа ва ли они „про фе си о нал ци“ 
ко ји су се пре ма тим пред ста ва ма и ци ље ви ма од но си ли као 
да су они не у мит ност и „нај бо ље ре ше ње“. Њи хо во не кри-
тич ко „при ста ја ње“ уз те иде о ло ги је (као и на ре а ли за ци ју 
по ли тич ких ци ље ва ко ји су из њих из ве де ни) чи ни их ви ше 
од го вор ним за то што су на ше ре фор ме би ле „крат ког да ха“ и 
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што су се че сто бр же на пу шта ле не го што су се у пот пу но сти 
оства ри ва ле. (Мо жда је у то ме, баш, из ве сна срећ на окол ност 
за срп ско дру штво што се ни су у пот пу но сти оства ри ва ле, 
јер их је ствар на дру штве на прак са „де ман то ва ла“).   

У раз у ме ва њу обра зов них ре фор ми, као и сфе ре обра-
зо ва ња у це ли ни   (као спе ци фич не сфе ре дру штве ног жи-
во та чо ве ка), упра во се огле да по тре ба за (ре флек сив ном) 
прак тич ном ра ци о нал но шћу со ци о ло шких са зна ња о мо гућ-
но сти ма раз во ја кон крет ног дру штва и о уде лу (до при но су) 
обра зов ног чи ни о ца том раз во ју (а не у на сто ја њу да се са-
знај ни аспект све де са мо на „уче шће“ у ре а ли за ци ји/“ин пле-
мен та ци ји“ ци ље ва ко ји се са знај но не про бле ма ти зу ју, и пре 
не го се при сту пи њи хо вом утвр ђи ва њу). Не у ва жа ва ње (или 
чак и по ти ски ва ње) со ци о ло шких са зна ња, во ди ло је иде о ло-
шком на ме та њу јед но стра них „ре ше ња“ у ре фор ма ма обра-
зо ва ња; ко ја су при хва та на, не на осно ву це ло ви ти јих са зна-
ња о дру штву (ње го вим ак ту ел ним и бу ду ћим по тре ба ма), 
већ на осно ву не сра змер ног рас по ла га ња мо ћи би ро кра ти зо-
ва них (и оту ђе них) по ли тич ких ели та и њи хо вих про фе си о-
нал них „тра ба на та“. 

Оту да се на ша ана ли за од но си на раз у ме ва ње обра зов-
них ре фор ми у срп ском дру штву, као та квих ре фор ми у чи јој 
осно ви су ви ше са др жа не иде о ло шке пред ста ве би ро кра ти-
зо ва них по литчких ак те ра (о се би и сво јој уло зи у  дру штву), 
не го као ствар не ак ту ел не и пер спек тив не по тре бе ње го вих 
љу ди. 

Со ци о ло шки до при нос обра зов ним ре фор ма ма се упра-
во са др жи у кри тич ком пре вред но ва њу идеј них ис хо ди шта и 
ис ку стве них по стиг ну ћа; уз ука зи ва ње на њи хо ву уте ме ље-
ност или не у те ме ље ност у по тре ба ма и ин те ре си ма ра зно-
род них ак те ра у струк ту ри дру штва. С об зи ром да је обра-
зо ва ње ва жан чи ни лац за све ак те ре у мо дер ним (де мо крат-
ским) дру штви ма, кри тич ки со ци о ло шки при ступ „отва ра 
ви ди ке“ с ону стра ну сва ке иде о ло ги је, па и но во ли бе рал не 
иде о ло ги је ко ју су све срд но при хва ти ле до ми нант не (по ли-
тич ке) ели та у дру штви ма у тан зи ци ји. 
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BozoMilosevic

SOCIALLY(NON)BASEDEDUCATIONAL
REFORMS:EXAMPLESOFIDEOLOGICAL

CONSTRUCTIONOFFUTURE

Summary

Inthiscontributiontheauthorexplainstheideologicalin
fluence on starting and realization of educational reforms, the
reasonthesereformsoftenwereofa“shortbreath”.Leaningon
thedomesticandforeignsociologicalcriticaldiscussionsofthe
scopeoftheeducationalreforms(especiallythenewest,theone
whichweparticipatein)–asanimportantpartofatotalsocial
reforms–inthepaperthereasonsforrelativelyoftenandinsuf
ficientlyknowledgebasededucationalreformsinthecontempo
rarySerbiansocietywillbecriticallydiscussed;withnecessary
critical overview of the former Yugoslav inheritance in educa
tionalreforms.Itisanattempttosociologicallysystematizethe
failuresofoureducationalreformsduringthelastsixtyyears.

 As these reforms are of a great importance, both for a
society and an individual, they are relatively quickly adopted,
butthenoftengivenupevenmorequickly.Thiskindofapproach
toeducationalreformscanbeunderstandasacharacteristical
exampleofasociologicalcriticismofideologicalconstructions
offuture.Thebasicproblem,whichreducesthesereformstothe
strategiesofa“shortbreath”,canbeseeninthefactthatthese
“visions”ofthefutureofthesocietyarenotbasedin(especially
sociological)knowledge.
Keywords:“BolognaProcess”, educational reforms, ideology,

Serbiansociety,socialreforms.
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дустријузнања”.Такосууниверзитетипочелидапроизво
демасе студенатанаистиначин каоштонашефабрике
производеаутомобилеикобасице.Многиодњихосуђенису
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цес,индустријазнања,културапораза,контро
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„Пишемтиоовомстогаштомиједодијала
једнакњигакојусаммалопреоставио,

акојајетаковеликадајеизгледало
дасеуњојналазисвосветскознање;
међутим,пучемиглава,аненаучих

ништа.Збогом.”
Ш. Мон те ски је

Пот пи су ју ћи ове ре до ве не сма трам да о тре нут ној си-
ту а ци ји друштвенихпроменаи реформеобразовања у Ср-
би ји, код ко јих сва ки атри бут би ва на не ки вол ше бан на чин 
не ги ран и по би јен ње го вим ан ти по дом, знам не што ви ше од 
оно га што ина че сва ко мо же са зна ти, за ко ју се за си гур но мо-
же ре ћи да ни је изванмоћи, да су вред но сти ко је ра сту и опа-
да ју на берзи, да не мо гу би ти изван го во ра ко ји их ко ри сти и 
као ме ту и као оруж је. Реч је о два тре нут ка ко ји се ме ша ју, 
под јед на ко уда ље ни од на ше са да шњо сти, јед ног не срећ ног, 
кон фу зног вре ме на, пу ног ин стант ме то да за бр зо спа са ва-
ње ко је са да пре тен ду ју да бу ду „са вре ме не” и „мо дер не”. У 
трен ду је би ти образован и реформисан, не би ти из ван до-
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ма ша ја број ки, пре ци зног ме ре ња све га и сва че га, њи хо вог 
ме трич ког при ка зи ва ња као јем ства доброг живота. Део 
трен да је и при ча о вер но сти и из дај ству, упор но сти и без-
об зир но сти, чо ве ко љу бљу и се бич но сти, су ко бу „тра ди ци о-
на ли ста” и „мо дер ни ста”, „евро скеп ти ка” и „евро ин те гра ли-
ста”. Ско ро све ин ди ви ду ал не, кул ту ро ло шке и по ли тич ке 
раз ли ке ис по ља ва ју се же сти ном и пла хо ви то шћу, та ко да 
о сме ру про ме на дру штва и ре фор ме обра зо ва ња, њи хо вим 
вред но сти ма и ци ље ви ма не по сто ји оп шти кон сен зус о оном 
ко смо, чи ме рас по ла же мо, шта не ма мо, шта су на ше по тре бе, 
а шта мо гућ но сти, ту спа да ју про шлост са да шњост и бу дућ-
ност. По сто ји ка ка фо ни ја ин ди ви ду ал них ми шље ња, све оп-
шти ва шар спа со но сних ре ше ња ко ја нам мно ги агре сив но 
на ме ћу де бе ло на пла ћу ју ћи сво је услу ге.

Тре зве но су ђе ње шта мо же мо оче ки ва ти од љу ди ко ји 
су пре у зе ли кор ми ло про ме на и ре фор ми обра зо ва ња у Ср-
би ји укљу чу је оно што мо ра мо ми сли ти о да љој бу дућ но сти. 
Ни нај бо ље ин фор ми са ни по сма трач, ни они ко ји има ју мно-
го бо љи увид у си ту а ци ју од ме не, не мо гу про ре ћи ка ко ће 
про ме не да ље те ћи. Имам раз ло га за прет по став ку да уоп ште 
не по сто ји јед но став на, ја сна иде ја ка ко да се кре не да ље. За 
њу је ну жно, ка ко би Хај де гер ка зао: „ра чу на ју ће ми шље ње 
и осми шље но про ми шља ње” јер бекствопредмишљењем је 
про цес ко ји раз је да на ју ну тра шњи ју срж да на шњег чо ве ка” 
(Хај де гер, 1992 : 15, 14). Као при пре ма на ста ју ћег и бу ду ћег, 
ја сна иде ја про ме на, иде ал на сли ка пред очи ма, не мо же се 
са мо при ма ти и учи ти, већ и жи ве ти, шти те ћи сво је вре ме и 
свој на род од ис кри вље них ли ни ја, та ко да обра зо ва ње као 
„бе смрт ност нај пле ме ни ти јих ду хо ва”, „не ми ло срд на бор ба 
са ну ждом” и као „пре о бра жа ва ју ћа моћ”, има и да нас ак ту-
ел ни (иако оспо ра ван) за да так: „жи ве ти и де ло ва ти у сла ду с 
нај пле ме ни ти јим те жња ма вла сти тог на ро да” и „по ве зи ва ње 
уче но сти са по ли тич ким днев ним обра сцем” (Ни че, 1997 : 
126, 130). „По треб но (нам – М. Ш.) је но во вас пи та ње а не 
но ви уни вер зи те ти” (исто, 129). Оту да је те шко по ве ро ва ти 
ка ко се мно ги по на ша ју (а не де лу ју) вр ло по гре шно ра чу на-
ју ћи кад ве ру ју или до зво ља ва ју да под при ти ском спољ них 
окол но сти бу ду уве ре ни, да ин те ре си Ср би је ра сту уко ли-
ко се ствар дру штве не про ме не и ре фор ме обра зо ва ња оду-
го вла че. Ово „по сло вич но” оду го вла че ње или че ка ње да се 
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про ме не окол но сти и од но си по ли тич ких сна га до ла ском 
„бо љих вре ме на” да ле ко је, мо жда чак и ан ти под де мо крат-
ске ре кон струк ци је дру штва, на че ла ко је је К. По пер озна чио 
„дру штве ним ин же ње рин гом ко рак по ко рак” као су прот-
ност „уто пиј ском дру штве ном ин же ње рин гу”. Он је по ку шао 
да по ка же да при ме ном на уч не ме то де ко рак по ко рак на про-
бле ме дру штве не ре фор ме „мо же мо по ста ти ства ра о ци на ше 
суд би не ка да пре ста не мо се бе да сма тра мо ње ним про ро ци-
ма” (По пер, т.1, 1993 : 24, 26).

Још је Ш. Мон те ски је, чи је су прин ци пе „оче ви осни ва-
чи” Аме рич ке Ре пу бли ке по ку ша ли да при ме не у ства ра њу 
но вог (бур жо а ског) по ли тич ког си сте ма, од ко га је Би бли ја 
би ла са мо че шће по ми ња на (За ка ри ја, 2004 : 4), пи сао у Духу
закона: „По сло ви тре ба да се оба вља ју, и то од ре ђе ним рит-
мом ни пре спо рим ни пре бр зим. Али, на род је увек или од-
већ, или пак не до вољ но жу стар. Кад кад сто ти на ма хи ља да 
ру ку све ис пре вр не, дру ги пут, сто ти на ма хи ља да но гу ми ли 
као пуж” (Мон те ски је, 2001 : 25). При том је упо зо рио, колико
требапазитидасеопштидухједненације (под не бље, ве ра, 
за ко ни, на че ла вла да ви не, при ме ри про те клих зби ва ња, оби-
ча ји, на ви ке) неизмени. Сто га је на за ко но дав цу да као из вор 
бо гат ства „сле ди дух на ци је ка да он ни је опре чан на че ли-
ма вла да ви не, јер ни шта не чи ни мо бо ље не го ка да по сту-
па мо сло бод но и сле де ћи при род ни ге ниј” (исто, 167). На ши 
тран зи ци о ни за ко но дав ци у сво јој ре сав ској ду го уко ре ње ној 
тра ди ци ји „скуп штин ског обра зо ва ња ” не ма ју свог Мон те-
ски ја, та ко да не чи не ни јед но ни дру го. Сво ју успе шност 
ме ре ве ли ким бро јем пре пи са них европ ских за ко на, при том 
оста је им и да ље не по зна та (или не ће да зна ју) ста ро ки не ску 
му дрост, да „што су (обим ни ји) де таљ ни ји за ко ни, све је ве-
ћи број раз бој ни ка и пре ва ра на та свих вр ста” (Лао Це, 2003 
: 47). Њих, на жа лост ни је ли ше но ни на ше (не) ре фор ми са но 
обра зо ва ње свих ни воа. По го ду је им кли ма огром не ко ли чи-
не не зна ња са ко јом се трај но ми ре број ни љу ди то ком сво је 
про фе си о нал не ка ри је ре и сва ко днев ног жи во та. Та ко има мо 
ми ни стре ко ји не зна ју ни шта о сво јим ре со ри ма, ам ба са до ре 
ко ји не го во ре стра не је зи ке и не ви де у то ме про блем, бан-
ка ре ко ји не по зна ју бан кар ски си стем, бер зан ске по сред ни ке 
ко ји не раз у ме ју шта се ра ди на бер зи, про фе со ре и ле ка ре 
ко ји не ма ју пред ста ву о бу џет ским сред стви ма, рад ни ке ко ји 
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су по др жа ва ли при ва ти за ци ју не схва тив ши за ко не по ко ји ма 
су оста ли без по сла, гра ђа не ко ји су за па ли у ду жнич ко роп-
ство пре ма бан ка ма (или су ра ни је опљач ка ни од ба на ка – М. 
Ш.) с убе ђе но шћу да су не ви не жр тве пре ва ра ба на ка и оси-
гу ра ва ју ћих дру шта ва (Бу ла то вић, 2011 : IV). Ни ко се још не 
ба ви жр тва ма хи пер про дук ци је ди пло ма (осо би то оних ви-
со ко школ ских), ваљ да за то да се не би ква ри ла парадоксал
насрећахи пер по тро шач ког друштва (в. Ли по виц ки, 2008), 
пост – хе до ни зма ко ји се не из бе жно пре но си на вас пит ни и 
обра зов ни си стем, на схва та ње до брог жи во та.

По ја ва је вр ло слич на оној у Ру му ни ји из ме ђу два свет-
ска ра та, ко ју опи су је „нај бе спо сле ни ји чо век у Па ри зу”, 
Емил Си о ран. На и ме ра ди ло се о по ку ша ју др жа ве да на бр-
зи ну фор ми ра слој ин те лек ту а ла ца, па је на хи ља де сту де на-
та сту ди ра ло есте ти ку, у Бу ку ре шту је би ло пе де сет хи ља да 
сту де на та. „Они су се са сво јим ди пло ма ма вра ћа ли у се ла не 
же ле ћи ви ше да пр ља ју ру ке, па су про па да ли у до са ди и без-
на ђу. Огром но ру мун ско не за до вољ ство је би ло као ве о ма је-
дан лош Че хов” (Си о ран, 2010 : 6). Да нас у Ср би ји „фа кул тет-
ског фе у да ли зма” (М. Бр дар) ни ко са ег закт ном пре ци зно шћу 
и не зна ко ли ки је та чан број сту де на та. Не за до вољ ство је да 
па ра фра зи рам Си о ра на једанвеомалошДомановић. „Ко те 
пи та за ло гич ку ве зу у на ше ма те ри ја ли стич ко до ба, у ко ме 
су омла ди ни идеали мла дост да ни шта не ра ди (не рад уоста-
лом је био иде ал ста рих Гр ка – М. Ш.), да има до бар апе тит и 
ве ли ку пла ту, па се, жи ве ћи угод но уго ји” (До ма но вић, 2004 
: 24). Сад су сви нај бо љи, сви су бар до ви већ са два де сет, а са 
ше сна ест го ди на клин ци го во ре: „Где си ца ре, ле ген до?!” Ка-
кви ца ре ви (П. Бо жо вић, Политика, 22.08.2011 : 13).

Фе но мен је у кри тич кој те о ри ји дру штва опи сан док-
три ном „без бол но без на по ра” ко ја оме та уме ће жи вље ња и 
ис по ља ва се у ме то ду обра зо ва ња, где се омал ди на до слов-
но пре кли ње да се обра зу је, уз олак ша ње и ола ко при хва-
та ње, по себ но у дру штве ним на у ка ма ко је се мо гу са вла да-
ти „ла ким” по у ка ма. „Про фе со ра ко ји зах те ва озби љан рад 
оп ту жу ју за „ауто ри тар ност” или да је ста ро мо дан” (да нас 
и за под ло жност ко руп ци ји – М. Ш.) (Фром, 2008 : 50). Узро-
ке ова квог и да на шњег прав ца Фром је на шао у сле де ћем: 1) 
по раст по тре ба за тех ни ча ри ма, чи нов ни ци ма и ни жим слу-
жбе ни ци ма, по лу о бра зо ва ним све том ко ји ра ди у услу жним 
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де лат но сти ма, с по вр шним зна њем ка кво ко ле џи и пру жа-
ју, 2) по чи ва ње чи та вог дру штве ног си сте ма на фик тив ном 
уве ре њу да ни ко ни је при мо ран да ра ди оно што не же ли, 
при си ла је ка му фли ра на при стан ком и ме то да ма ма сов не су-
ге сти је, 3) тех нич ки про грес сма њио је по тре бе за ула га њем 
фи зич ке сна ге у про из вод њу до ба ра. Уз то ме ђу пре пре ке по-
сто ја ња на ла зи се и фо би ја од оног што се сма тра ауто ри-
тар ним. Огле да се у па ра док сал ном на чи ну раз во ја сло бо де. 
Же ља за сло бо дом по ста ла је пу ка иде о ло ги ја. С опа да њем 
ауто ри тар но сти у за пад ним де мо кра ти ја ма, сма њи ла се и 
фактичка сло бо да по је дин ца. По је ди нац је по стао не моћ ни ји 
не го што је био али ни је све стан сво је не мо ћи. Усто ли че на је 
сло бо да хира уме сто сло бо де воље. Уми шљај лич не сло бо де 
ис по ља ва се на про сто ру по тро шње као нај зна чај ни јем по-
љу. „Ко нач но, страх од ауто ри тар но сти слу жи да се ра ци о на-
ли зу је јед на вр ста лу ди ла, же ља за бек ством од ствар но сти” 
(исто, 51 – 57).

На рав но у све му том мо ра мо во ди ти ра чу на на упо зо ре-
ње шта га је из нео А. То квил пи шу ћи ОдемократијиуАме
рици. „Тре ба се, да кле, до бро чу ва ти то га да о дру штви ма 
ко ја се ра ђа ју су ди мо на осно ву иде ја ко је по ти чу из оних 
ко јих ви ше не ма. Би ло би то не пра вед но, јер та се дру штва 
огром но раз ли ку ју, па се не да ду по ре ди ти” (То квил, 2002 
: 646). Мно ги то гу бе из ви да и, пи шу ћи и ана ли зи ра ју ћи 
дру штве не про ме не ко је су се до го ди ле у Ср би ји, и о бо лоњ-
ском про це су, по на ша ју се као да се ни шта ни је до го ди ло, 
као да су иде о ло ги је, пој мо ви, ту ма че ња и тра ди ци ја ко ји-
ма смо де це ни ја ма дри ло ва ни и да ље не про бле ма тич ни, и да 
се уз од ри ца ње јед них, дру ги мо гу пре не ти у но ви свет, па 
и си стем све стра ног обра зо ва ња ства ра лач ке и са мо ства ра-
лач ке лич но сти. Оста вља се по стра ни и оно марк си стич ко 
„про ме ни ти свет”. Про ме на је моћ ко ју тре ба за до би ти. Она 
се да нас у Ср би ји су о ча ва са ис кљу чи во сти, не ма ви ше јав-
них за бра на, не го оп ста ју по де ле и од ба ци ва ња, без на по ра 
да се у Р. Мер то но вом сми слу утвр ди нетобаланс функ ци ја 
и дис функ ци ја дру штве них про ме на у скло пу ко јих се од ви ја 
и ре фор ма обра зо ва ња у ци љу уче ња и ин сти ту ци о на ли за ци-
је од ре ђе не вред но сне ор јен та ци је, пре све га про кла мо ва не 
ли бе рал но – де мо крат ске ор јен та ци је ко ја се су о ча ва са хи-
брид ним уста но ва ма спо ре кон со ли да ци је де мо кра ти је у Ср-
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би је по сле 1990-ете, при че му је на ци о нал но и др жав но пи та-
ње као не за ви сна про мен љи ва од пре суд ног зна ча ја за ње но 
об ја шње ње (Па вло вић, Ан то нић, 2007 : 39), као и про блем 
адап та ци је по је ди на ца и гру па раз во ју но вих де мо крат ских 
ме ри ла и њи хо вом при ла го ђа ва њу про мен љи вим усло ви ма 
срп ског дру штва. Јер „је дан од нај ду бљих узро ка не си гур-
но сти де мо крат ске кул ту ре ле жи у чи ње ни ци да љу ди гу бе 
по што ва ње пре ма мо рал ним нор ма ма у це ли ни” (Ман хајм, 
2009 : 100). Дру штво ко је се ме ња не уки да мно штво ра ни је 
оправ да них нор ми, ко је за ста ре ва ју и гу бе до дир с ствар но-
шћу, та ко да ви ше не мо гу да ис пу не сво ју уло гу, што до во ди 
до све че шћег кр ше ња за ко на и све ма њег по ве ре ња у за ко не 
у це ли ни. То је по К. Ман хај му глав ни узрок све ве ћег њи хо-
вог не по што ва ња. За то се ја вља су штин ска по тре ба да ба рем 
во ђе на ци је а ме ђу њи ма су сва ка ко про фе со ри се „обра зу ју 
та ко да мо гу схва ти ти сми сао про ме не” и схва те си ту а ци ју у 
ко јој се на ла зе они и њи хо ви су на род ни ци пре зен ту ју ћи мо-
дус при хва тљи вог при ла го ђа ва ња. „Та мо где не по сто ји ра-
зу ман мо дус као ал тер на ти ва за за ста ре ле оби ча је и на ви ке 
у вре ме бр зих про ме на је ди но је из ве сно да ће ства ри ићи 
по гре шним то ком а љу ди гу би ти здрав ра зум” (исто, 80). Не-
кри тич ко обра зо ва ње сту де на та без од го ва ра ју ће обу ке у пи-
та њу ме то да син те зе, чи ни их ла ким пле ном ди ле та на та или 
про па га то ра „ко ји ко ри сте ту те жњу за вла сти ту до бро бит 
или до бро бит сво је пар ти је” (исто, 88), не рет ко и за бло ка ду 
обра зов не ре фор ме. Не ки од њих по ка за ли су да мо гу на то ме 
ле по да за ра ђу ју. Уоста лом, зар и Л. А. Се не ка ни је по хва лио 
„стр пље ње во ло ва и ко ња ко ји су на ви кли на узде” (2002 : 49).

Сам обра зов ни про цес да би био успе шан, не из бе жно 
је по ве зан са по сто је ћим ме ха ни зми ма дру штве не кон тро ле. 
Обра зо ва ње је сте део ди сци пли ну ју ће мо ћи и ни јед на др жа-
ва без об зи ра на иде о ло шки пред знак или по ли тич ки об лик 
ни ка да се ни је од ри ца ла мо гућ но сти да кон тро ли ше исто риј-
ску, на ци о нал ну и сва ку дру гу свест сво јих гра ђа на. По твр ду 
за то на ла зи мо још у Мон те ски је вим са ти рич ним Персијским
писмима (1721), ано ним но об ја вље ним, ко ја су до жи ве ла ве-
ли ки успех, у ко јим Па ри ски уни вер зи тет опи су је као нај ста-
ри ју кћи фран цу ских кра ље ва, ста ру ви ше од де вет сто ти-
на, ко ја због то га по не кад бу ла зни (Мон те ски је, 2004 : 195). 
Док је ње гов су на род ник Вол тер, мо де ран ин те лек ту а лац, 
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„лич ност ко ја је по ма ло по ли тич ки аги та тор, у ве ли кој ме ри 
про рок и у не ма њој ме ри ис по вед ник” (Ф. Са ва тер) пи шу ћи 
свој чу ве ни ПодсетникзаживотописгосподинадеВолтера 
(1759) кат кад бол ним, кат кад по дру гљи вим то ном „умо ран од 
до ко ног и вр то гла вог жи во та у Па ри зу, од го ми ле ги зде ли на, 
од ло ших књи га штам па ним с кра љев ским одо бре њем и по-
вла сти цом, сплет ка ре ња љу ди од књи ге, од ни ско сти и раз-
бој ни штва јад ни ка ко ји ка ља ју част књи жев но сти”, за кљу-
чио „да је чо ве ку, ка ко би сте као и нај ма ње бо гат ство, бо ље 
да ка же че ти ри ре чи кра ље вој љу бав ни ци не го да на пи ше 
сто ти ну то мо ва” (Вол тер, 2008 : 7, 56).

Ср би, на жа лост ни су има ли свог Вол те ра, али су има ли 
(и има ју) ин те ли ген ци ју ко ја „нам слу жи за пред ви ђа ње ка-
та стро фа, не за њи хо во спре ча ва ње” (Сте ва но вић, 2010 : 54). 
Има ју „оца на ци је” ко ји све сно пре тен ду је да бу де „срп ски 
Тол стој” а под све сно ма кар „срп ски Вол тер или Ни че”, књи-
жев ни ка Д. Ћо си ћа, ко ји је нај ве ћи део сво га жи во та про вео у 
„пре двор ју вла сти”, мо ћи ко ја се на ла зи ла из ван ње га а чи не 
је, да се по слу жим М. Ве бе ро вим ис ка зом, „по је ди ни еле мен-
ти ди сци пли не ма са – радионице” (Ве бер, 2006 : 265), по др-
жа ва не (не)са ве сном но вин ском ха ла бу ком, из да ва њем сил-
них књи га у по но вље ним из да њи ма, као и „лич на исто ри ја 
јед ног до ба”, у ви ду пишчевих записа Утуђем веку (2011). 
Иако у њи ма при зна је, „ја ви ше не мо гу да спа са вам Ср би ју”, 
јер не ве ру је да она уоп ште же ли да се спа са ва по што се „по-
ми ри ла са сво јом про па шћу” и „са свим се уда љи ла од сво је 
ар хе тип ске осно ве”, кроз про цес „ра ср бље них Ср ба” чи ји су 
са вре ме ни идеј ни из ра зи „мон ди ја ли зам, евро пеј ство, аме ри-
ка ни зам”, овај ка ко се бе во ли да на зи ва „ди си дент” ка та стро-
фич но пред ви ђа, „че сто му бле сне са зна ње” да на овим про-
сто ри ма са мо за не ко ли ко ве ко ва „не ће би ти ни Ср би је, ни 
срп ског је зи ка а ни на ших књи га. Ни шта мо је не ће оста ти.” 
Пред ви ђа, да уко ли ко не до ђе до нео че ки ва ног пре о кре та у 
са да шњем све ту, Ср би ја и срп ски на род има ју ма ло из гле-
да да до сре ди не 21. ње му туђегвека, се „кон со ли ду ју као 
здра во, про све ће но, про из вод но дру штво, као исто риј ски и 
ду хов ни ен ти тет”. При зна је, „ваљ да и по след њи пут” да га 
је про ме на по ли тич ког по рет ка у Ср би ји по сле 2000-ете, об-
ма ну ла. Јер „Ср би ја не ма људ ски ма те ри јал за успе шну по-
ли тич ку про ме ну, ци ви ли за циј ски и де мо крат ски пре по род”. 
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По Ћо си ћу 20. век би ће за Ср бе „злат ни век” (исто, 66, 14, 
208, 210). Овај со фи зам, те шко је схва ти ти, ако се има у ви-
ду ра ни ја Ћо си ће ва оце на титоизма као до ба „ме ди о кри те та 
и по да ни штва”, и Милошевићевогдоба као „до ба ни шта ка, 
оло шко до ба. Олош вла да, олош сла ви олош”, и ко му ни стич-
ке вла сти као политичкогкуплераја, „ску пи не ко рум пи ра них 
вла сто љу ба ца ма ски ра них бољ ше вич ком иде о ло ги јом и тра-
ди ци о нал ним ли це мер јем” (Ћо сић, 2011 : 51, 166).

За ни мљи во, по ри че да у срп ској на ци о нал ној све сти 
уоп ште по сто ји не ка на ци о нал на тра ди ци ја („ни јед на”) ко ју 
би да нас Ср би мо гли сле ди ти. Дра му те све сти ви ди у „ни-
ском ступ њу ми шље ња” и не по сто ја њу ду хов не ели те са енер-
ги јом ко ја би пред ста вља ла на ци о нал ну ми сао (исто, 53, 107). 
„На те му, ко ји на род чи ме ми сли, мо же се без пре те ри ва ња 
и ци ни зма ре ћи”, пи ше Ћо сић, „да мла ди срп ски на ра шта-
ји ми сле кур цем. Псов ка је основ ни ми са о ни са др жај мла ђе 
по пу ла ци је срп ског на ро да. Псов ка ни је ви ше из раз љут ње, 
огор че ња, увре де, псов ка је да нас ми са о но, емо ци о нал но и 
лек сич ко је згро са вре ме не срп ске ре че ни це (...) Са „је бо те” 
по чео је сво ју по ли тич ку ка ри је ру и Зо ран Ђин ђић...” Ако „не 
ми сле гла вом”, Ћо сић ни је убе ђен да са вре ме ни Ср би „ми сле 
ср цем”. „Да нас (они) ми сле би о ло шким на го ни ма. Ма њи број 
Ср ба и Срп ки ња оних бо га тих”, за кљу чу је Ћо сић, „ми сли тр-
бу хом и пол ним ор га ни ма, на го ни ма чул них за до вољ ста ва” 
(Ћо сић, 2011 : 14). Са „сво јим мо ћи ма пред ви ђа ња зла и уви-
ђа ња раз вој них сме ро ва у пост ко му ни стич ком све ту” (ка ко 
се бе опи су је Ћо сић) он Бе о град ви ди као „аморф ни, при ми-
тив ни, без ду шни, до шљач ко из бе глич ки, из ро ђен на род ко ји 
сво је нај ве ће ма не сла ви као нај ве ће вр ли не: са мо по ни шта ва-
ње до сто јан ства иден ти те та” (Ћо сић, 2011 : 37, 39). За ње га је 
Ка ле ни ћа пи ја ца „пра во ли це Бе о гра да (...) ње го ва истин ска 
људ ска ре пре зен та ци ја у све му што чи ни жи вот овог гра да 
(...), сту пањ на ше при вре де, на ше кул ту ре и ци ви ли за ци је и 
на шег гра ђан ског мо ра ла. То је ли це срп ске бе де, али и ли це 
људ ске спо соб но сти да се тра је у свим окол но сти ма. Ту се 
кра де и ла же, ту се под ва љу је, во ди по ли ти ка, швер цу је, жде-
ре и кур ва” (исто, 212 – 213).

С дру ге стра не дру штве не про ме не у Ср би ји Ћо сић ви-
ди као очи глед но гу бље ње су ве ре ни те та, на ступ ти хе па пир-
на те, екс перт ске, фи нан сиј ске, бан кар ске оку па ци је, где се 
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за рад не што ка пи та ла за ин ве сти ци је и при је ма у Европ ску 
уни ју све срд но са ра ђу је с „оку па то ри ма: то су мла ди ка ри је-
ри ски „екс пер ти” на ко је ју ри ша ју бе о гр гад сме да ме” (исто, 
216). Њи хов „иде о лог евро пе и за ци је, од но сно гер ма ни за ци је 
Ср би је” је сте ре фор ма тор Зо ран Ђин ђић, ко га Ћо сић због по-
вре ђе не су је те и ње го ве дис тан це пре ма Ћо си ће вом на ци о на-
ли зму опи су је као „дра стич ни при мер пре врат нич ке по ли-
ти ке (...) ње го вог сит ног, днев ног, про ла зног праг ма ти зна. Та 
не прин ци пи јел на, ва зал на „ре ал – по ли ти ка” вр ло је опа сна 
по бу дућ ност срп ског на ро да.” Оту да, про це њу је Ћо сић, „Ср-
би ја ће мо ра ти да се од лу чу је из ме ђу Ко шту ни це и пљач ка-
шке ма фи је под Ђин ђи ће вом за шти том, ко ја је осво ји ла власт 
и ку пу је у бес це ње дру штве на пред у зе ћа.” Као ре ше ње за 
Ср би ју, мо жда би ка ко раз ми шља Ћо сић био Д. Ми ћу но вић, 
„сре ди шња по ли тич ка фи гу ра, чо век ком про ми са” са мо под 
„усло вом да не ко ке ту је са „мон ди ја ли сти ма” и „евро пеј ци-
ма”, што он чи ни на цр но гор ски на чин”, или „мо жда (је то) 
С. Га ври ло вић чо век с аутен тич ним де мо крат ским ка па ци те-
том”, нај о да ни ји Ћо си ћев де мо кра та (Ћо сић, 2011 : 218 – 219).

Сва ка ко, то му ни је сме та ло да „пре ћут ку ју ћи ва жне 
чи ње ни це”, „мно го жа ло стан”, на кон уби ства, Зо ра на Ђин-
ђи ћа, опи ше као „до след но за пад њач ки усме ре ног по ли ти-
ча ра”, ка квог до та да Ср би ја ни је има ла”, чи ји је по ли тич ки 
циљ да је од ве де са Бал ка на и Ис то ка у „Евро пу и на За пад.” 
Јед ног од „нај у спе шни јих љу ди сво га вре ме на” ко ји је сво-
јим по ли тич ким да ром, ка рак те ром, обра зо ва њем, тем пе ра-
мен том, иде ја ма, ис пу нио сво ју по ли тич ку суд би ну. „Ње га 
ни су уби ли до ма ћи иде о ло шки про тив ни ци; ње га су уби ли 
кри ми нал ни ма фи ја ши, љу ди ко је је по зна вао, с ко ји ма се 
сре тао, ко је је ко ри стио у не ким сво јим ци ље ви ма”. По Ћо-
си ће вом убе ђе њу, на лог за уби ство „дат је из ино стран ства”, 
због ње го ве про ме не на ци о нал не по ли ти ке ко ја је „мо гла го-
спо да ри ма све та да иза зо ве сва ко ја ке иде је и про це не”, па је 
овај „ве ли ки ре фор ма тор: сла ва при па да мр тви ма”, у ко ме су 
мла ди Ср би је до би ли свог хе ро ја, са хра њен „као вла дар” и 
„као на ци о нал ни во ђа”, оста вља ју ћи иза се бе ту гу, оча ја ње 
и без на ђе мла дог и сред њег на ра шта ја. „Јер им ни је дан по-
ли ти чар ни је ну дио убе дљи ви ју на ду у спас од си ро ма штва, 
не за по сле но сти, изо ла ци је од све та”. (Ћо сић, 2011 : 371-374).
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Овај не што ду жи осврт на Ћо си ће ве по гле де о дру штве-
ним про ме на ма у Ср би ји, ко је он пред ста вља као „оку па ци-
ју у па ти ка ма”, за по че ту, „Во ке ро вим „ве ри фи ка то ри ма” на 
Ко со ву”, а ка сни је с „пе то ок то бар ском ре во лу ци јом” ин те-
зи ви ра ној на чи та ву Ср би ју, ко ју је он на вод но „за блуд но и 
па те тич но по здра вио”, ни је имао за циљ „ње го во ру ше ње”, 
чак ни кри ти ку, ко ју он по и сто ве ћу је са по ка за те љем „до ми-
на ци је ан ти кул ту ре у срп ском дру штву; до ми на ци је кул тур-
тре гер ства и ко ла бо ра ци је са не при ја те љи ма Ср би је” (исто, 
237, 227) већ да ука же на ду хов ни ми ље, ње го ву не ста бил-
ност, па и не спо соб ност јед ног у су шти ни по де ље ног и по-
це па ног дру штва, мо гло би се и без пре те ри ва ња ре ћи јед ног 
усамљеногдруштва ко је ни је у ста њу хтетисамоједно (С. 
Кјер ке гор) као пр вог усло ва до сти за ња ви ше од про се ка, на 
би ло ком по љу, па и на по љу обра зо ва ња. Тим пре што фе
номен Ћо сић не пред ста вља слу чај но ми шље ње јед ног по је-
дин ца, већ је из раз ду ге тра ди ци је страха од про ме не, где се 
ста тич ност до жи вља ва као си гур ност „бо ље вра бац у ру ци 
не го го луб на гра ни”. То је део уни вер зал не при че и ни је са
мо специфичностСрба на коју се неретко инсистира. Зар 
и Е. Дир кем, је дан од кла си ка со ци о ло ги је, раз ма тра ју ћи на 
по чет ку 20. ве ка, од нос прагматизма и социологије, ни је у 
уво ду свог пр вог пре да ва ња на ту те му, по ста вио про блем 
успо на праг ма ти зма као „ве о ма озби љан”, чак као „напад
наум, истин ске ору жа не бор бе” (Дир кем, 2010 : 13), про тив 
фран цу ског ра ци о на ли зма. Сто га је по Дир ке му ин те рес за 
овај про блем тро струк: 1) општиинтерес (док три на праг-
ма ти зма бу ди ну жност об на вља ња тра ди ци о нал ног ра ци о на-
ли зма), 2) националниинтерес (фран цу ска кул ту ра је у су-
шти ни ра ци о на ли стич ка), 3) филозофски (чи та ва фран цу ска 
фи ло зоф ска тра ди ци ја те жи да бу де ра ци о на ли стич ка).

Про блем од но са дру штве них про ме на и ре фор ме обра-
зо ва ња у Ср би ји у ци љу по тре бе да са чу ва мо усло ве под ко-
ји ма је из бор мо гућ у до ме ну на ших мо гућ но сти, због праг-
мат ског по и ма ња хе те ро ге но сти исти ни то сти и ствар но сти 
и кад се по ста ви у тро стру ком Дир ке мо вом сми слу у ци љу 
ди јаг но сти фи ко ва ња ста ња, би ло да се ра ди о кри ти ци или 
по др шци, не ма ја сних од го во ра, ни ти пре ци зног де фи ни са-
ња шта су ту општи,националниили филозофскиин те ре си, 
шта пред ста вља срп ску тра ди ци ју (и не са мо срп ску) у обра-
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зо ва њу, кул ту ри и фи ло зо фи ји и, ка ко се они укла па ју у исто-
риј ске про це се, јер ни је на ђен од го вор на „срп ско пи та ње”. 
Ср би тра ди ци о нал но жи ве у илу зи ји да су опре мље ни за „ве-
ли ку по ли ти ку” или бар за „во ђе ње по ли ти ке”, по ти ску ју ћи 
у дру ги план да су тра ди ци о нал но игра ли уло гу европ ског 
по ли тич ког аут сај де ра ко ји ими ти ра по ли тич ке ин сти ту ци-
је и по ли тич ку фи ло зо фи ју ко је су мо жда у су прот но сти са 
њи хо вим уну тра шњим би ћем. Но ви не, ка ко не ки об ја шња ва-
ју, угро жа ва ју ње го ву су шти ну и до сто јан ство, што на ро чи-
то на гла ша ва ју кри ти ча ри болоњскогпроцеса, ко га по ка зу ју 
као „не мо гу ћу ми си ју”, где се на је дан све о бу хва тан на чин 
под ло зин ком „ула ска у Евро пу”, вр ши „пре па ко ва ње” чи та-
ве срп ске дру штве не за јед ни це, ње не све сти и ње них ин сти-
ту ци ја и сми сле но се уни шта ва основ на иде ја уни вер зи те та 
„је зи ком осва ја ча Ди вљег За па да” (Узе лац, 2007 : 26, 33, 34). 
Сто га, ка же Узе лац, ни је „ни ма ло слу чај но што су на Ср би ју 
на кон бом бар до ва ња до шли још ве ћи уда ри, да ле ко ра зор ни ји 
од са мог бом бар до ва ња, а то су раз не фи нан сиј ске по мо ћи за 
ре фор му си сте ма обра зо ва ња. По сле ди це ма те ри јал ног ра за-
ра ња увек је мо гу ће лак ше от кло ни ти, но по сле ди це ра за ра-
ње ду хов не ди мен зи је јед ног на ро да” (исто, 62). У све му то ме, 
до ста емо ци о нал но, Узе лац ви ди по че так чу па ња из ко ре на 
све га оног што би Ср бе мо гло одр жа ти у бу дућ но сти. За ње га 
је про сто „не мо гу ће оте ти се ути ску да је је дан број љу ди у 
овој зе мљи по себ но ис про гра ми ран та ко да све чи ни да срп-
ског на ро да ви ше не бу де”, с об зи ром да смо у при ме ни „бо-
лоњ ских про це са” оти шли да ље и „од Евро пе и од Бо ло ње”, 
ја сно „са мо у Афри ку”, по што за „пе де сет го ди на Евро па ће 
би ти без Евро пља на” и с днев ног ре да ће би ти де фи ни тив но 
ски нут „сва ки раз го вор о ду ху Евро пе и вред но сти ма европ-
ске ци ви ли за ци је. Евро па не ће по сто ја ти” (Уле зац, 2007 : 35, 
71, 72). Уко ли ко причеизБолоњскешуме чи ји је кључ „пре-
па ко ва ње” обра зо ва ња, по ста ну ствар ност, за вр шет ком „ре-
фор ме” културногимперијализма, она ко ка ко су за ми сли ли 
њи хо ви твор ци, прог но зи ра Узе лац, да не ка жем про ро ку је, 
„обра зо ва ња у Ср би ји ви ше не ће би ти” (Узе лац, 2009 : 18).

Ово пе си ми стич ко „спа са ва ње ду ше”, (ко је не при ста-
је на ис то ри стич ку дог му да ка пи та ли зам не ма ал тер на ти ву, 
ни ти узи ма у об зир да у флу ид ном мо дер ном окру же њу, од 
ко га Ср би ја не мо же по бе ћи, сва ко обра зо ва ње и „фор ми ра-
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ње” лич но сти је „не за ми сли во на би ло ко ји дру ги на чин сем 
у ви ду те ку ће и ни кад до вр ше не ре фор ма ци је” (Ба у ман, 2009 
: 143 – 144), што је ле ги тим но), пре ла зи пре ко упо зо ре ња што 
га је још 1922. Вла ди мир Ву јић упу тио на шој зва нич ној фи-
ло зо фи ји, ко је је и да нас у рас пра ви о обра зо ва њу вр ло ак ту-
ел но. Он та да шњој зва нич ној фи ло зо фи ји за ме ра да је „уве-
де на из ста ре не мач ке фи ло зо фи је, пре ко јед ног се па рат ног 
ме та фи зич ког ин те ре са” и да „не по ка зу је ин тим не ве зе ни 
са по тре ба ма са вре ме ног жи во та ни са по тре ба ма со ци јал не 
сре ди не” (Ма рић, 2006 : 420; в. Ву јић, 1931 : 98), ни ти је у 
скла ду са ду хом он да шње европ ске фи ло зо фи је. Кри ти ка се 
од но си ла на срп ског фи ло зо фа Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа и 
ње го ве след бе ни ке. По ла зе ћи од то га да ма ли на ро ди има ју 
углав ном и ма ле фи ло зо фе, Пе тро ни је вић се, на и ме ја дао, да 
се ви ли ки фи ло зоф са мо по сво јој не сре ћи мо же ро ди ти у ма-
лом на ро ду, и да је та не сре ћа баш ње га сна шла (исто, 419; в. 
Пе тро ни је вић, 1905).

Ина че мно ги срп ски ин те лек ту ал ци ви де се бе у уло зи 
во ђа српскогнарода с ко јим не во ле да се ме ша ју, ни ти о ње-
му ми сле до бро, по што се њи хов свет за вр ша ва на Сла ви ји и 
окре ће око Де ди ња, та ко да су им да ле ки рад нич ка Ра ко ви ца, 
сла мо ви на пе ри фе ри ји Бе о гра да, глу ва се ла и ва ро ши це ју-
га (Сте ва но вић, 2010 : 184), о Ко со ву и да не го во ри мо. Они 
во ле стран ча ре ње, пар тиј ске пре ла зне ро ко ве, до пи си ва ње с 
вла шћу, обра зов ни ту ри зам ши ром „срп ских зе ма ља”, ни су 
им ни га дљи ве „струч не услу ге” мр ским ре фор ма то ри ма, 
„слу га ма” мр ског им пе ри ја ли зма и гло ба ли зма, „та ста ту ре 
по ко ји ма пле шу аме рич ки пр сти” (М. Ек ме чић, 2010 : 12). 
Та ко исто ри чар, ака де мик М. Ек ме чић об ја шња ва суд би ну 
срп ског на ро да ко ја је на вод но да та у пре фор му ли са ној аме-
рич кој по ли ти ци „да Ср би у се би но се не ки ре ме ти лач ки ви-
рус ко ји се спо ља мо ра ле чи ти” (исто, 10). При том у знат ној 
ме ри оста ју по стра ни не ке убе дљи ве тврд ње, на осно ву из ве-
шта ја европ ских по се ти ла ца да су и „Аме ри кан ци увек би ли 
дру ги ма усме ре ни”, али и „она крх ка мо гућ ност да Аме ри-
ка по ну ди оста лом све ту из ве сне пу то ка зе у по гле ду ко ри-
шће ња на уч ног обра зо ва ња и оби ља” (Ри сман, (1960) 2007 : 
XVII, XLVI). Као и оно ано ним но пи смо с кра ја 19. ве ка, у 
ко ме је при ли ком са ку пља ња при ло га за AmericanJournalof
Sociology, је дан про фе сор на пи сао за про фе со ре Чи ка шког 
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уни вер зи те та да „да ве сва ко ис тра жи ва ње у со ци о ло ги ји и 
еко но ми ји чим пре ти да угро зи ин те ре се плу то кра ти је” (Ми-
ла но вић, (1965) 2008 : 12).

Сва ка ко обра зов ни си стем је сте део идеолошкесупер
структуре по ли тич ког ре жи ма, што се че сто за бо ра вља, та-
ко да се обра зов не ре фор ме обич но пла ни ра ју с ци љем одр
жања друштвено постојећег система, ка ко би се из бе гли 
или сма њи ли су ко би (Ко ко вић, 2009 : 298, 299), у че му Ср-
би ја ни је из у зе так. Са про ме ном дру штве ног ми љеа вр ше се 
ре фор ме, ра ди из ла ска из кри зе, ко је же ле из ме не струк ту ре 
обра зов ног си сте ма кроз про ме ну про гра ма, ути ца ја на про-
из во де обра зо ва ња (сту ден те, на уч ни ке), про ме не у про це су 
од лу чи ва ња у обра зо ва њу у ко јој се пре пли ћу ва жност иде-
о ло ги је и би ро крат ске ор га ни за ци је да би се за шти ти ле или 
по бољ ша ле по зи ци је. Ме ђу тим, све до са да шње про ме не у Ср-
би ји, без об зи ра на иде о ло шки пред знак, укљу чив и ре фор ме 
обра зо ва ња, су о ча ва ле су се у сми слу ра ци о нал ног из бо ра 
са дна огра ни че ња: 1) оскудностиресурса,2) трошкапропу
штенихприлика, та ко да су се кре та ле, у од су ству кон ти ну и-
те та кул тур ног обра сца, из ме ђу крај но сти, па чак и екс тре ма. 
У „на ци о нал ном ко му ни зму” или „про те стан ском” ста љи-
ни зму ко ји ни је иза шао из окви ра по ли циј ске др жа ве и си-
стем ске дез ор га ни за ци је дру штва (Шу то вић, 2009a) аграр ног 
дру штва, по че та ка ин ду стриј ске ци ви ли за ци је, си ро ма штва 
ма те ри јал них и кул тур них до ба ра ве ћи не, „зво ни ло се на уз-
бу ну” про тив тех но кра ти зма, по тро шач ке ци ви ли за ци је, „у 
дру штву ко је се не пре ста но љу ља из ме ђу анар хи је и дик та-
ту ре ли бе рал не иде је би ле су пра ва је рес” (Пе ро вић, 2002 : 
27). Не ки сма тра ју, да је и пре тих про ме на, дав но, ство ре на 
„иде о ло ги ја ко ја је на род но бла го ста ње ста вља ла из над на-
ци о нал ног бо гат ства, рас по де лу из над про из вод ње, јед на-
кост из над сло бо да, ко лек ти ви зам из над ин ди ви ду а ли зма”. 
Та ко се мо гло до го ди ти да пре стан ком „ор ган ске ди хо то ми-
је” мо дер ни за циј ских иза зо ва и па три јар хал них од го во ра, 
срп ско дру штво, од ба ци ва њем еко ном ских ре фор ми, сме ном 
со ци јал ног ега ли та ри зма на ци о нал ним колк ти ви змом, ра ди 
очу ва ња или осва ја ња вла сти ис пад не из раз во ја, и за пад не у 
ано ми ју као при род но ста ње тог дру штва и исто риј ски по раз 
(исто, 27, 28). Ре ше ње се на ла зи у бол ној ре кон струк ци ји крх-
ке вер ти ка ле евро пе и за ци је, чи је је еле мен те то ком по след ња 
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два ве ка Ср би ја, ипак на ку пи ла, и ње ној прир же но сти тран-
сна ци о нал ним и гло бал ним ин те гра ци ја ма.

С дру ге стра не, ње ни про та го ни сти се ка рак те ри шу, 
као не што раз ли чи то од дру гих дру шта ва у тран зи ци ји. Чак 
се ми сли „да са мо у Ср би ји по сто ји та ко из ра жен фе но мен 
ауто ри тар не и агре сив не екс трем но-нео ли бе рал не иде о ло ги-
је, ко ја чак има и не ке од ли ке тзв. ли бе рал ног фа ши зма”, са 
„крај њим ели ти змом, ан ти по пу ли змом и ан ти ко му ни та ри-
змом, као сво јом са др жи ном” (Ан то нић, 2008 : 52, 61). Дру-
ги под ути ском свет ске еко ном ске кри зе го во ре о по губ но сти 
на став ка до са да шњем пу та, ко ји не во ди ни ку да, већ до ћор-
со ка ка. На вод но, „неолибералнаекономијајезаслуженомр
тва” (Бу ла то вић, 2011 : II).

„Ви рус нео ли бе ра ли зма на плат фор ми Бо лоњ ске де кла-
ра ци је”, ре фор мом ви со ког школ ства, ка ко струч но об ја шња-
ва ју ње ни кри ти ча ри, опа ком „ла тент ном функ ци јом”, сла-
ма кла си чан си стем обра зо ва ња, ра ди кал ном ре стрик ци јом 
ху ма ни стич ких на у ка „во ди ра за ра њу ума”, па ци фи ка ци ји и 
нте гри са но сти пот чи ње них у по ре дак мо ћи, ка ко би се „зе-
мље свет ске пе ри фе ри је де ва сти ра ле и бло ки ра ле у њи хо вом 
раз во ју”. По кре тљи вост сту де на та они опи су ју као но ви „да-
нак у кр ви” ко јим су не ка да по да ни ци у Ото ман ској им пе ри ји 
„из ме ђу оста лог, пла ћа ли Пор ти сво ју оку па ци ју и ва за ла-
ство”, јер су но вој ми си ји нео им пе ри ја ли стич ког ка пи та ла 
по треб ни струч ња ци као но си о ци раз во ја. У том кон тек сту 
они раз у ме ју про цес гло ба ли за ци је обра зо ва ња као си стем 
„иси са ва ња” и „кра ђе и пре кра ђе” (Љ. Ми тро вић, на ве де но 
пре ма, Бог да но вић, 2010 : 32-33), ко јом и са ма си ро ма шна 
Ср би ја „ча шћа ва” бо га ти свет ми ли јар да ма до ла ра, и сле пом 
по слу шно сти свет ских го спо да ра, ко ја се под ра зу ме ва, по ну-
дом тра ди ци о нал не „ма кро е ко но ми је че ка ња” не би ли се не-
што ва жно и ве о ма по вољ но у ме ђу вре ме ну де си ло за Ср би ју 
или се за бо ра ви ла до са да шња исто ри ја (Цвје ти ћа нин, 2009 : 
10). Тран зи циј ску прав ду пра те и тран зи циј ски им пе ра ти ви 
се ћа ња кроз по ступ ну па ра лел ну син хро ни за ци ју се ћа ња с 
уџ бе ни ци ма исто ри је уну тар Европ ске Уни је, па се осно ва но 
прет по ста вља „да што је др жа ва ва зал ни ја, то ће рев но сни је 
мо ра ти да се до ка зу је и у „бри се ли за ци ји” про шло сти. Али, 
ни овај про цес ни је из ве стан” (Ку љић, 2010 : 156).
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Оту да је дан део, не са мо ра ди кал ске по ли тич ке јав но-
сти про цес „бри се ли за ци је” Ср би је до жи вља ва као об лик 
„срп ске са мо де мо ни за ци је” и вр сту „ма зо хи зма не ви ђе ног у 
су вре ме ној хи сто ри ји”. За њих су про ме не ко је су се де си ле 
2000-те, зна чи ле „Ок то бар ски пуч” и „до ла зак на власт јед-
не про за пад не и про а ме рич ке ма ри о нет ске вла сти” за ко ју је 
Ми ло ше вић, „ипак, био ги гант” (Влај ки, 2009 : 14 – 16). Као 
„најбољеобјашњење” за рат ко ји је НА ТО во дио про тив Ср-
би је 1999 узи ма се њен от пор „ширимтрендовимаполитич
кихиекономскихреформи–анетежакположајкосовских
Албанаца”, да то у на кнад ном при зна њу Стро у ба Тал бо та, за-
ме ни ка др жав ног се кре та ра у Клин то но вој ад ми ни стра ци ји 
и глав ног аме рич ког пре го ва ра ча то ком ра та (Бу ла то вић, 2011 
: 115). Сто га се не што до брог ста рог тра ди ци о нал но ја ког си-
сте ма др жа ног обра зо ва ња ко ји је и пре со ци ја ли зма обез ђи-
вао „са мо стал но ства ра ње гра ђан ске струк ту ре”, „управ ног 
апа ра та и на ци о нал не и дру штве не ели те”, у со ци ја ли зму 
дру штве ну по кре тљо вост и бес плат но обра зо ва ње, и да нас 
„не слу жи за про да ју ди пло ма”, већ на основ ном ни воу „ра ди 
на про све ћи ва њу на ро да”, на нај ви шем ни воу „ства ра ели ту 
зна ња не ло ши ју од оне еду ко ва не на нај ску пљим свет ским 
уни вер зи те ти ма”, на шло на удар (Ан то нић, 2009 : 13). По ње-
му глав ни на па да чи су чи нов ни ци Свет ске бан ке и ре фор ма-
то ри из Ми ни стар ства про све те Ср би је, ко ји ма пр ви пред-
ла жу ра ди ме ра штед ње уки да ње 11000 оде ле ња у основ ним 
и сред њим шко ла ма, от пу шта ње 17000 на став ни ка, па још 
про да ти ви ше школ ских згра да на иде ал ним ло ка ци ја ма. Ре-
фор мом би се до би ла ка ри ка ту ра обра зов ног си сте ма, по сле 
ре фор ми са не вој не ка ри ка ту ре, „због че га ће ова зе мља и по 
пи та њу обра зо ва ња по ста ти за ви сна од дру гих”. Јер „да ва-
њем по зај ми ца не кој вла ди ММФ и Свет ска бан ка по ста ју 
јед на вр ста ње ног ста ра те ља и фак тич ки упра вља чи у тој зе-
мљи” (исто).

На рав но при том не тре ба за бо ра вља ти упо зо ре ња (све-
сно или не све сно) да су и пре со ци ја ли зма у Ср би ји „нај-
зна чај ни ја ме сте у ад ми ни стра ци ји и дру где нај че шће за у-
зи ма ли ме ди о кри те ти, чак и љу ди без ика кве вред но сти”. 
Пре це њи ва ла се ди пло ма и пра вил на по ли тич ка обо је ност, 
пре тва ра ње и сер вил но опо на ша ње сва ке „мо дер но сти”. По-
сто ја ло је: по вр шно „на уч но и уни вер зи тет ско обра зо ва ње”, 
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„на па мет на у че на скра ће на умно же на пре да ва ња без по ха ђа-
ња на ста ве”, „про фе се ри за бу шан ти”, по вр шна, љу бо мор на, 
ксе но фо бич на ин те ли ген ци ја, „жа ри ште тру ле жи и ис ква ре-
но сти”, „се ја чи раз до ра кад тре ба сје ди ња ва ти”, „по ли тич ки 
стран ча ри (ко ји) сма тра ју отаџ би ну кра вом (му за ром) око ко-
је се цењ ка ју по пут Ци га на”; сту ден ти ко ји „во де стра нач ку 
по ли ти ку, же ле да на ме ћу зе мљи сво ју во љу (...) ор га ни зу ју 
штрај ко ве, чак и ма ле бу не”; „се бич на омла ди на (та ко се га ји) 
ко ја не ха је за по тре бе др жа ве”; про фе со ри ко ји на та по ча сна 
ме ста не до ла зе као нај бо љи, „већ и ту уло гу има стра нач ка 
по ли ти ка, „кум ство” по је ди нач ни ин те ре си не ких тре нут них 
моћ ни ка”. Они има ју по след њу бри гу за до бро сво је зе мље, 
гу ше сва ку из ра зи ти ју ин ди ви ду ал ност, по тре бу за над ме-
та њем, уоп ште се не ба ве ду хов ним по тре ба ма сво јих уче-
ни ка. Њи хо вом кри ви цом пред рат ни срп ски уни вер зи тет је 
„по стао апа три от ски” (Рајс, (1928) 1998).

Успех др жав ног со ци ја ли стич ког обра зо ва ња, са мо је 
део при че о титоизму ко ја се не мо же схва ти ти ван гло бал-
не стра те ги је хлад но ра тов ске бор бе про тив ко му ни зма у ко-
јој је ста бил ност др жа ве ко јом је вла дао Ти то (као нај ве ћи 
ди си дент со ци ја ли зма) „би ла на вр ху за пад них при о ри те та” 
због узда ња у југословенскинационализам ко ји би ре ме тио 
по ку шај кон тро ле од стра не СССР (Бог да но вић, 2009 : 129, 
181, 128). „Да кле, хлад но ра тов ски ди си ден ти су осо бе ко је 
за хва љу ју ћи не ким сво јим цр та ма мо гу по ста ти једанодин
струменатавањскеполитикеСАДусмеренена,аконеиз
веснорешење,барслабљањеСовјетскогСавеза,директноу
земљи,илиусателитима. Ди си дент је мо гао по ста ти сват ко: 
глуп и па ме тан, ни тков и ан ђео, по ште њак, по ква ре њак и на-
ив чи на, ко му нист, бив ши ко му нист, ан ти ко му нист, вјер ски 
фа на тик, ате ист, (нео)фа шист, на ци о на лист и ин тер на ци о на-
лист” (исто, 121). Све то ба ца но во све тло на мит о тзв ју го-
сло вен ској не за ви сно сти, ко јој је у ле ђа ду вао аме ри ка ни зам. 
Да ка ко то је и ње гов ре зул тат.

И да нас ово је оста ла „екс пе ри мен тал на пар це ла” на 
ко јој се утвр ђу ју ме ха ни зми по „ко ји ма ће се ру ко во ди ти на-
ро ди ма ко ји ни су спо соб ни да има ју сво је вођ ство” (Љ. Ди-
мић, Pressmagazin, 4.09.2011 : 06). Овај ис так ну ти срп ски 
исто ри чар ка же: „Ми ов де не ма мо чи нов нич ку ели ту ко ја је 
спо соб на да ор га ни зу је ад ми ни стра тив не др жав не по сло ве. 
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Она је ор јен тал ног ти па, скло на ко руп ци ји, скло на пљач ки, 
не спо соб на, не на у че на, не за ин те ре со ва на, не ком пе тент на. И 
са та квом чи нов нич ком ели том, не мо жеш да на пра виш би-
ро кра ти ју „не мо жеш да на пра виш мо дер ну др жа ву” (исто, 
05). За ње га је Аме ри ка, ор јен тир, ко ји се мо ра по што ва ти, 
али ако се не ма ње на по др шка, „он да тре ба ура ди ти све да 
они ко ји ће су тра би ти ве ли ке си ле, зе мље Бри ка (Бра зил, 
Ру си ја и Ки на) по себ но Ки на ов де бу ду при сут не”. И че ка-
ју ћи Европ ску Уни ју „тре ба да де фи ни ше мо сво је на ци о нал-
не ин те ре се у окви ри ма ин те ре са ве ли ких си ла” (исто, 07). 
Исто риј ско ис ку ство по ка зу је да онај ко ји има ис кре ни јег и 
моћ ни јег са ве зни ка мо же оства ри ва ти сво је на ци о нал не ин-
те ре се. Бал ка ни за ци ја Бал ка на и ства ра ње ма лих др жа ви ца 
од ви ја ла се уз аутох то не зах те ве са сна жним ме ша њем ме-
ђу на род ног фак то ра. Они и дан да нас ов де ин ста ли ра ју вла-
да ре, по др жа ва ју јед ну стран ку на су прот дру ге, јед ну др жа-
ви цу про тив дру ге. „Ми смо да нас на по ра же ној стра ни” (М. 
Па вло вић, исто ри чар, Pressmagazin, 4.09.2011:08).

Мо жда срп ско дру штво у раз у ме ва њу дру штве них про-
ме на и ре фор ми обра зо ва ња по сле 2000, као и ка ко се жи ви 
са по ра зом, мо же на у чи ти из књи ге Нем ца Вол фган га Ши-
вел бу ша „Кул ту ра по ра за” (2001) ко ја код нас још ни је пре ве-
де на. Он се у њој ба ви дру штве ним по сле ди ца ма те шким не-
мач ким по ра зи ма али и по ра зи ма ко ји су пре тр пе ли Аме ри-
кан ци и Фран цу зи. Ова ком плек сна сту ди ја по ка зу је да кул-
тур ни и пси хо ло шки од го вор ста нов ни штва по бе ђе них др-
жа ва на по раз, код свих мо дер них др жа ва је у осно ви сли чан. 
Све по ра же не на ци је, и ту по Ши вел бу шу не ма из у зет ка, по-
ку ша ва ју да по раз осе те као по бе ду. По сле ду бо ке де пре си је, 
по ра же ни, ка ко твр ди Ши вел буш, про ла зе кроз „уну тра шњу 
ре во лу ци ју”, еуфо рич ну тран сфор ма ци ју и „по бе ду”. Она 
тра ба да ком пе зу је рат ни по раз. Тре нут но спољ на вој ска ни-
је ви ше не при ја тељ већ не ка вр ста са ве зни ка. На ци ја по ста је 
об у зе та своп штим бра ти мље њем и по ра же на др жа ва по ста је 
„зе мља из сно ва” осло бо ђе на „сва ке од го вор но сти и кри ви-
це”. Ово ста ње тра је не ко ли ко не де ља или ме се ци, нај ду же 
две го ди не, на кон че га сле ди „бу ђе ње”, осе ћај пре ва ре но сти, 
„дво стру ке из да је”. Не при ја тељ као крат ко трај ни са ве зник, 
за у зи ма по но во ста ро ме сто, а уну тра шња ре во лу ци ја „гу-
би ауро ру осло бо ђе ња и спа се ња”, на ла зе се „из дај ни ци” и 
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от кри ва ју „пре вр тљи ви са ве зни ци”, по бед ник се опи су је као 
„без вред ни”, „не вој нич ки” пре ва рант ко ји је сво ју дво лич ну 
по бе ду мо рао пла ти ти „сво јом ду шом”.

Ка сни је, код гу бит нич ке стра не, до ла зе зна ци при зна-
ња по ра за и су пер и ор но сти не при ја те ља, и гу бит ни ци по чи-
њу че сто, ка ко пи ше Ши вел буш да „ско ро ре флек сив но ими-
ти ра ју по бед ни ке”. Обич но при сту па ју ре фор ми обра зо ва ња 
и при хва та ју ор га ни за ци ју уни вер зи те та ко је је раз ви ла по-
бед нич ка стра на. За по ра же не „мо дер ни за ци ја пре ма обра-
сцу ко ји је по ста вио по бед ник...ни је ни шта ви ше од сред ства 
за ду хов ну и кул тур ну ре ви та ли за ци ји ју и ре ге не ра ци ју” 
по ра же них, ко ји ис цр пљу ју по бед ни ка – кре ди то ра, а ино ва-
ци је „до сти жу сво ју пу ну свр ху и би ва ју пот пу но ис пу ње не 
са мо он да ка да их по ра же ни усво је и обо га те сво јим ду хом 
и кул ту ром”. Ши вел буш на ла зи да је „ма ли ко рак од раз у ме-
ва ња по ра за као чи на про чи шће ња, по ни зно сти и жр тво ва-
ња – сво је вр сног рас пе ћа – до по ла га ња пра ва на ду хов но и 
мо рал но вођ ство у свет ској по ли ти ци” (ц. Ћир ја ко вић, 2007 
: 22-24).

На су прот то ме, што у сво јој ана ли зи „кул ту ре по ра за”, 
Ше вел буш уоп ште не по ми ње Ср бе, она не ве ро ват но пре-
ци зно осли ка ва на шу исто ри ју, не до у ми це, ло мо ве, су ко бе 
гло ба ли ста и су ве ре ни ста, на кон пот пи си ва ња да нас вр ло 
рет ко по ми ња ног Ку ма нов ског спо ра зу ма о пре да ји Ко со ва 
и ус по ста вља њу про тек то ра та тзв. ме ђу на род не за јед ни це на 
ње го вој те ри то ри ји. Та ко је у „игри сен ки” (в. Мар шал, 2002) 
по сле пе то ок то бар ске сме не вла сти Ср би ја све сно или не све-
сно, ушла у окри ље „кон тро ли са не де мо кра ти је” (Н. Чом ски) 
под сна жним ути ца јем иде о ло ги је тр жи шног фун да мен та ли-
зма при јек та гло ба ли за ци је ка пи та ли зма, дру штва још увек 
да ле ког од сло бо де без роп ства и со ци јал них сте га. Бај ка о 
„еле гант ном раз во ју ли бе ра ли зма из хри шћан ства” у ко ју ни-
ко ви ше не ве ру је (Ма јер, 2009 : 33) на кон што ма ло бо ље 
по гле да, су о ча ва се и са про бле мом обра зо ва ња за нео ли бе-
ра ли зам, по ља на ко јем се укр шта ју раз ли чи ти ин те ре си дру-
штва ор га ни зо ва не нео д го вор но сти и ор га ни зо ва не пљач ке, 
ус по ста вља ња по ли тич ког ка пи та ли зма по це па не др жа ве и 
ши зо фре нич не кул ту ре, ко ја у ве ли ком де лу не пре ста но оп-
ту жу је ства ра ње, уз не пре кид но ја ди ко ва ње хо ра. Овај про-
цес, у чи јој је функ ци ји и ре фор ма обра зо ва ња, ко ја уме сто 
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да се усред сре ђу је на ин те рес це лог дру штва, усред сре ђу је се 
на соп стве ни ин те рес, раз ви ја ју ћи „ин ду стри ју зна ња”, ко ја 
је би ла пред мет још кри тич ке те о ри је, за ко ју жре ци ли бе ра-
ли зма да нас твр де да је мр тва, те шко је раз у ме ти уз сав опрез 
и оба зри вост со ци о ло шко – кул ту ро ло шке и исто риј ско – по-
ли тич ке ре флек си је ван кон тек ста „уну тра шњег ко ло ни ја ли-
зма” Евро пе и „кул ту ре по ра за”. Јер „ако су на у ке мар ши-
ра ле на че лу ко ло не ко ло ни ја ли зма он да је и ко ло ни ја ли зам 
мар ши рао на че лу ко ло не ба рем не ких од европ ских на у ка” 
(Хар динг, 2005 : 79). Сва ка ко то не мо же би ти из го вор, а ка мо 
ли об ја шње ње, за тен ден ци ју ан ти ин те лек ту а ли зма на овим 
про сто ри ма, као сво је вр сног ду хов ног на си ља у ви ду от по ра 
про ме на ма, ра ци о нал но сти, про све ће но сти, кри тич ком ми-
шље њу и раз во ју ве шти не раз ми шља ња, ко ја нас по пут игре 
у огле да ли ма вра ћа на ана ли зу це лог дру штва (в. Шу то вић, 
2009б) и , кр тич ња ка „ис под са мих те ме ља др жав них ин-
сти ту ци ја”, „под зем не мре же”, ма фи ја шко – без бе до но сних 
струк ту ра уну тар др жав не вла сти, са ко јом Ср би ја те шко мо-
же да из гра ди озбиљ ну де мо крат ску др жа ву (Па вло вић, Ан-
то нић, 2007 : 139-140). У том на по ру, ма шта то зна чи ло, не 
иду јој на ру ку ни ин те ре си ве ли ких си ла (не до дир љи вост 
Аме ри ке, не ком пе тент ност Евро пе, ци ни зам Ру си је, ам би ци-
о зност Ки не) ко је су по чет ком 21. ве ка ство ри ле „плод но тле 
и за гло бал не кор по ра ци је и за тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва-
ни ка пи тал” (Гле ни, 2008 : 346).

Сто га и ни је из не на ђу ју ће да су срп ске дру штве не про-
ме не и сла бо спра вље на „па ста бо ло ње зе” (А. Ми ми ца) у 
свом на ка рад ном ту ма че њу и из о па че ној при ме ни; хи брид на 
ме ша ви на кон тро ле дво стру ких зах те ва: те жње за „бри се ли-
за ци јом” и „бло ки ра не пост – со ци ја ли стич ке тран сфор ма-
ци је” не до вољ но про ме ње не дру штве не струк ту ре, што нео-
до љи во под се ћа на ре фор ме ко је је прет ход но спро во ди ла ко
мунистичкастранка. Слу же ћи се тех ни ком „удва ја ња” она 
је исто вре ме но „про во ди ла ре фор ме” и „пру жа ла им от по ре”. 
Ре форм ски лик је био Са вез ко му ни ста а са бо тер ски је би ла 
„би ро кра ти ја”. Ње ни от по ри су ве чи то и не у спе шно „сла ма-
ни” за то што је и су бјект „от по ра” и су бјект „сла ма ња” у ства-
ри био је дан те исти. Кад се то ме до да тех ни ка „шар га ре пе и 
шта па” (ре пре си ја за сва ку опо зи ци ју и на гра да за ло јал ност: 
за по шља ва ње, уче шће у вла сти, ста но ви, кре ди ти, слу жбе ни 
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ауто мо би ли, днев ни це и дру ге при ви ле ги је) по ста је са свим 
ја сно ка ко је тај си стем успе шно функ ци о ни сао, тро ше ћи не-
ми ли це „дру штве ну” сво ји ну на ку по ви ну по ли тич ке по др-
шке и за ду жи ва њем на ра чун бу ду ћих ге не ра ци ја (По по вић, 
2000 : 100) уз уго дан „ја стук” ли бе рал но – де мо крат ске по-
др шке За па да. Овој тех ни ци ни је би ла стра на ни инфлација
диплома ни ти заустављање ре фор ми и ко ри шће њем „по бу не 
сту де на та”. Та ко да и да на шњи „ре фор ми са ни” уни вер зи те ти 
ко ји су при ме ном бо лоњ ског про це са, та ко че сто кри ти ко ва-
ног, по че ли да „про из во де сту ден те на исти на чин као што 
фа бри ке про из во де ауто мо би ле или ко ба си це” (Ри цер, 2009 : 
183), пред ста вља ју у ве ли кој ме ри сли ку ста ња дру штве них 
про ме на у Ср би ји, ко је ка рак те ри ше и да ље тех ни ка „удва-
ја ња”, овог пу та евроинтегралиста и евроскептика. Они 
по свом ду хов ном скло пу и мен та ли те ту ја ко ли че јед ни на 
дру ге. Дир ке мо во на че ло да је истинанормамишљењакао
штојеморалниидеалнормапонашања (Дир кем, 2010 : 153) 
за њих је под јед на ко стра но, као што им је стра но и схва та ње 
дру штве них про ме на и ре фор ме обра зо ва ња у функ ци ји тих 
про ме на у сми слу перспективе и могућности. А кад чо ве ку 
оду зме те пер спек ти ву, шта му пре о ста је, „сме тли ште на ко је 
се до во де сви љу ди ко ји су дру где не по жељ ни” (К. Ја сперс).

Со ци о ло зи су пот це ни ли чи ње ни цу да је дра ма тич ност 
ових про це са у су шти ни (п)оста ла на ци о нал на, као и на лаз 
књи же ни ка, да „уса мље ни ци и аске те не би сме ли да се чу де 
сво јој нео ми ље но сти ме ђу љу ди ма” (Х. Ман). За то би сме ли-
је тре ба ло да ука жу да је отва ра њем дру штве них про ме на у 
Ср би ји, ипак, отво ре на пер спек ти ва по ми ре ња Ср би је и За-
па да и ис так ну мо гућ но сти тре зве не срп ске по ли ти ке ко ја би 
мо гла по ра ди ти на том ци љу „ко јим та ко ђе стру ји и ди во та 
на ци о нал ног осе ћа ња” (М. Ве бер). Али ни сам убе ђен да су 
срп ски ин те лек ту ал ци, па и со ци о ло шке сфе ре, на шли пра ви 
од нос пре ма овом пи та њу.
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MilojicaSutovic

CONTROLLEDREFORMA“INDUSTRYOG
KNOWLEDGE”ORA“CULTUREOFDEFEAT”

Sum mary

Reforms of the Serbian societywas traditionally in a in
sufficiencyofdomesticresurses,insufficiencyofamaincultural
pattern,andapriceofalostchances,antheyaredwellbetwe
enextrems,usuallywitha tragicalendof thereformators.The
triumphof the ideaofcommunityunder thegravityofa living
orderofsociety,meansunwillingfromthepoliticsgroundingon
adwellingby thedata inreality. In thedesire tobeolder than
historyshedefendingthevalueswhowascompletelystrangeto
her,andinterestingisyet,thatallwhatsheisdoinghavecrashing
inherself.ItjustconfirmsthecontemporaryreformsinaSerbia,
undertheforcedinfluenceoftheideologyofmarketfundamen
talism.Theinstitutionalizationofapoliticalcapitalismshowsall
signsofacontrolledanarchyinainaugurationofaprivatepos
sesings,marketsociety, toomuchfar fromthefreedomwithout
slavingandasocialclamps.Thetaleaboutelegantdewelloping
theLiberalismfromtheChristianity(initnobody

morebelievesafterthebetterinsight)havemeetingfaceto
facewithaproblemofeducation inneoliberalism,weeklygro
undedintheSerbiansociety.Weeklymaked`pastabollonesè in
ouruglyinterpretationandpervertedapplyingandfragmenting
throwthepraxisofthesocalled`Bolonianprocessofthereforms
oftheUniversitỳ ,dewellopingthe“industryofknowledge”.On
thatwaytheUniversityesstarttoproducemassesofstudentson
thesamewayasourfactoriesproducedcarsorsausages.Most
ofthemhaveverdictonafallinauncaringandhopelessunem
ployment,onamarketloosers.InthathandisthealsotheSerbian
(balcanian)culturetraditionwhoconstantlyaccusedthecreative
forceswithacontinuationofachoralcomplaining.Delucidation
ofthegenesisandacourseofthatprocessesofeurointegrating
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of a Serbian society, inwhat function is the education, by the
`analysisofthecuttingsociety,statediversityandashisofrenic
culturè ,withaallcarefullandtactinasociologiccultuological
andpoliticlyhistorical reflexion, isundivided from theprocess
of`colonialisminsidè ofEuropeand`cultureofdefeat̀ .Sociolo
gistsareunderestimatedthefactthatthedramaticofthesepro
cessesinthesubstancestayanational.
Keywords:Reformofsociety,Education,Bolonianprocess,In

dustryofknowledge,Cultureofdefeat,Neolibera
lism,Controleedanarchy,Nationaldrama.
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НА ЦИ О НАЛ НИ ИН ТЕ РЕС  
У СРП СКОМ ОБРА ЗО ВА ЊУ**

Сажетак

У ра ду се раз ма тра ју пи та ња ко ја су зна чај на за од ре
ђи ва ње на ци о нал ног ин те ре са у обра зо ва њу у Ср би ји. Да нас 
је Ср би ја, у европ ским окви ри ма, ма ла зе мља ко ја стаг ни ра и 
за о ста је, ра за пе та из ме ђу же ље да са чу ва на ци о нал ни иден
ти тет и да се укљу чи у европ ске ин те гра ци је. При о ри те тан 
на ци о нал ни ин те рес у дру гој де це ни ји XXI ве ка је рад на ква
ли те ту и до ступ но сти обра зо ва ња и вас пи та ња у зе мљи. 
Над ле жне уста но ве по ру чу ју да обра зов на по ли ти ка Ср би је 
тре ба да де фи ни ше обра зо ва ње као кључ ни фак тор очу ва ња 
и раз во ја на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та ве ћин ског 
на ро да и на ци о нал них ма њи на. Пла ни ра но је вас пи та ње мла
дих у ду ху по зна ва ња је зи ка, исто ри је и дру гих те ко ви на срп
ског и свих дру гих на ро да ко ји жи ве на про сто ри ма Ср би је. 
Од го вор на пи та ње да ли по сто ји не што што би би ло спе
ци фич но за гра ђа ни на Ср би је не мо же се екс пли цит но да ти 
– на ди ден ти те та не ма, или се он у по сто је ћим нор ма ти ви
ма не ви ди. Је дан од пу те ва ка на ла же њу за јед нич ког име ни
те ља у вред но сти ма свих на ро да ко ји жи ве у Ср би ји мо же 
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би ти про мо ви са ње уни вер зал них вред но сти ко је обе ћа ва ју 
одр жи ви раз вој за јед ни це и по је дин ца. Глав ни циљ обра зо ва
ња по ста је раз ви ја ње ду го роч не лич не пер спек ти ве уче ни ка: 
ста ва да је жи вот вред ност по се би, све сти о то ме да сва ки 
по је ди нац има кру ци јал ну уло гу у очу ва њу жи вот не сре ди не, 
и спрем но сти на со ли дар ност пред ка та стро фа ма.
Кључ не ре чи: Обра зо ва ње, на ци о нал ни ин те рес, Ср би ја, гра

ђа нин, одр жи ви раз вој, мул ти пер спек ти ви зам, 
сми сле но уче ње. 

Увод

Ср би ја је, у европ ским окви ри ма, ма ла зе мља ко ја стаг-
ни ра и за о ста је, ра за пе та из ме ђу же ље да са чу ва на ци о нал ни 
иден ти тет и да се укљу чи у европ ске ин те гра ци је. Срп ско 
дру штво оп те ре ће на је про бле ми ма не до вр ше не тран зи ци-
је (Кне же вић, 2010), а раз вој за ви си од стра них ин ве сти ци ја 
ко је су угро же не свет ском еко ном ском кри зом и огра ни че не 
по ли тич ким, прав ним и еко ном ским ста ту сом др жа ве. У ова-
квим окол но сти ма, зна чај но др жав но пи та ње по ста је де фи ни-
са ње на ци о нал них ин те ре са у обра зо ва њу и вас пи та њу де це 
и омла ди не. Са но вим дру штве ним од но си ма, 2001. го ди не, 
обе ћа на је де мо кра ти за ци ја, де цен тра ли за ци ја, де по ли ти за-
ци ја и про фе си о на ли за ци ја у обла сти обра зо ва ња и вас пи та-
ња, ко је су и да ље ци ље ви раз во ја ово га сек то ра (Ко вач-Це-
ро вић и Лев ков, 2002; Ко вач-Це ро вић и др., 2004). У ра ду се 
раз ма тра ју на ци о нал ни ин те ре си у срп ском обра зо ва њу пре 
и по сле 2000. го ди не, ка да је до шло до на пу шта ња иде је о со-
ци ја ли стич кој шко ли и вас пи та њу. Кра так исто риј ски осврт 
на на ци о нал не ин те ре се ко је је срп ска др жа ва де фи ни са ла 
на по чет ку XIX и на по чет ку XX ве ка у обра зо ва њу, тре ба 
да по мог не бо љем раз у ме ва њу ак ту ел них опре де ље ња у овој 
обла сти. У за вр шном де лу ра да, де фи ни са ње на ци о нал ног 
ин те ре са ди ску ту је се у кон тек сту гло бал них про ме на у ко-
ји ма се де ша ва.
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Ка ко је би ло пре

Мо же се ре ћи да рад на отва ра њу шко ла и ши ре њу пи-
сме но сти и про све те у срп ском на ро ду за по чи ње пре две ста 
го ди на (1811), ка да је уста но вље но пр во ми ни стар ство про-
све те, на че лу са До си те јом Об ра до ви ћем. У то вре ме по сто је 
основ не шко ле, Ве ли ка шко ла (1808) и Бо го сло ви ја (1810). У 
ма лим или основ ним шко ла ма, де ча ци раз ли чи тог уз ра ста 
сти чу еле мен тар ну пи сме ност (чи та ње и пи са ње на сла ве-
но срп ском је зи ку), по не где се учи још ра чун и цр кве но пе-
ва ње (Илић, 2005). Основ ни уџ бе ни ци су ча сло вац, псал тир 
и бу квар, ко је до но се учи те љи из Вој во ди не. Шко ло ва ње се 
од ви ја у тра ди ци о нал но-на ци о нал ном ду ху, при че му су де-
фи ни са на два под јед на ко ва жна ци ља: обра зов ни (сти ца ње 
зна ња) и вас пит ни (етич ки и ре ли гиј ски). Шко ла је има ла за-
да так да код уче ни ка раз ви ја и не гу је: љу бав пре ма чо ве ку, 
бо гу, отаџ би ни и прав ди, сло бо ди и исти ни, дру же њу, као и 
при ја тељ ство, ра ди ност и ис трај ност, ред и ди сци пли ну, по-
кор ност и по слу шност у од но су на др жав не за ко не и на ред бе 
прет по ста вље них (Те шић, 2005). 

Сто го ди на ка сни је (1911), у Ср би ји по сто је на род не 
шко ле ко је има ју за да так „да вас пи та ва ју де цу у на род ном 
ду ху и да их спре ма ју за гра ђан ски жи вот, а на ро чи то да ши-
ре про све ту и срп ску пи сме ност у на ро ду“ (Илић, 2005: 138). 
На род не шко ле об у хва та ју за ба ви шта, основ не и про ду жне 
шко ле. Основ на шко ла тра је шест, а оба ве зно је по ха ђа ње че-
ти ри раз ре да. На став ни про грам об у хва та сле де ће пред ме те: 
цр кве но-сло вен ско чи та ње, срп ски је зик, срп ска оп шта исто-
ри ја, зе мљо пис, ра чу ни ца и ге о ме триј ски об ли ци, по зна ва ње 
при ро де, цр та ње и ле по пи са ње, цр кве но и све тов но пе ва ње, 
му зи ка и руч ни рад, и де чи је игре. По сто је три ти па сред њих 
шко ла ко је по ха ђа ју са мо де ча ци: гим на зи је, ре ал не гим на-
зи је и ре ал ке. Де вој чи це се при пре ма ју за да ље шко ло ва ње 
у три ви ше жен ске шко ле, а од пет учи тељ ских шко ла, две 
су жен ске. Школ ске го ди не 1911/12, 145.000 уче ни ка оба по ла 
би ло је упи са но у основ ну шко лу, док је Уни вер зи тет имао 
1028 сту де на та. У то вре ме Ср би ја је има ла ма ње од 10% пи-
сме ног ста нов ни штва.
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Кра јем XX ве ка, пре ма до ку мен ти ма ко ји су уре ђи ва-
ли обра зов ни сек тор, оп шти ци ље ви обра зо ва ња би ли су: 
„оства ри ва ње јед на ких пра ва на обра зо ва ње за све гра ђа не, 
ства ра ње усло ва за лич ни раз вој, обез бе ђи ва ње на пред ног 
оп штег и струч ног обра зо ва ња, у скла ду са по тре ба ма на-
уч но-тех но ло шког раз во ја, при ла го ђа ва ње струч ног обра зо-
ва ња по тре ба ма про из вод ње и про ме на ма тр жи шта ра да и 
обез бе ђи ва ње усло ва за пер ма нент но обра зо ва ње... Основ но 
обра зо ва ње има за циљ да пру жи оп ште обра зо ва ње, обез бе-
ди хар мо ни чан раз вој лич но сти и да при пре ми де цу за жи-
вот и да ље оп ште и струч но обра зо ва ње“ (Илић, 2005:150). 
Ме ђу тим, са рас па дом ју го сло вен ске за јед ни це, у усло ви ма 
оп штег оси ро ма ше ња и све ве ћег не за до вољ ства, у шко ле у 
Ср би ји сти жу из бе гли це, а рад се сво ди на оба ве зни ми ни-
мум (Хе биб и Спа се но вић, 2011; Мак сић и Га шић-Па ви шић, 
2007; Спа се но вић, Мак сић и Пе тро вић, 2010). 

У це ли ни, мо же се ре ћи да су се, од по чет ка XIX до 
кра ја XX ве ка, у Ср би ји од обра зо ва ња и шко ле тра жи ла 
ко ри сна и упо тре бљи ва зна ња и ве шти не. У по чет ку, ци ље-
ви су ди рект но ста вља ни у слу жбу ус по ста вља ња и раз во ја 
срп ске др жа ве и срп ског иден ти те та, док је у то ку по сто ја ња 
ју го сло вен ске за јед ни це, за да так шко ле био да раз ви ја свест 
и осе ћа ње про пад но сти „ју го сло вен ском дру штву“ (Авра мо-
вић, 2005; Ди мић, 2005). Сле де ћа за јед нич ка ка рак те ри сти ка 
озна че ног пе ри о да од но си се на бес по го вор но пот чи ња ва ње 
ауто ри те ту цр кве, вла да ра и пар ти је, од но сно ин сти ту ци је 
ко ја је у да том тре нут ку има ла нај ве ћу моћ. На кра ју, мо же 
се за кљу чи ти да су би ла по ста вља на ви со ка мо рал на на че ла, 
уз про гла ша ва ње др жав них и дру штве них по тре ба за лич-
не по тре бе вас пи та ни ка. Уло га по је дин ца ви ђе на је у окви ру 
ко лек ти ва, као чла на ко ји уче ству је у груп ном оства ри ва њу 
за јед нич ких те жњи и ци ље ва. 

Про у ча ва ње за ко на и на став них пла но ва и про гра ма за 
основ ну и сред њу шко лу, ко ји су би ли на сна зи 2000. го ди не, 
ука зу је да на на ме ру да се ути че на зна ња, ми шље ња, ста во-
ве и по на ша ња уче ни ка, и да ни је са свим ја сно шта је на ци-
о нал ни ин те рес у обра зо ва њу у Ср би ји (Мак сић, 2001а). У 
за ко ни ма се го во ри о склад ном раз во ју лич но сти и раз во ју 
фи зич ких и ду хов них спо соб но сти лич но сти, али се ци ље ви 
по је ди них на став них пред ме та и дру га ре ле вант на упут ства 
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нај ви ше од но се на обра зов не са др жа је и зна ње. Ана ли за вас-
пит них ци ље ва и на став них са др жа ја от кри ва њи хо ву за сно-
ва ност на ди ја лек тич ко-ма те ри ја ли стич ком по гле ду на свет, 
ра ци о на ли зму и да ва њу пред но сти на уч ном ту ма че њу по ја-
ва. Зах те ви су да ти на раз ли чи тим ни во и ма, са ак цен том на 
оно ме што тре ба да се ра ди, а не шта ће се до би ти. Не га тив-
ни ре зул та ти о ре а ли за ци ји пла ни ра них ци ље ва и ефек ти ма 
основ ног и сред њег обра зо ва ња по твр ђу ју ре цеп тив ну уло гу 
уче ни ка ко ју је шко ла ну ди ла у прак си. 

У јед ном од по ку ша ја да се од ре ди на ци о нал ни ин те рес 
у обра зо ва њу у Ср би ји те 2000. го ди не, ви ђе ни су сле де ћи ин-
те ре си Ср ба, као ве ћин ског на ро да у Ср би ји: да бу ду пи сме ни 
(је зич ки, ма те ма тич ки, ин фор ма тич ки), да са чу ва ју свој на-
ци о нал ни иден ти тет и кул ту ру, и не за бо ра ве сво ју про шлост 
и по ре кло; да се об у че за од ре ђе на за ни ма ња и по сло ве (или 
обла сти?) ко је ће мо ћи да оба вља ју у зе мљи и у ино стран ству 
(до би ја ју ди пло ме ко је ће се вред но ва ти и из ван зе мље); да 
зна ју је зи ке и стек ну дру ге ве шти не ко ји ма ће мо ћи да ко му-
ни ци ра ју са остат ком све та; да одр же и раз ви ју по што ва ње 
пре ма свом на ро ду и др жа ви у ко јој жи ве, од но сно одр же и 
раз ви ју са мо по што ва ње, по ми ре ње, то ле ран ци ју. Про це ње но 
је да по др шка у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња на ме ње на 
Ср би ма из ван Ср би је тре ба да оси гу ра очу ва ње је зи ка и на-
ци о нал ног иден ти те та, по мог не де ци у ту ма че њу про шло сти 
срп ског на ро да и дру гих на ро да ко ји жи ве у Ср би ји, њи хо вом 
кри тич ком про ми шља њу ак ту ел них при ли ка и одр жа њу ин-
те ре со ва ња за ак ти ван до при нос раз во ју зе мље по ре кла или 
пре да ка (Мак сић, 2001б). 

Где смо са да

Про цес ре фор ми у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња у 
Ср би ји ко ји за по чи ње 2001. го ди не има циљ да се ова област 
уре ди и ста ви у функ ци ју оства ри ва ња оп штих на ци о нал них 
ин те ре са у по гле ду из ла ска зе мље из кри зе, ње ног да љег раз-
во ја и укљу чи ва ња у европ ске ин те гра ци је. У пр вој де це ни-
ји XXI ве ка, мо гу се уочи ти три фа зе у уво ђе њу про ме на у 
сек тор обра зо ва ња, ко је су би ле обе ле же не до но ше њем три 
за ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња (Стан-
ко вић, 2011). У овом пе ри о ду, за др жан је дво сте пе ни ци клус 
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основ ног обра зо ва ња, уве ден при прем ни раз ред за по ла зак у 
шко лу, де фи ни са ни обра зов ни стан дар ди за крај оба ве зног 
обра зо ва ња, де фи ни са ни стан дар ди ква ли те та уџ бе ни ка, на-
став нич ких ком пе тен ци ја и вас пит но-обра зов них уста но ва. 
Шко ле су по ста ле оба ве зне да спро во де ин тер но вред но ва-
ње сво га ра да. Оп ште оце не и ко мен та ри о спро ве де ним ре-
фор ма ма ука зу ју на не за до вољ ство по стиг ну тим (Па вло вић, 
2011). 

Пре ма нај но ви јим опре де ље њи ма, циљ обра зо ва ња и 
вас пи та ња је „пун ин те лек ту ла ни, емо ци о нал ни, со ци јал ни, 
мо рал ни и фи зич ки раз вој сва ког де те та и уче ни ка, у скла ду 
са ње го вим уз ра стом, раз вој ним по тре ба ма и ин те ре со ва њи-
ма“, а си стем обра зо ва ња и вас пи та ња пред ста вља са став ни 
део укуп ног уче ња то ком це лог жи во та свих гра ђа на (За кон 
о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, 2009). Оба ве-
зно обра зо ва ње тра је де вет го ди на и об у хва та осам го ди на 
основ ног и јед ну го ди ну при прем ног обра зо ва ња. У основ-
ној шко ли сти че се ба зич на пи сме ност из је зи ка, ма те ма ти-
ке, при род них и дру штве них на у ка, умет но сти, тех ни ке и 
ин фор ма ти ке. По сто је оба ве зни и из бор ни пред ме ти, ме ђу 
ко ји ма су ре ли гиј ско и гра ђан ско вас пи та ње, а део про гра-
ма шко ла мо же да од ре ди са ма на осно ву сво јих ка па ци те та, 
ин те ре со ва ња уче ни ка и по тре ба ло кал не за јед ни це. По сто ји 
раз гра на та мре жа сред њег и ви со ког обра зо ва ња. По ред др-
жав них, по ја вљу ју се и при ват не шко ле и фа кул те ти. Школ-
ске 2011/12. го ди не 77.000 де це по шло је у пр ви раз ред.

Ка ко је де фи ни са на уло га обра зо ва ња ко је би би ло у 
функ ци ји оства ри ва ња ње них на ци о нал них ин те ре са ис пи-
ту је мо у три нај ва жни ја, тре нут но до ступ на, из во ра: за ко ну 
о обра зо ва њу и вас пи та њу, ми ле ни јум ским ци ље ви ма раз во-
ја зе мље и пла ни ра ним прав ци ма раз во ја у сфе ри обра зо ва-
ња. Обра зов на по ли ти ка Ср би је тре ба да де фи ни ше обра зо-
ва ње као кључ ни фак тор очу ва ња и раз во ја на ци о нал ног и 
кул тур ног иден ти те та „и ве ћин ског на ро да и на ци о нал них 
ма њи на“, оце њу је На ци о нал ни про свет ни са вет (2011). Ме ђу 
ци ље ви ма обра зо ва ња и вас пи та ња по ја вљу је се „раз вој на-
ци о нал ног иден ти те та, раз ви ја ње све сти и осе ћа ња при пад-
но сти др жа ви Ср би ји, по што ва ње и не го ва ње срп ског је зи ка 
и свог је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре срп ског на ро да, на ци о нал-
них ма њи на и ет нич ких за јед ни ца, дру гих на ро да, раз ви ја-
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ње мул ти кул ту ра ли зма, по што ва ње и очу ва ње на ци о нал не и 
свет ске кул тур не ба шти не“ и „раз вој и по што ва ње ...на ци о-
нал не, кул тур не, је зич ке, вер ске... рав но прав но сти, то ле ран-
ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти“ (За кон о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња, 2009:3). 

Под сти ца ње раз во ја обра зо ва ња, у ци љу ја ча ња ње го-
вих мо гућ но сти да до при не се раз во ју це лог дру штва, по др-
жа ва Вла да Ср би је. У до ку мен ту под на зи вом „На ци о нал ни 
ми ле ни јум ски ци ље ви раз во ја у Ре пу бли ци Ср би ји“(2006) 
из но си се опре де ље ње да је у ци љу по бољ ша ња ква ли те та 
обра зо ва ња нео п ход но да се оја ча на ци о нал на по све ће ност 
обра зо ва њу. Уна пре ђи ва ње обра зов ног сек то ра пред ста вља 
је дан од на ци о нал них ми ле ни јум ских ци ље ва раз во ја у Ср би-
ји до 2015. го ди не. У обла сти обра зо ва ња на гла сак је ста вљен 
на сле де ће ак тив но сти: по ве ћа ње об у хва та де це основ ним 
обра зо ва њем, сти ца ње за ни ма ња, про мо ви са ње кон цеп та до-
жи вот ног уче ња и до ступ ност ви со ког обра зо ва ња, по бољ-
ша ње ква ли те та обра зо ва ња и ус по ста вља ње до дат них ба за 
за пра ће ње и ева лу а ци ју оства ри ва ња на ци о нал ног ци ља и 
за да та ка. На ци о нал ни ин те рес је ви сок ква ли тет на ци о нал-
ног обра зо ва ња као ве о ма ва жног раз вој ног ре сур са зе мље 
(На ци о нал ни про свет ни са вет, 2011).

Спе ци фич не ме ре за очу ва ње и раз вој на ци о нал ног и 
кул тур ног иден ти те та су: „за шти та не ких до ме на и аспе ка та 
обра зо ва ња од пре те ра не ли бе ра ли за ци је, иден ти фи ка ци ја 
обра зов них ин сти ту ци ја ко је тре ба да до би ју ста тус на ци-
о нал них ин сти ту ци ја, спе ци фич на по др шка (укљу чу ју ћи и 
фи нан сиј ску по др шку) ин сти ту ци ја ма ко је су ва жне за раз вој 
на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, де фи ни са ње про грам-
ских са др жа ја ко ји су ва жни за раз вој на ци о нал ног и кул тур-
ног иден ти те та“ (На ци о нал ни про свет ни са вет, 2011: 11-12). 
При мар ни на ци о нал ни ин те рес је да це ли на обра зо ва ња бу де 
ефи ка сна што зна чи: „да обра зо ва њем бу де об у хва ће на це ла 
по пу ла ци ја де це и мла дих и од ра слих ко ји има ју по тре бе за 
обра зо ва њем, да обра зов ни си стем функ ци о ни ше нор мал но, 
да је мак си мал но фи нан сиј ски ра ци о на лан и да, из над све-
га, оства ру је ви со ка обра зов на по стиг ну ћа ко ја омо гу ћа ва ју 
мла дом на ра шта ју да рав но прав но уче ству је у ме ђу на род ној 
утак ми ци у обла сти еко но ми је и кул ту ре“ (На ци о нал ни про-
свет ни са вет, 2011:56). 
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На осно ву ци ље ва ко је су по ста ви ле над ле жне уста но-
ве у Ср би ји, сти че се ути сак да се при о ри тет но пла ни ра рад 
на ква ли те ту и до ступ но сти обра зо ва ња и вас пи та ња. Ово 
се мо же сма тра ти ра ци о нал ним од го во ром на не за до во ља ва-
ју ће ста ње у по гле ду ни воа ма те ма тич ке, на уч не и је зич ке 
пи сме но сти мла дих (Ба у цал и Па вло вић, 2009; Mar tin, Mul lis 
& Foy, 2008; Mul lis, Mar tin & Foy, 2008). Та ко ђе, де фи ни са-
ни при о ри те ти су у скла ду са пла ни ра ним раз во јем обра зо-
ва ња у дру гим зе мља ма Европ ске уни је (Stra te gic fra me work 
for Euro pean co o pe ra tion in edu ca tion and tra i ning, “ET 2020”, 
2010). У ана ли зи ра ним до ку мен ти ма, уоч љи во је ин си сти-
ра ње на јед на кој за сту пље но сти ин те ре са свих на ро да ко ји 
жи ве у Ср би ји у то ли кој ме ри да је очи глед на иде ја о рав но-
прав но сти је зи ка, тра ди ци је, кул ту ре и дру гих обе леж ја свих 
на ро да Ср би је у обра зо ва њу и вас пи та њу, али је ма ње ја сно 
ка ко ће се раз ви ја ти на ци о нал ни иден ти тет, свест и осе ћа ње 
при пад но сти др жа ви Ср би ји. Рад на стра те ги ји раз во ја обра-
зо ва ња и вас пи та ња до 2020. го ди не је у то ку, та ко да се ко-
нач на ре ше ња и да ље опе ра ци о на ли за ци је тек оче ку ју. 

Шта би мо гло би ти

Кон текст у ком се пла ни ра раз вој обра зо ва ња у Ср би ји 
је и да ље не по во љан. По ред не до стат ка ма те ри јал них и фи-
нан сиј ских сред ста ва за мо дер ни за ци ју и раз вој обра зо ва ња, 
ис тра жи ва ња ука зу ју на ре тра ди ци о на ли за ци ју дру штва ко је 
пру жа от пор сва кој вр сти про ме на: од обра зо ва ња се оче ку је 
да ме ња дру штво, да би то би ло мо гу ће обра зо ва ње тре ба да 
се мо дер ни зу је, при че му дру штво не обез бе ђу је мо дер ни-
за ци ју обра зо ва ња (Мак сић и Па вло вић, 2011а). Ис ку ство са 
про ме на ма ко је су се де си ле у обра зо ва њу у прет ход ној де це-
ни ји го во ри да су би ле ди рект но за ви сне од по ли тич ке вла-
сти и да их ка рак те ри ше дис кон ти ну и тет (Стан ко вић, 2011). 
Спро ве де не про ме не ви де се као не ста бил не и ха о тич не, уз 
ни зак сте пен уче шћа и не га тив не уза јам не пер цеп ци је ак те-
ра вас пит но-обра зов ног про це са (Па вло вић, 2011). Су де ћи 
пре ма бит ним ка рак те ри сти ка ма ак ту ел не дру штве не ели те 
у Ср би ји, она има ума ње ни по тен ци јал да бу де во де ћа сна га 
ко ја ће ини ци ра ти, по др жа ти и спро ве сти про ме не ко је би во-
ди ле у на пре дак (Мак сић и Па вло вић, 2011б).
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Раз ма тра ње про це ду ре од ре ђи ва ња и усло ва за оства ри-
ва ње на ци о нал ног ин те ре са у обра зо ва њу и вас пи та њу отва-
ра број на пи та ња оп шти јег ка рак те ра. Шта је и за ко га на ци-
о нал ни ин те рес у обра зо ва њу у од ре ђе ном вре ме ну? Ка ко би 
мо гао на ци о нал ни ин те рес, ко ји пред ста вља ин те рес гра ђа на 
ко ји жи ве у од ре ђе ној др жав ној за јед ни ци, да пре ва зи ђе ин-
те рес ак ту ел не вла сти и обез бе ди нео п хо дан кон ти ну и тет у 
уво ђе њу про ме на и оства ри ва њу њи хо вих по зи тив них ефе ка-
та? Ка ко у Ср би ји, ко ја је мул ти на ци о нал на, мул ти ет нич ка 
и мул ти кон фе си о нал на, де фи ни са ти ми ни мум за јед нич ких 
ин те ре са ко ји ће обез бе ди ти ло јал ност ње них гра ђа на? Ка ко 
оства ри ти на ци о нал не ци ље ве у кон тек сту гло ба ли за ци је? 
Јед на од гло бал них вред но сти је одр жи ви раз вој др жа ва и 
ге о по ли тич ких за јед ни ца ко ји пред ста вља иза зов за обра зо-
ва ње. Од сва ког по је дин ца тра жи се да пру жи свој од го вор ни 
до при нос дру штве ном раз во ју, што укљу чу је и од го вор ност 
пре ма лич ном раз во ју. 

У вре ме ну у ком жи ви мо угро же но је фи зич ко и мен-
тал но здра вље свих, жи вот не аспи ра ци је мла дих, лич ни и 
на ци о нал ни иден ти тет. Наш за да так је да осми сли мо са да-
шњост и не уни шти мо бу дућ ност. При род на бо гат ства и си-
ро ви не су огра ни че ни ре сур си, а про стор за де ло ва ње на ла зи 
се у окви ру чо ве ка. Обра зо ва ње је сфе ра кроз ко ју се мо же 
де ло ва ти на чо ве ка та ко да раз ви је здра ве аспи ра ци је и ра-
ди на њи хо вом оства ре њу. Штед ња не зна чи са мо од у ста ја ње 
и ли ша ва ње од нео п ход ног, већ мо же би ти и ра ци о нал ни је 
тро ше ње и од ре ђи ва ње хи је рар хи је по тре ба и при о ри те та у 
окви ру њих. У слу ча ју Ср би је, на при мер, то мо гу би ти по-
љо при вре да и екс пло а та ци ја ми не рал них из во ра. Ср би ја има 
не за га ђе но зе мљи ште и во ду, што уз тра ди ци ју ма ло по сед-
нич ке, сва штар ске по љо при вред не про из вод ње и по год ну 
кли му, пред ста вља ре сурс за ор ган ску про из вод њу хра не. 
Ово да ље зна чи да би у окви ру обра зо ва ња, упра во тој обла-
сти мо гла да се да пред ност.

Здра во ра зум ско оче ки ва ње је да ће ути цај ак ту ел не гло-
бал не ре це си је на одр жи ви раз вој у све ту би ти не га ти ван, ка-
ко не по сред но та ко и на ду жи рок. Ако се гло бал не про ме не, 
при хва те као не ми нов ност, он да оне по ста ју кон текст у ко-
ме се де фи ни шу на ци о нал ни ци ље ви. У та квим окол но сти-
ма вре ди раз ми шља ти о иде ји да гло бал не про ме не, па чак и 
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по ре ме ћа ји, мо гу има ти не са мо не га тив не не го и по зи тив не 
ефек те. По зи тив ни ефек ти су мо гу ћи ако гло бал на ре це си-
ја бу де под сти цај за ре де фи ни са ње од но са пре ма на ци о нал-
ним и лич ним ре сур си ма у прав цу обез бе ђи ва ња одр жи вог 
раз во ја на ло кал ном ни воу. У том слу ча ју, одр жи ви раз вој на 
ин тер на ци о нал ном ни воу по ста је ре зул тат одр жи вог раз во ја 
на на ци о нал ном ни воу, а ње га мо гу да оства ре гра ђа ни ко ји 
до се жу одр жи ви лич ни раз вој. Одр жи ви раз вој на на ци о нал-
ном ни воу прет по ста вља пре по зна ва ње при о ри тет них на ци-
о нал них ре сур са и ква ли тет но обра зо ва ње ста нов ни штва за 
њи хо во ко ри шће ње. 

По сто ји осно ва ни страх од ра зних вр ста опа сно сти и 
чак ка та кли змич ног кра ја чо ве чан ства ко ји се мо же де си ти 
без ње го ве све сне на ме ре да се са мо у ни шти. У ова квим окол-
но сти ма, гло бал ни или ин тер на ци о нал ни циљ обра зо ва ња и 
вас пи та ња, ко ји се мо же усво ји ти и на свим дру гим ни во и ма, 
на ци о нал ном и ло кал ном, по ста је раз ви ја ње ду го роч не лич-
не пер спек ти ве уче ни ка. Ра ди се о до при но су про це са обра-
зо ва ња и вас пи та ња, а по себ но основ не и сред ње шко ле, раз-
ви ја њу уве ре ња код мла дих да је жи вот вред ност по се би, из-
гра ђи ва њу све сти о кру ци јал ној уло зи по је дин ца у очу ва њу 
жи вот не сре ди не, и спрем но сти на со ли дар ност у бор би са 
ка та стро фа ма. Уво ђе ње мул ти пер спек ти ви зма у на став не са-
др жа је и ак тив но сти, сми сле но уче ње и ор га ни зо ва ње кон ди-
ци о нал не на ста ве пред ста вља ју оквир ко ји обе ћа ва оства ри-
ва ње ових ци ље ва у вас пит но-обра зов ним уста но ва ма свих 
ни воа (Ђу ри шић-Бо ја но вић, 2005; 2011; Lan ger, 1997; 2000). 

 Да нас се о Ср би ји го во ри као о Цен трал ној Ср би ји 
и Вој во ди ни, без Ко со ва и Ме то хи је. Већ се од де це ни жег 
основ но-школ ског уз ра ста оче ку је да зна ју о то ме ко ју те ри-
то ри ју по кри ва њи хо ва др жа ва, са ко јим др жа ва ма се гра ни-
чи, ко ји на ро ди жи ве у њој, ко ји је зи ци се ту го во ре итд. Шко-
ла ко ја не пру жа ова зна ња ри зи ку је да их мла де ге не ра ци је 
сти чу на дру гим ме сти ма, и из из во ра као што су ин тер нет, 
дру го ви, по ро ди ца, и њи ма да ју пред ност у фор ми ра њу сво-
јих уве ре ња и ста во ва. Шко ла ће из гу би ти бит ку са жи во том 
ако се не бу де ба ви ла бит ним пи та њи ма. До дат ни про блем 
пред ста вља ју кон тро верз не те ме. На при мер: да ли је чо век 
на стао од мај му на или га је ство рио Бог, да ли су хо мо сек-
су ал ци сра мо та или по нос или при род на/дру штве на по ја ва, 
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ка ко две де мо крат ске пар ти је мо гу би ти опо зи ци ја јед на дру-
гој, итд. Шко ла ко ја је за ин те ре со ва на да бу де за ни мљи ва и 
про во ка тив на мо ра да под сти че на раз ми шља ње, не гу је ди-
ја лог и ве жба про це њи ва ње. Не ка од ак ту ел них пи та ња ко ја 
тра же од го вор мо гу би ти: ка ко упо тре би ти мо бил ни те ле фон 
у уче њу или ка ко се за шти ти од сај бер кри ми на ла.

За кљу чак

Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња и вас пи та ња у Ср би ји за 
дру гу де це ни ју XXI ве ка је у из ра ди, док ре ак ци је на ре фор-
ме спро ве де не у прет ход ној де це ни ји ука зу ју на не за до вољ-
ство по стиг ну тим. На уч ном по гле ду на свет, ко ји је од ли ко-
вао со ци ја ли стич ку шко лу и вас пи та ње, до да то је ре ли ги о-
зно ту ма че ње све та (уво ђе њем вер ске на ста ве). У основ ним 
и сред њим шко ла ма при сут но је вас пи та ње у ду ху се дам 
нај број ни јих тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца. 
Пре ма опре де ље њи ма над ле жних ин сти ту ци ја, обра зо ва ње 
и вас пи та ње се ба ви гра ђа ни ном Ср би је: пла ни ра но је вас-
пи та ње мла дих у ду ху по зна ва ња је зи ка, исто ри је и дру гих 
те ко ви на срп ског и свих дру гих на ро да ко ји жи ве на про сто-
ри ма Ср би је. Од го вор на пи та ње да ли по сто ји не што што би 
би ло спе ци фич но за гра ђа ни на Ср би је не мо же се екс пли цит-
но да ти – на ди ден ти те та не ма, или се он у по сто је ћим нор-
ма ти ви ма не ви ди. Је дан од пу те ва ка на ла же њу за јед нич ког 
име ни те ља у вред но сти ма свих на ро да ко ји жи ве у Ср би ји 
мо же би ти про мо ви са ње уни вер зал них вред но сти ко је за сту-
па ју и бра не по сто ја ње чо ве ка и сми сао ње го вог жи во та.
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Sla vi ca Mak sic

THE NA TI O NAL IN TE REST  
IN SER BIAN EDU CA TION

Summary

The pa per ex plo res the is su es re le vant for de fi ning the na
ti o nal in te rest in edu ca tion in Ser bia. No wa days, in the Euro
pean con text, Ser bia is a small co un try that is stag na ting and 
lag ging be hind, torn bet we en the de si re to pre ser ve its na ti o nal 
iden tity and to ta ke part in Euro pean in te gra ti ons. Pri o rity na
ti o nal in te rest in the se cond de ca de of the 21st cen tury is ra i sing 
the qu a lity and ac ces si bi lity of edu ca tion in the co un try. The re
spon si ble in sti tu ti ons send the mes sa ge that Ser bian edu ca ti o nal 
po licy sho uld de fi ne edu ca tion as the key fac tor of pre ser va tion 
and de ve lop ment of na ti o nal and cul tu ral iden tity of the ma jo rity 
na tion and et hnic mi no ri ti es. The plan is to edu ca te the young in 
the spi rit of kno wing the lan gu a ge, hi story and he ri ta ge of the 
Ser bian and all ot her na ti ons li ving on the ter ri tory of Ser bia. 
The an swer to the qu e sti on whet her the re is so met hing dis tin cti ve 
for a Ser bian ci ti zen can not be pro vi ded ex pli citly – the re is no 
su praiden tity, or it can not be seen in the exi sting nor ma ti ve. One 
of the ways to wards fin ding a com mon de no mi na tor in va lu es of 
all na ti ons li ving in Ser bia can be pro mo tion of uni ver sal va lu es 
en su ring su sta i na ble de ve lop ment of the com mu nity and the in di
vi dual. In that per spec ti ve, the main goal of edu ca tion be co mes 
the de ve lop ment of the longterm per so nal per spec ti ve of the le ar
ner: at ti tu de that li fe is a va lue in and of it self, con sci o u sness that 
each in di vi dual has a cru cial ro le in pre ser ving the en vi ron ment, 
and de di ca tion to so li da rity whi le fa cing di sa sters.
Key words: Edu ca tion, na ti o nal in te rest, Ser bia, ci ti zen, su sta i

na ble de ve lop ment, mul ti per spec ti vism, me a ning ful 
le ar ning. 
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Увод

1. Ве ли ке и на гле дру штве не про ме не у Ср би ји то ком 
2000. го ди не, ко је су кул ми ни ра ле 5. ок то бра гра ђан ским 
про те сти ма и про ме ном вла да ју ћих ели та, са став ни су део 
тран зи ци о них про це са кроз ко је су про шле ко му ни стич-
ке зе мље ис точ не и сред ње Евро пе кра јем 20. ве ка. У тим 
про це си ма до шло је до ве ли ких и струк ту рал них про ме на 
у чи јем је сре ди шту на пу шта ње ко му ни стич ке иде о ло ги је и 
на њи ма за сно ва них по ли тич ких ре жи ма, као и ре кон струк-
ци ја це ло куп ног дру штве ног си сте ма на на че ли ма ли бе ра ли-
зма. У Ср би ји се по сле 5. ок то бра ра ди кал ни је при сту пи ло 
та квим про ме на ма, при че му је до шло до убр за не при ва ти-
за ци је дру штве ног ка пи та ла, фа во ри зо ва ња при ват ног вла-
сни штва, по пу шта ња ме ђу на род не изо ла ци је и ула зак стра-
ног ка пи та ла у при вред не то ко ве, пре ком по но ва ње др жав не 
ор га ни за ци је и дру штве но-еко ном ске струк ту ре у на сто ја њу 
да се Ср би ја при бли жи ин те гра ци о ним про це си ма у све ту. С 
дру ге стра не, до шло је и до на пу шта ња кон цеп та за јед нич ке 
др жа ве Ср би је и Цр на Го ре, па су се оне кон сти ту и са ле као 
са мо стал не др жа ве и на ста ви ле за по че те про ме не. Са став ни 
чи ни лац ових про це са би ле су ин сти ту ци о нал не про ме не и 
про ме не у си сте му дру штве них вред но сти, ко је су би ле осо-
би то ис по ље не у идеј но-по ли тич кој сфе ри. Оне су у по чет ку 
би ле из ра же не у ле ги ти ми за циј ским ту ма че њи ма про ме на 
и но вим ви ђе њи ма дру штве них по тре ба и ци ље ва, а по том 
су фор му ли са не но ве кон цеп ци је ко је су ге не ри са ле ре кон-
струк ци ју си сте ма дру штве них вред но сти и пре о бли ко ва ње 
јав ног мње ња. У том кон тек сту, до шло је и до де фи ни са ња 
но ве про свет не по ли ти ке, ко ја је би ла из ра же на кроз ре фор-
ме ин сти ту ци о нал ног обра зо ва ња на свим ни во и ма. У овим 
ре фор ма ма нај пре су укљу че ни са др жа ји вер ског обра зо ва-
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ња, као бит на ко рек ци ја у си сте му дру штве ни вред но сти; 
и гра ђан ског вас пи та ња, као вр ста по ли тич ког обра зо ва ња, 
чи ји је циљ вас пи та ва ње и обра зо ва ње мла дих за гра ђан ско 
дру штво, дру штво ли бе рал не де мо кра ти је. Ујед но, ти ме је 
за по че то по ти ски ва ње и ре де фи ни са ње по ли тич ких са др жа-
ја у вас пи та њу и обра зо ва њу ко ји су би ли ра ни је за сту пље ни, 
осо би то оних из со ци ја ли стич ког и на ци о нал ног кор пу са. За-
то се у овом ра ду ука зу је са мо на је дан аспект ути ца ја дру-
штве них про ме на на про ме не у про свет ној по ли ти ци, а то је 
онај део на став них са др жа ја у основ ном обра зо ва њу ко ји су 
ре ле вант ни за на ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње. 

2. На ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње са став ни су део 
оп штег и ху ма ни стич ког обра зо ва ња и вас пи та ња ко је је 
нео п ход но чо ве ку у са вре ме ном дру штву. Ове ком по нен те 
обра зо ва ња и вас пи та ња су са став ни чи ни лац дру штве ног 
иден ти те та, ко ји је на кон Фран цу ске ре во лу ци је и под ути-
ца јем про све ти тељ ских иде ја об ли ко ван пре ма на ци ји, где је 
вас пи та ње по ста ло гра ђан ска функ ци ја ко ја је из јед на че на са 
оства ри ва њем иде а ла на ци о нал не др жа ве.1 Основ не ди мен-
зи је у на ци о нал ном вас пи та њу на ко је се на ро чи то обра ћа 
па жња у овом ра ду је су афир ма ци ја и пре но ше ње зна ња о: а) 
на ци о нал ном иден ти те ту, као спо зна ји за јед нич ких ка рак те-
ри сти ка при пад ни ка јед не на ци је ко је је раз ли ку ју од дру гих 
на ци ја;2 б) европ ском иден ти те ту, као из ра зу са вре ме не ре-
кон струк ци је на ци о нал ног иден ти те та, где се кроз ак ту ел не 
про це се по ли тич ке со ци ја ли за ци је утвр ђу је ши ри, над на ци-
о нал ни, иден ти тет у ци љу раз во ја де мо крат ских и евро ин те-
гра циј ских про це са;3 и в) па три о ти зму, као ви ду из ра жа ва ња 
по зи тив ног од но са и љу ба ви пре ма до мо ви ни, емо ци о нал не 
по ве за но сти са вла сти том др жа вом и на ци јом.4 У по гле ду 

1 John Dеwey: Vaspitanjeidemokratija:uvodufilozofijuvaspitanja, Obod, Ce ti-
nje, 1970, стр. 68.

2 An to ni D. Smit: Nacionalniidentitet, Bi bli o te ka XX vek, Ze mun; Či go ja štam pa, 
Be o grad, 1998, str. 24-26; Slo bo dan An to nić:Nacijaustrujamaprošlosti:ogledi
oodrživostidemokratijeuSrbiji, Či go ja, Be o grad, 2003, str. 151; Ја сна Ми ло ше-
вић: „Зна чај на ци о нал ног иден ти те та”, Српскаполитичкамисао, Бе о град, 
1-4/2003.

3 Bra ni mir Stoj ko vić: Evropskikulturniidentitet, Slu žbe ni gla snik, Be o grad 2008, 
str. 143-167; Jan Such: „Na ci o nal ni iden ti tet na spram europ skog iden ti te ta”, Poli
tičkamisao, Za greb, 4/2000.

4 Va so vić Mir ja na: Upredvorjupolitike, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2007, str. 109-
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гра ђан ског вас пи та ња по себ на па жња се усме ра ва на: а) раз-
вој зна ња о дру штву, дру штве ној и по ли тич кој уло зи гра ђа-
ни на, људ ским пра ви ма и сло бо да ма, као и њи хо вој за шти ти, 
то ле ран ци ји, на чи ни ма мир ног ре ша ва ња кон фли ка та у дру-
штву и дру гим вред но сти ма гра ђан ског дру штва; б) раз ви-
ја ње осе ћа ја при па да ња и по све ће но сти де мо крат ском дру-
штву; и в) раз ви ја ње све сти о за јед нич ким основ ним вред но-
сти ма.5 

3. У на ци о нал ном и гра ђан ском вас пи та њу ни је до вољ-
но са мо сте ћи зна ња о од ре ђе ним пи та њи ма, већ тре ба раз ви-
ти „осје ћа ње по зи тив не при пад но сти на ци ји и ци ви ли за ци-
ји”,6 што зна чи да та ква осе ћа ња тре ба при хва ти ти и угра ди-
ти у по на ша ње. Да кле, по треб но је раз ви ја ње од го ва ра ју ћих 
осо би на ко је су при ме ре не по ли тич кој кул ту ри по сто је ћег 
или про јек то ва ног дру штве ног си сте ма. Пре ма то ме, реч је 
и о из град њи ко о пе ра тив не лич но сти пре ма дру штве ним ин-
сти ту ци ја ма. А основ но обра зо ва ње је иде ал но тло да се кре-
не у том прав цу.

Друштвенициљевиу
основномобразовањуиваспитању

Основ но обра зо ва ње у Ср би ји је оба ве зно и тра је осам 
го ди на. Оства ру је се кроз два обра зов на ци клу са: први од пр-
вог до че твр тог раз ре да, ко ји је ор га ни зо ван кроз раз ред но-
пред мет ну на ста ву; и други ци клус од пе тог до осмог раз ре-
да кроз пред мет ну на ста ву. Дру штве ни ци ље ви у основ ном 
обра зо ва њу де фи ни са ни су про свет ном по ли ти ком Ре пу бли-
ке Ср би је, јер је уре ђе ње обра зо ва ња са свим „при род на и ле-
ги тим на област др жав не вла сти”.7 Они су из ра же ни нај пре у 

122.
5 Образовање за демократију и грађанско друштво 20012004  Препоруке

(2002)12Комитетаминистараземљамачланицамаообразовањузадемо
кратијуиграђанскодруштво, Стра збур, Co un cil of Euro pe, DGIV/EDU/CIT 
(2002) 38.

6  Не над Су зић: „На ша шко ла у од но су на ком пе тен ци је за XXI ви јек”, Педаго
шкастварност, Но ви Сад, 3-4/2004, 173-193, стр. 176.

7 Авра мо вић Зо ран: Држава и образовање, Институт за педагошка 
истраживања, Београд, 2003, стр. 11.
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УставуРепубликеСрбије, а по том у за ко ни ма, пра вил ни ци-
ма и на став ним пла но ви ма и про гра ми ма. 

1. Ре пу бли ка Ср би ја је Уста вом де фи ни са на као „др жа-
ва срп ског на ро да и свих гра ђа на ко ји у њој жи ве” (Члан 1).8 
Из тог од ре ђе ња про ис ти че устав но уре ђе ње свих дру штве-
них уста но ва и си сте ма, укљу чу ју ћи и обра зо ва ње, као и си-
стем дру штве них вред но сти ко ји се ус по ста вља у вас пит но 
обра зов ном про це су. Основ но обра зо ва ње и вас пи та ње у 
Уставу РепубликеСрбије де фи ни са ни су у кон тек сту мно-
гих по ли тич ких и прав них пи та ња устав ног уре ђе ња зе мље, 
а осо би то у тач ки ко јом се од ре ђу је Право на образовање 
(Члан 71).9 Пра во на обра зо ва ње је де кла ра тив но из ра же но 
- свакоимаправонаобразовање, а по том се пре ци зи ра да је 
основнообразовањеобавезноибесплатно, као и да се осни
вањешколауређујезаконом. Основ но обра зо ва ње и вас пи та-
ње ор га ни зу је и фи нан си ра др жа ва, до но си на ци о нал не на-
став не пла но ве и про гра ме у чи јим су на став ним са др жа ји ма 
угра ђе ни дру штве ни ци ље ви и вред но сти ко је су по жељ не 
у дру штву. За функ ци о ни са ње си сте ма основ ног обра зо ва ња 
др жа ва је нај за ин те ре со ва ни ја, јер се у ње му, осим пру жа-
ња и при хва та ња основ них са зна ња о при ро ди, дру штву и 
чо ве ко вом ми шље њу, нај е фи ка сни је мо гу угра ди ти по жељ не 
дру штве не вред но сти и нор ме по мо ћу ко јих се мла ди обра зу-
ју и вас пи та ва ју. По на ша њем у скла ду са тим вред но сти ма и 
нор ма ма ус по ста вља се ста бил ност дру штве не за јед ни це, ре-
гу ли шу дру штве ни од но си и учвр шћу је дру штве ни по ре дак.

2. У Законуоосновамасистемаобразовањаиваспита
ња нај пот пу ни је су де фи ни са ни дру штве ни ци ље ви у основ-
ном обра зо ва њу и вас пи та њу, као и дру га ре ле вант на пи та ња 
од но са дру штва пре ма обра зо ва њу, од но сно це ло куп не про-
свет не по ли ти ке. Оп шти ци ље ви обра зо ва ња и вас пи та ња 
де фи ни са ни су у пет на ест та ча ка (Члан 4).10 Ме ђу њи ма по-
себ ну па жњу за слу жу ју они ци ље ви ко ји су ре ле вант ни за 
на ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње (тач ке:13-15). У њи ма се 
урав но те же но ука зу је ко је су дру штве не вред но сти по жељ-
не у на ци о нал ном и гра ђан ском вас пи та њу. Нај пре, го во ри 

8 „Устав Републике Србије”, СлужбенигласникРС, Београд, бр. 98/2006.
9  „Устав Републике Србије”, СлужбенигласникРС, Београд, бр. 98/2006.
10  „Закон о основама система образовања и васпитања”, СлужбенигласникРС, 

Београд, бр. 52/2011.
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се да је циљ обра зо ва ња и вас пи та ња: „раз ви ја ње спо соб но-
сти за уло гу од го вор ног гра ђа ни на, за жи вот у де мо крат ски 
уре ђе ном и ху ма ном дру штву”.11 У овом ци љу ве о ма са же то 
и ја сно се го во ри о вред но сти ма ко је су бит не за гра ђан ско 
дру штво и ко је тре ба учи ти и усво ји ти. За тим, ис ти чу се оне 
вред но сти и ци ље ви ко ји су ва жни за на ци о нал ни иден ти-
тет и од нос пре ма др жа ви Ср би ји: „раз вој лич ног и на ци о-
нал ног иден ти те та, раз ви ја ње све сти и осе ћа ња при пад но сти 
др жа ви Ср би ји, по што ва ње и не го ва ње срп ског је зи ка и свог 
је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре срп ског на ро да, на ци о нал них 
ма њи на и ет нич ких за јед ни ца”.12 У овом ци љу, мо гу се за-
па зи ти три ди мен зи је ре ле вант не за на ци нал но вас пи та ње. 
Пр ва је од нос пре ма срп ском на ци о нал ном иден ти те ту и по-
тре би ње го вог не го ва ња и раз во ја; дру га је од нос пре ма др-
жа ви Ср би ји, ко ји је па три от ске при ро де, јер се ука зу је на 
раз вој осећањаоприпадностидржавиСрбији; тре ћа је од-
нос пре ма на ци о нал ним ма њи на ма и ет нич ким за јед ни ца ма, 
где се ука зу је на по тре бу по што ва ња њи хо вог иден ти те та, 
тра ди ци је и кул ту ре. Овај од нос се тре ти ра у ис тој рав ни као 
и од нос пре ма срп ском на ци о нал ном иден ти те ту и ујед но се 
ука зу је на развијање мултикултурализма,поштовањеиочу
вањенационалнеисветскекултурнебаштине. А тач ка 15. 
оп штих ци ље ва је уни вер зал не при ро де и у њој се ука зу је 
на вред но сти са вре ме них де мо крат ских дру шта ва: „раз вој 
и по што ва ње ра сне, на ци о нал не, кул тур не, је зич ке, вер ске, 
род не, пол не и уз ра сне рав но прав но сти, то ле ран ци је и ува-
жа ва ње раз ли чи то сти”.13 

3. Закономоосновнојшколи уре ђе на је де лат ност основ-
не шко ле, али су у ње му де фи ни са ни и ци ље ви основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња, као и мно га дру га пи та ња. Основ ни 
циљ вас пи та ња и обра зо ва ња, пре ма овом за ко ну (Члан 2), 
је „сти ца ње оп штег обра зо ва ња и вас пи та ња, скла дан раз вој 
лич но сти и при пре ма за жи вот и за да ље оп ште и струч но 
обра зо ва ње и вас пи та ње”.14 У скла ду са тим, основ ним обра-
зо ва њем и вас пи та њем, пре ма За ко ну оства ру је се: „раз ви-
ја ње ху ма но сти, исти но љу би во сти, па три о ти зма и дру гих 

11 Исто.
12 Исто.
13 Исто.
14  „Закон о основној школи”, СлужбенигласникРС, Београд, бр. 72/2009.
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етич ких свој ста ва лич но сти; вас пи та ње за ху ма не и кул тур-
не од но се ме ђу љу ди ма, без об зи ра на пол, ра су, ве ру, на ци-
о нал ност и лич но уве ре ње; не го ва ње и раз ви ја ње по тре ба за 
кул ту ром и очу ва њем кул тур ног на сле ђа”.15 Ови ци ље ви су 
оп ште и уни вер зал не при ро де. У њи ма не ма екс пли цит них 
од ре ђе ња пре ма на ци ји, др жа ви, као ни пре ма гра ђан ству. 
Али се у њи ма ви ди као циљ раз вој патриотизма, васпита
њезахуманеикултурнеодносемеђуљудима, као и потреба
заочувањемкултурногнаслеђа. То је ин ди рект но у по зи тив-
ној ко ре ла ци ји са на ци о нал ним и гра ђан ским вас пи та њем.

4. Устав но уре ђе ње и за кон ски ци ље ви у обра зо ва њу 
и вас пи та њу су опе ра ци о на ли зо ва ни и у од го ва ра ју ћој фор-
ми угра ђе ни у ак ту ел ним на став ним про гра ми ма за основ но 
обра зо ва ње и вас пи та ње. Они су кроз ци ље ве и за дат ке обра-
зо ва ња исто вет но да ти у два на ест та ча ка у свим на став ним 
про гра ми ма за оба ци клу са основ ног обра зо ва ња и вас пи та-
ња, осим у на став ним про гра ми ма за сед ми и осми раз ред 
где је до шло до из ве сних из ме на, та ко да су ци ље ви из ло же-
ни у пет на ест ста во ва. Та ко ђе, они су у при ме ре ној фор ми са-
др жа ни и у про гра ми ма на став них пред ме та. Са ста но ви шта 
на ци о нал ног вас пи та ња, на ро чи ту па жњу за слу жу ју: „раз ви-
ја ње све сти о др жав ној на ци о нал ној при пад но сти, не го ва ње 
срп ске тра ди ци је и кул ту ре, као и тра ди ци је и кул ту ре на ци-
о нал них ма њи на”, а са ста но ви шта гра ђан ског: „омо гу ћа ва-
ње укљу чи ва ња у про це се европ ског и ме ђу на род ног по ве-
зи ва ња (...) усва ја ње, раз у ме ва ње и раз вој основ них со ци јал-
них и мо рал них вред но сти де мо крат ски уре ђе ног, ху ма ног 
и то ле рант ног дру штва (...) по што ва ње пра ва де це, људ ских 
и гра ђан ских пра ва и основ них сло бо да и раз ви ја ње спо соб-
но сти за жи вот у де мо крат ски уре ђе ном дру штву”.16 Из ових 
од ре ђе ња се ви ди да су дру штве ни ци ље ви у основ ном обра-
зо ва њу и вас пи та њу пре до че ни вр ло ја сно, ка ко са ста но ви-
шта очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та и раз во ја по зи тив ног, 

15  Исто.
16  „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања”, Просветни гласник, Београд, бр. 10/2004, 
20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 7/2010. и 3/2011; „Правилник о 
наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања”, 
Просветнигласник, Београд, бр. 2/2010; као и у свим другим релевентним 
правилницима.
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па три от ског, од но са пре ма др жа ви Ср би ји; та ко и са ста но-
ви шта раз во ја гра ђан ског дру штва у ко ме вла да ју де мо крат-
ски и ху ма ни од но си; отво ре ног дру штва ко је те жи ши рим 
ин те гра ци ја ма, осо би то евро ин те гра циј ским про це си ма. 
Ме ђу тим, у на став ним про гра ми ма за сед ми и осми раз ред, 
ови ци ље ви су при лич но кон фу зно из ра же ни: „раз у ме ва ње и 
сна ла же ње у са да шњо сти и по ве за но сти дру штве них по ја ва 
и про це са у про сто ру и вре ме ну (Ср би ја, Евро па, свет); при-
хва та ње и ува жа ва ње дру гог/дру ге без об зи ра на на ци о нал-
ну, вер ску, род ну и дру ге раз ли ке”; као и „по зна ва ње вред но-
сти соп стве ног кул тур ног на сле ђа и по ве за но сти са дру гим 
кул ту ра ма и тра ди ци ја ма”.17 У овим ци ље ви ма ни је ја сно из-
ра жен од нос пре ма ти пу дру штва за ко је тре ба вас пи та ва ти 
мла де, као ни по зи ти ван од нос пре ма др жа ви Ср би ји, јер се 
не ви ди као циљ по тре ба за развојемпатриотскихосећања, 
као у ра ни јим на став ним про гра ми ма и по ме ну тим за ко ни-
ма.

Националнииграђанскисадржаји
унаставнимпредметима

У ана ли зи са др жа ја на став них пла но ва и про гра ма на-
ро чи та па жња се по све ћу је на став ним пред ме ти ма, ко ји су 
ре ле вант ни за те му овог ра да, без об зи ра да ли се ра ди о оба-
ве зним или из бор ним пред ме ти ма, као и ци ље ви ма и за да-
ци ма ко ји се у њи ма ис ти чу. То су на став ни пред ме ти ко ји се 
кон ти ну и ра но уче: а) од пр вог до осмог раз ре да; б) од пр вог 
до че твр тог раз ре да; и в) од пе тог до осмог раз ре да. Ци ље ви и 
за да ци ових на став них пред ме та у оба обра зов на ци клу са и у 
на став ним про гра ми ма су де фи ни са ни исто вет но, а на став ни 
са др жа ји раз ли чи то, за ви сно од при ро де на став ног пред ме та, 
раз ре да и обра зов ног ци клу са. Ме ђу тим, у на став ним про-
гра ми ма за сед ми и осми раз ред има из ве сних из ме на ко је се 
ти чу ин си сти ра ња на реализацијиодговарајућихстандарда
образовнихпостигнућа.18 Ти ме ни су пре о бли ко ва ни ци ље ви 

17 „Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања 
и васпитања”, Просветни гласник, Београд, бр. 6/2009.; „Правилник 
о наставном плану и програму за осми разред основног образовања и 
васпитања”, Просветнигласник, Београд, бр. 2/2010.

18  „Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 
васпитања”, исто.
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на став ног пред ме та ко ји су по ста вље ни у ра ни јим раз ре ди-
ма, па су за то ана ли зом ови пред ме ти пра те кон ти ну и ра но од 
по чет ка до кра ја њи хо вог из у ча ва ња, ка ко би се мо гла са гле-
да ти ње го ва це ли на и ре ле вант ни са др жа ји. 

А)Наставнипредметикојисе
учеодпрвогдоосмогразреда

1. Српскијезик. - Пре ма на став ном про гра му, „циљ на-
ста ве срп ског је зи ка је сте да уче ни ци овла да ју основ ним за-
ко ни то сти ма срп ског књи жев ног је зи ка на ко ји ће се усме-
но и пи сме но, пра вил но из ра жа ва ти да упо зна ју, до жи ве и 
оспо со бе се да ту ма че ода бра на књи жев на де ла, по зо ри шна, 
филм ска и дру га умет нич ка оства ре ња из срп ске и свет ске 
ба шти не”.19 За да ци на ста ве кре ћу се у ра спо ну од раз ви ја ња 
љу ба ви пре ма ма тер њем је зи ку и по тре бе да се он учи, не гу је 
и уна пре ђу је па све до под сти ца ња уче ни ка на са мо стал но 
је зич ко, ли те рал но и сцен ско ства ра ла штво. Је дан од тих за-
да та ка је сте и: „Раз ви ја ње па три о ти зма и вас пи та ња у ду ху 
ми ра, кул тур них од но са и са рад ње ме ђу љу ди ма”. У са др-
жа ју на став них про гра ма, у свим раз ре ди ма, ве ли ка па жња 
се по све ћу је чи та њу и пи са њу, уче њу је зи ка, књи жев но сти и 
је зич ке кул ту ре. У књи жев но сти су за сту пље на, углав ном, 
де ла са вре ме не срп ске књи жев но сти, као и на род не пе сме, 
бај ке, при че и при по вет ке, где се у пре по ру че ној ли те ра ту-
ри за лек ти ру, мо гу на ћи са др жа ји ко ји ука зу ју не по сред ни је 
на не ки аспект на ци о нал ног и/или гра ђан ског вас пи та ња.20 У 
на став ним про гра ми ма за дру ги ци клус основ ног обра зо ва-
ња све ве ћа па жња се по све ћу је: кон ти ну и ра ном уче њу је зи-
ка, књи жев но сти и је зич кој кул ту ри. Гра ди во се у свим обла-
сти ма по сте пе но про ши ру је и од уче ни ка и на став ни ка се све 
ви ше зах те ва. Ка ко се иде у ста ри је раз ре де, та ко се и све 
ви ше ши ри спи сак ли те ра ту ре за лек ти ру, где су за сту пље на 

19 „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања”, Просветнигласник, Београд, бр. 10/2004.

20 Углавном су то неке народне песме, приповетке, приче и бајке (СветиСава
иђаци, МаркоКраљевићиорао; СветиСава,отацисин, Марко Краљевићи
бегКостадин), као и по неко савремено књижевно дело (избор из Антологије
српске поезије за децу које је приредио Д. Радовић, Домовина се брани
лепотом Љ. Ршумовића и Јуначкапесма М. Антића).
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мно га де ла у ко ји ма се мо гу на ћи не по сред ни је са др жа ји ко ји 
су бит ни за на ци о нал но и/или гра ђан ско вас пи та ње.21 

 2. Српскикаонематерњијезик. - Овај на став ни пред-
мет је оба ве зан за уче ни ке ко ји ма срп ски је зик ни је ма тер њи 
је зик. Основ ни циљ на ста ве у овом пред ме ту је сте: „да уче-
ни ци про дук тив но овла да ју срп ским је зи ком у окви ру пред-
ви ђе не је зич ке и лек сич ке гра ђе, да упо зна ју еле мен те кул-
ту ре на ро да ко ји го во ре тим је зи ком и оспо со бе се за спо ра-
зу ме ва ње, дру же ње и збли жа ва ње са при пад ни ци ма ве ћин-
ског на ро да и дру гих на ци о нал но сти”.22 Ме ђу за да ци ма на 
ко је се ука зу је у на ста ви срп ског је зи ка, вр ло су ре ле вант ни 
они ко ји се ти чу со ци ја ли за ци је де це при пад ни ка на ци о нал-
них ма њи на у сре ди ни у ко јој жи ве, а то су: а) да се уче ни ци 
упо зна ју са основ ним ка рак те ри сти ка ма кул ту ре на ро да чи ји 
је зик уче; б) да се оспо со бе за ин фор ми са ње, обра зо ва ње и 
са мо о бра зо ва ње на срп ском је зи ку; и в) раз ви ју ин те ре со ва-
ња и мо ти ва ци ју за уче ње срп ског је зи ка и та ко стек ну ве ћу 
ко му ни ка тив ну ком пе тен ци ју и спо соб ност раз ми шља ња на 
ње му. У са др жа ју на став них про гра ма ве ли ка па жња се по-
све ћу је уче њу срп ског је зи ка кроз те ме ко је се од но се на шко-

21 Углавном су то народнепесме, причеиприповетке (Војевао белиВиде,
коледо, Обредне народне календарске песме, Свети Саво, Женидба
Душанова,Епскенароднепесместаријихвремена, Обичајненароднелирске
песме свадбене, СмртмајкеЈуговића,ЕпскенароднепесмеоКосовском
боју,ЕпскенароднепесмеоМаркуКраљевићу, ДиобаЈакшића, Епскенародне
песмепокосовскогтематскогкруга /избор/, МалиРадојица, ИвоСенковић
и ага од Рибника, Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима /избор/, 
СветиСаваукњижевности /избор /, Српскадјевојка, Почетакбунепротив
дахија, Народнеепскепесменовијихвремена /тематски круг о ослобођењу 
Србијe и Црне Горе/); као и различитакњижевнадела:В. Илић: Свети
Сава, А. Шантић: Мојаотаџбина, Д. Максимовић: Опореклу,Крвавабајка; 
П. Кочић: Јазавацпредсудом /одломак/, М. Ракић: Наслеђе, Симонида; М. 
Бојић: Плавагробница, В. Попа: Манасија, М. Павловић: Светогорскидани
иноћи /избор/, Ј. Веселиновић: ХајдукСтанко, Љ. Симовић: БојнаКосову 
/одломак/, Б. Станковић: Наш Божић /одломак/, В. С. Караџић: Живот
и обичаји народа српског, Житије Ајдук  Вељка Петровића; Ђ. Јакшић: 
Отаџбина, М. Црњански: СеобеI /одломак/; О. Давичо: Србија, Теодосије: 
Житије светог Саве (одломак), Прота Матеја Ненадовић: Мемоари /
одломак/, Д. Ћосић: Деобе /одломак/, М. Бећковић: ПричаоСветомСави, Б. 
Михајловић: БановићСтрахиња, В. Чајкановић: Студијеизсрпскерелигије
ифолклора /избор/, П. Влаховић: Србија–земља,људи,живот,обичаји /
избор/, Ш. Кулишић, Ж. Петровић, Н. Пантелић: Српскимитолошкиречник 
/избор/, М. Недељковић: ГодишњиобичајиуСрба /избор/.

22  „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања”, исто.
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лу, по ро ди цу и дом, град и се ло, сва ко днев ни жи вот, као и на 
ко му ни ка тив не функ ци је.

У дру гом ци клу су основ ног обра зо ва ња у на став ним 
про гра ми ма до ми ни ра ју исте те мат ске це ли не као и у про-
гра ми ма за ра ни је раз ре де. Ве ли ка па жња се по све ћу је осо-
би то је зич кој ма те ри ји, гра ма ти ци, пра во пи су и је зич кој кул-
ту ри, кроз те ме ко је се од но се на шко лу, сва ко днев ни жи вот, 
дру штво и при ро ду, ак ту ел не те ме, као и на раз вој ко му ни-
ка тив них функ ци ја. А у про гра му за осми раз ред, по ред то га, 
за сту пље не су мно ге те ме из жи во та мла дих, срп ске на ци о-
нал не исто ри је и исто ри је срп ске кул ту ре. У спи ску де ла за 
лек ти ру са др жа на су иста де ла ко ја се на ла зе и у про гра му за 
срп ски је зик ко ји је на ме њен уче ни ци ма ко ји ма је овај је зик 
ма тер њи, али је овај спи сак знат но ужи.

3. Странијезик. - На став ни про гра ми за стра не је зи ке 
де фи ни са ни су за: ен гле ски, не мач ки, фран цу ски, ита ли јан-
ски, шпан ски и ру ски је зик. Оп шти циљ на ста ве стра ног је-
зи ка је да „оспо со би уче ни ка да на стра ном је зи ку ко му ни ци-
ра на основ ном ни воу у усме ном и пи са ном об ли ку о те ма ма 
из ње го вог не по сред ног окру же ња”, али с дру ге стра не и да 
„олак ша раз у ме ва ње дру гих и раз ли чи тих кул ту ра и тра ди-
ци ја”.23 Кроз ову на ста ву уче ник, из ме ђу оста лог, сти че свест 
о зна ча ју соп стве ног је зи ка и кул ту ре у кон так ту са дру гим 
је зи ци ма и кул ту ра ма. Те ме ко је се по ста вља ју у са др жа ју 
на став них про гра ма од но се се углав ном на: шко лу, по ро ди цу 
и бли ско окру же ње, пра зни ке, ис хра ну, оде ћу и оста ло (го-
ди шња до ба, ме се ци, да ни у не де љи и де ло ви да на), као и 
основ ни по да ци о зе мљи/зе мља ма чи ји се је зик учи). У дру-
гом ци клу су основ ног обра зо ва ња, гра ди во се кон ти ну и ра но 
учи и по сте пе но про ши ру је, па се и опе ра тив ни за да ци по је-
зич ким ве шти на ма усло жња ва ју. На ро чи та па жња се по све-
ћу је раз во ју ко му ни ка тив них функ ци ја и уче њу гра ма тич ких 
са др жа ја са при ме ри ма. 

5. Ликовнакултура. - У овом на став ном пред ме ту, као 
„циљ вас пит но обра зов ног ра да у на ста ви ли ков не кул ту ре 
је сте да се под сти че и раз ви ја уче ни ко во ства ра лач ко ми-
шље ње и де ло ва ње у скла ду са де мо крат ским опре де ље њем 

23 „Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред 
основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред 
основног образовања и васпитања”, Просветнигласник, Београд, бр. 1/2005.
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дру штва и ка рак те ром овог на став ног пред ме та”.24 У том 
ци љу, по ста вља се мно штво раз ли чи тих за да та ка, углав ном 
ме то дич ке при ро де, ме ђу ко ји ма је и раз ви ја ње спо соб но сти 
код уче ни ка за пре по зна ва ње тра ди ци о нал не, мо дер не и са-
вре ме не умет но сти. Овим се уче ни ци упу ћу ју на естет ске и 
ког ни тив не са др жа је раз ли чи тих ти по ва умет но сти, ко ја је 
осо бе на за раз ли чи те ти по ве дру штва и кул тур не за јед ни це. 
У пре по ру ка ма за оства ри ва ње на став ног про гра ма, ука зу је 
се да је по треб но да се уз сва ку це ли ну про гра ма по ка же не ко 
од умет нич ких де ла или спо ме ни ка кул ту ре. То „не мо ра ју 
увек да бу ду умет нич ка де ла, не го и пред ме ти ет но-кул ту ре 
ко ја се од но се на сре ди ну у ко јој уче ни ци жи ве”.25 У дру гом 
ци клу су основ ног обра зо ва ња па жња се усме ра ва на ве о ма 
раз ли чи ту ли ков ну те ма ти ку, али и на ли ков на де ла и спо ме-
ни ке кул ту ре, где се ука зу је на мно га де ла из на ше и свет ске 
кул тур не ба шти не.26 

6. Музичкакултура. - У овом на став ном пред ме ту као 
је дан од ци ље ва ис ти че се: „Раз ви ја ње осе тљи во сти за му-
зич ке вред но сти, упо зна ва ње умет нич ке тра ди ци је и кул ту-
ре сво га и дру гих на ро да”.27 У са др жа ју про гра ма ука зу је се 
на раз ли чи те аспек те из во ђе ња, слу ша ња и ства ра ња му зи ке, 
где се ис ти че да је по жељ но по ве зи ва ње му зич ких са др жа ја 
са дру гим на став ним пред ме ти ма и те мат ско по ве зи ва ње му-
зи ке са оби ча ји ма, за ви ча јем и до мо ви ном. У дру гом ци клу су 
основ ног обра зо ва ња ука зу је се на об но ву ста рих и об ра ду 
но вих пој мо ва му зич ке пи сме но сти, на упо зна ва ње са му зи-
ком раз ли чи тих епо ха (пра и сто ри ја, ан тич ка епо ха, сред њи 
век, ре не сан са, ба рок кла си ци зам, као и са му зи ком на тлу 
Ср би је) и под сти че се кре а тив ност у му зич ком ства ра њу и 
из во ђе њу му зи ке. У том ци љу, пре по ру чу је се мно штво раз-
ли чи тих ком по зи ци ја за пе ва ње и сви ра ње, ме ђу ко ји ма су 
хим не, на род не пе сме и игре из раз ли чи тих кра је ва Ср би је, 
ду хов не пе сме, ста ро град ске пе сме, пе сме из бал кан ских ра-

24 Исто.
25 „Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред 

основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред 
основног образовања и васпитања”, исто.

26 „Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 
васпитања”, исто.

27 „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања”, исто.
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то ва и Пр вог свет ског ра та, као и пе сме на ци о нал них ма њи-
на, на род не пе сме дру гих на ро да, деч је пе сме и пе сме ко је су 
ства ра ла де ца. Ме ђу њи ма мно го је и оних ко је су ја ко ва жне 
за вас пи та ње. То су у пр вом ре ду хим не, ко је су за сту пље не 
од пр вог до осмог раз ре да основ не шко ле, као и не ке дру ге 
ком по зи ци је па три от ског и ду хов ног ка рак те ра ко је за у зи ма-
ју вр ло зна чај но ме сто у оба ци клу са основ ног обра зо ва ња.28 

7. Версканастава. - Ова на ста ва се ор га ни зу је и из во ди 
за тра ди ци о нал не цр кве и вер ске за јед ни це у Ср би ји, а то су: 
Срп ска пра во слав на цр ква, Ислам ска за јед ни ца, Ка то лич ка 
цр ква, Сло вач ка еван ге лич ка цр ква а. в., Је вреј ска за јед ни ца, 
Ре фор мат ска хри шћан ска цр ква и Еван ге лич ка хри шћан ска 
цр ква а. в. Циљ вер ске на ста ве је сте „да се њо ме по све до че 
на са др жај ве ре и ду хов но ис ку ство тра ди ци о нал них цр ка ва 
и ре ли гиј ских за јед ни ца ко је жи ве и де лу ју на на шем жи вот-
ном про сто ру, да се уче ни ци ма пру жи це ло вит ре ли гиј ски 
по глед на свет и жи вот и да им се омо гу ћи сло бод но усва ја ње 
ду хов них и жи вот них вред но сти Цр кве или за јед ни це ко јој 
исто риј ски при па да ју, од но сно чу ва ње и не го ва ње соп стве-
ног вер ског и кул тур ног иден ти те та”.29 За тим, ис ти че се да 

28 Препоручене композиције за певање су: химне: Државна химна,
Светосавска химна Школска химна; народне песме међу којима су и оне 
религијског карактера: Божићна песма, Ој Бадњаче, Бадњаче и Помози
нам Вишњи Боже; композиције: Н. Вукомановић Домовина; песме из 
балканских ратова и Првог светског рата: КапетанКоча путује, Крећесе
лађафранцуска, Тамодалеко. Заслушање: поменуте химне; композиције: 
К. Станковић Српска национална песма, М. Тајчевић Седам балканских
игара /избор/, М. Топаловић Свјати мученици, С. Бинички Марш на
Дрину, С. Мокрањац: IIруковет,Vруковет, VIIIруковет и IXруковет; С. 
Стефановић Расткова одлука, И. Бајић Српкиња, Ј. Јовичић Македонска
рапсодија, Ј. Маринковић Отченаш. Зарадхора препоручују се: поменуте 
химне; композиције: М. Илић БелиЗдравовојско, З. Вауда Подоном,под
оном, Песместарогратника; И. Бајић Српкиња, Б. Херман Мојасеземља
слободазове, Б. Станчић НаСветогСаву, као и Светосавскахимна - запис 
П. Крстић, Здравица - песма из Југославије, И. Бајић Српскизвуци, Д. Јенко 
Божеправде, С. Мокрањац IIруковет, Xруковет, XIруковет, Наранилу, 
Пазарживине, Славска, Тебепојем, ХимнаВуку; Т. Скаловски Македонска
хумореска, М. Тајчевић Додолскепесме, I свитаизСрбије, Шистек-Бабић 
Ој, Србијо. За рад хора и оркестра: поменуте химне; духовне песме: 
Божићу,нашарадости; ИсајијаСрбин–Алилуја, Помозинам,драгиБоже, 
К. Станковић Многаја љета, Тропар за Божић, Тропар Светом Сави; С. 
Мокрањац – одломак из литургије Будиимја; песме из балканских ратова и 
Првог светског рата: КапетанКочапутује, Крећеселађафранцуска, Тамо
далеко.

29 „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
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упо зна ва ње уче ни ка са ве ром и ду хов ним ис ку стви ма тре-
ба да оства ри ва ти у отво ре ном и то ле рант ном ди ја ло гу, уз 
ува жа ва ње дру гих ре ли гиј ских ис ку ста ва и фи ло зоф ских по-
гле да, као и на уч них са зна ња и свих по зи тив них ис ку ста ва 
и до стиг ну ћа чо ве чан ства. На став ни про гра ми ве ро на у ке за 
све тра ди ци о нал не цр кве и вер ске за јед ни це у Ср би ји де фи-
ни са ни су на сли чан на чин, а на став ни са др жа ји у скла ду са 
ре ли гиј ским по гле ди ма, фи ло зо фи јом и ис ку стви ма од го ва-
ра ју ће ве ро на у ке.

8. Грађансковаспитање. - Oсновни циљ на ста ве овог 
пред ме та је сте „под сти ца ње раз во ја лич но сти и со ци јал ног 
са зна ња код уче ни ка основ не шко ле”.30 Гра ђан ско вас пи та ње 
тре ба да пру жи мо гућ ност уче ни ци ма да у про це су обра зо-
ва ња и вас пи та ња стек ну са зна ња, спо соб но сти и вред но сти 
нео п ход не за фор ми ра ње ауто ном не, ком пе тент не, од го вор-
не и кре а тив не лич но сти, отво ре не за до го вор и са рад њу, ко ја 
по шту је се бе и дру ге. Са др жај про гра ма на ста ве де фи ни сан 
је кроз не ко ли ко те мат ских це ли на: 1) адап та ци ја де це на 
школ ску сре ди ну и раз вој ко му ни ка тив них спо соб но сти; 2) 
раз у ме ва ње и усва ја ње нај ва жни јих пој мо ва (деч ја и људ ска 
пра ва и сло бо де, иден ти тет, дру штве на од го вор ност, раз ли-
чи тост кул ту ра, јед на кост, пра во и прав да, мир, си гур ност 
и ста бил ност, де мо кра ти ја); 3) раз ви ја ње ве шти на и спо соб-
но сти; и 4) уче ње о вред но сти ма.31 У дру гом ци клу су основ-
ног обра зо ва ња и вас пи та ња као оп шти циљ по ста вља се 
„оспо со бља ва ње уче ни ка за ак тив но уче шће у жи во ту шко ле 
и ло кал не за јед ни це, про ши ри ва њем зна ња о де мо кра ти ји, 
ње ним прин ци пи ма и вред но сти ма кроз прак тич но де ло ва-
ње”.32 А у про гра ми ма за сед ми и осми раз ред: „циљ на ста ве 
гра ђан ског вас пи та ња је сте да уче ни ци стек ну са зна ња, фор-
ми ра ју ста во ве, раз ви ју ве шти не и усво је вред но сти ко је су 
прет по став ка за ком пе тен тан, од го во ран и ан га жо ван жи вот 
у де мо крат ском дру штву”.33 У фо ку су ових на став них про-

образовања и васпитања”, исто.
30 Исто.
31 „Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања 

и васпитања”, Просветнигласник, Београд, бр. 3/2006.
32 „Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 
васпитања”, исто.

33 „Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 
васпитања”, исто.
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гра ма су че ти ри те мат ске це ли не: 1) шко ла и уче шће уче ни ка 
у школ ском жи во ту; 2) ло кал на за јед ни ца и ак тив но уче шће 
уче ни ка у жи во ту ло кал не за јед ни це; 3) гра ђа нин; др жа ва и 
власт; ђач ки пар ла мент и ини ци ја ти ва; и 4) де ца у са вре ме-
ном све ту; и ме ди ји у са вре ме ном дру штву. 

9. Матерњијезиксаелементиманационалнекултуре. 
- Овај на став ни пред мет је де фи ни сан за при пад ни ке на ци о-
нал них ма њи на, а на став ни про гра ми де фи ни са ни су за ма-
ђар ски, ром ски, ру мун ски, ру син ски, сло вач ки, хр ват ски, бо-
шњач ки и бу ње вач ки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-
ту ре.34 Са др жа ји на став ног про гра ма за све по ме ну те је зи ке 
ура ђе ни су по је дин стве ној ме то до ло ги ји, где се из у ча ва ју: 
је зик, књи жев ност, кул ту ра из ра жа ва ња и еле мен ти на ци о-
нал не кул ту ре. 

Б)Наставнипредметикојисе
учеодпрвогдочетвртогразреда

1. Светоконас /Природаидруштво. - Ин те гри са ни 
на став ни пред мет Свет око нас, под тим на зи вом, учи се 
са мо у пр вом и дру гом раз ре ду, а у тре ћем и че твр том он 
се на зи ва Природаидруштво. Оп шти циљ из у ча ва ња овог 
на став ног пред ме та је сте „да де ца упо зна ју се бе, сво је окру-
же ње и раз ви ју спо соб но сти за од го во ран жи вот у ње му”.35 
А у по себ ним ци ље ви ма, ука зу је се на: раз у ме ва ње и ува-
жа ва ње раз ли чи то сти ме ђу по је дин ци ма и гру па ма; раз ви-
ја ње од го вор ног од но са пре ма се би, дру ги ма, окру же њу и 
кул тур ном на сле ђу; као и чу ва ње на ци о нал ног иден ти те та и 
ње го во угра ђи ва ње у свет ску кул тур ну ба шти ну. У на став-
ним про гра ми ма мо гу се за па зи ти вр ло кон зи стент не те ме 
ко је упу ћу ју и на бит не са др жа је на ци о нал ног и гра ђан ског 
вас пи та ња. То су: у пр вом раз ре ду, не по сред но окру же ње - 
Мојаоколина, у дру гом раз ре ду, на се ље са око ли ном - Моје
место, у тре ћем раз ре ду, при род но и дру штве но окру же ње - 
Мојзавичај, и у че твр том раз ре ду, Ср би ја као део све та - Моја

34 „Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и 
програму за први и други разред основног образовања и васпитања”, 
Просветнигласник, Београд, бр. 1/2005.

35 „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања”, исто.



ЈованБазић ГРАЂАНСКОИНАЦИОНАЛНО...

234

домовина. Ов де је сва ка ко нај за ни мљи ви ја те ма Мојадомо
вина, где се у ње ној раз ра ди ука зу је на основ не ка рак те ри-
сти ке Ср би је: раз вој мо дер не срп ске др жа ве, њен стра те шки 
по ло жај, при род но-ге о граф ске од ли ке, ста нов ни штво, гра ђе-
ње де мо крат ских од но са, очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та и 
ње го во угра ђи ва ње у свет ску кул тур ну ба шти ну. Та ко ђе, ве-
о ма је ре ле ван тан и са др жај те мат ске це ли не Освртуназад
прошлост, где се ука зу је на раз ли чи те на став не са др жа је, од 
про шло сти по ро ди це уче ни ка и на се ља у ко ме он жи ви до 
вла да ра Ср би је, од Не ма њи ћа до да нас, укљу чу ју ћи срп ске 
устан ке у XIX и свет ске ра то ве у XX ве ку.

2. Народнатрадиција. - Основ ни раз ло зи за уво ђе ње 
овог пред ме та у на ста ву „је су алар мант ни из ве шта ји ис тра-
жи ва ча (ет но лин гви ста, ет но ло га, фол кло ри ста, ет но му зи ко-
ло га) ко ји упо зо ра ва ју на убр за но од у ми ра ње мно гих ва жних 
еле ме на та тра ди циј ске кул ту ре и њи хов не ста нак из прак се, 
оп ти ца ја и - нај зад - из жи во та са мог”.36 Уво ђе ње у на ста ву са-
др жа ја тра ди ци о нал не кул ту ре је је дан од на чи на да уче ни ци 
стек ну са зна ња о на род ној тра ди ци ји, јер ти ме сти чу свест о 
се би и свом ме сту у све ту слич них и раз ли чи тих, фор ми ра ју 
пред ста ве о кон ти ну и те ту и уко ре ње но сти и сл. Кон цеп ци ја 
на ста ве овог пред ме та по се бан на гла сак ста вља на ло кал ну 
на род ну тра ди ци ју, а ње гов основ ни циљ је „оства ри ти ди-
рект но уво ђе ње уче ни ка у ак тив но сти ре ви та ли за ци је тра-
ди ци је кроз не по сред но упо зна ва ње ма те ри јал не и ду хов не 
тра ди циј ске кул ту ре свог на ро да и на ро да у ужем и ши рем 
окру же њу”.37 У том сми слу, за да ци на ста ве се сво де на усва-
ја ње еле мен тар них зна ња о: а) ра зли ци из ме ђу фол клор ног и 
ак ту ел ног окру же ња; и б) го ди шњем ци клу су, кроз по зна ва-
ње: основ них раз ли ка из ме ђу град ског и се о ског на чи на жи-
во та, се зон ских ра до ва, основ них и оп штих пра зни ка, као и 
оби чај но-об ред них рад њи ве за них за те ра до ве и пра зни ке. 

36 Исто.
37 Исто.
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В)Наставнипредметикојисе
учеодпетогдоосмогразреда

1. Историја. -Основ ни циљ на ста ве исто ри је је „да до-
при не се раз у ме ва њу исто риј ског про сто ра и вре ме на, исто-
риј ских про це са и то ко ва, као и раз ви ја њу на ци о нал ног, 
европ ског и свет ског иден ти те та и ду ха то ле ран ци је код уче-
ни ка”.38 Ов де се на вр ло за ни мљив на чин у ис тој рав ни по ста-
вља раз вој националног,европскогисветскогидентитета. 
А у за да ци ма на ста ве исто ри је ука зу је се да уче ни ци тре ба 
да уоче узроч но-по сле дич не ве зе, раз у ме ју исто риј ске про це-
се и то ко ве, уло гу ис так ну тих лич но сти у раз во ју дру штва, 
да упо зна ју на ци о нал ну и оп шту исто ри ју, као и исто ри ју су-
сед них на ро да и др жа ва. У на став ним про гра ми ма за сту пље-
не су обим не те мат ске це ли не: од пра и сто ри је и ста рог ве ка 
до Ју го сла ви је по сле Дру гог свет ског ра та. У том кон тек сту 
зна чај на па жња се по све ћу је Ср би ма и њи хо вом окру же њу у 
сред њем ве ку, срп ским зе мља ма и њи хо вом окру же њу у до ба 
осман лиј ских осва ја ња; срп ском на ро ду под стра ном вла шћу 
и но во ве ков ним срп ским др жа ва ма, Ср би ји и Цр ној Го ри у 
Пр вом свет ском ра ту; ју го сло вен ској кра ље ви ни; Ју го сла ви-
ји у Дру гом свет ском ра ту; као и Ју го сла ви ји по сле Дру гог 
свет ског ра та. 

2. Географија. -Као циљ уче ња у овом на став ном пред-
ме ту по ста вља се „усва ја ње зна ња о при род но ге о граф ским 
и дру штве но ге о граф ским објек ти ма, по ја ва ма и про це си ма 
и њи хо вим ме ђу соб ним ве за ма и од но си ма у ге о про сто ру”. 
За тим, да „на ста ва ге о гра фи је тре ба да до при не се ства ра њу 
ре ал не и ис прав не сли ке о све ту као це ли ни и ме сту и уло зи 
на ше др жа ве у све ту”.39 У на став ним про гра ми ма за сту пље-
не су те мат ске це ли не о: 1) ва си о ни, зе мљи; ге о граф ској кар-
ти и пла не ти зе мљи; 2) ста нов ни штву и на се љи ма на зе мљи, 
ге о граф ској сре ди ни, људ ским де лат но сти ма и ре ги о нал ној 
ге о гра фи ји Евро пе; 3) ге о граф ским ка рак те ри сти ка ма кон ти-

38 „Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и 
васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 
васпитања”, Просветнигласник, Београд, бр. 2/2010.

39 Исто.
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не на та и све ту као це ли ни; 4) Ср би ји и Ср би ма - ге о граф ски 
по ло жај, гра ни це и ве ли чи на Ср би је; при род не од ли ке, ста-
нов ни штво, на се ља и при вре да Ср би је; за ви чај на ге о гра фи ја; 
Ср би ван гра ни ца Ср би је; и Ср би ја у са вре ме ним ин те гра-
циј ским про це си ма. 

3. Свакодневниживотупрошлости. -Освнов ни циљ 
из у ча ва ња овог на став ног пред ме та је „про ши ри ва ње зна ња 
из обла сти оп ште кул ту ре и оспо со бља ва ње уче ни ка да, кроз 
упо зна ва ње с на чи ном жи во та љу ди у про шло сти, бо ље раз-
у ме ју свет и вре ме у ко ме жи ве и раз ви ју свест о кон ти ну и-
те ту и уко ре ње но сти”.40 За тим, да се уче ни ци „упо зна ју са 
спе ци фич но сти ма ди на ми ке кул тур них про ме на и да на у че 
ка ко да са гле да ју се бе у кон тек сту другог, да би соп стве ни 
иден ти тет што пот пу ни је ин те гри са ли у ши ри кон текст раз-
у ђе не и сло же не са да шњо сти”.41 У са др жа ју на став ног про-
гра ма ука зу је се на: 1) по јам и зна чај про у ча ва ња про шло сти, 
игре у про шло сти, сва ко днев ни жи вот љу ди у па ра и сто ри ји 
и ста ром ве ку; 2) гр бо ве и за ста ве, не кад и сад; сва ко днев ни 
жи вот љу ди у сред њем ве ку, са освр том на жи вот у срп ским 
зе мља ма; 3) но вац не кад и сад, сва ко днев ни жи вот у но вом 
ве ку (сва ко днев ни жи вот у Евро пи и све ту од кра ја XV до 
кра ја XIX ве ка), укљу чу ју ћи и сва ко днев ни жи вот Ср ба у том 
раз до бљу; и 4) фо то гра фи ја, филм, ра дио и те ле ви зи ја не кад 
и сад.

Закључци
На ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње у основ ном обра-

зо ва њу у Ср би ји де фи ни са ни су про свет ном по ли ти ком кроз 
низ нор ма тив них ака та, од Уста ва и за ко на, па све до на став-
них про гра ма и са др жа ја за од ре ђе ни на став ни пред мет. У 
пе ри о ду од 2000. го ди не не пре ста но тра ју ре фор ме основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња, ко је се у су шти ни сво де на при ла-
го ђа ва ње на шег обра зо ва ња нео ли бе рал ном кон цеп ту дру-
штве них ре фор ми и обра зов ним си сте ми ма зе ма ља Европ ске 
уни је. У про це су тих ре фор ми из вр ше но је мно го про ме на: 
до нет је нов УставРепубликеСрбије, из вр ше не су из ме не За
конаоосновамасистемаобразовањаиваспитања, Закона
оосновнојшколи, као и про ме не на став них пла но ва и про-

40  Исто.
41 Исто.
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гра ма, што се све ску па од ра зи ло и на ре де фи ни са ње обра-
зов них ци ље ва и на став них са др жа ја у основ ном обра зо ва њу. 

На став ни са др жа ји у основ ном обра зо ва њу и вас пи та-
њу, са ми по се би ни су ни на ци о нал ни ни гра ђан ски, али по 
сво јим ци ље ви ма и по ста вље ним за да ци ма мно ги од њих 
има ју из ра же ну вред но сну и по ли тич ку ди мен зи ју, та ко да 
чи не ин те грал ни део идеј но-по ли тич ког обра зо ва ња и вас-
пи та ња а, у том кон тек сту, на ци о нал ног и гра ђан ског вас пи-
та ња. У том по гле ду, па жња ове ана ли зе би ла је усме ре на на 
мно ге на став не пред ме те: Српскијезик, Српскикаонематер
њи језик, Страни језик, Ликовна култура, Музичка култу
ра, Верска настава, Грађанско васпитање, Матерњи језик
саелементиманационалнекултуре, Светоконас/Приро
даидруштво, Народнатрадиција, Историја, Географија и 
Свакодневниживотупрошлости. У овим на став ним пред-
ме ти ма ре ле вант ни са др жа ји о на ци о нал ном и гра ђан ском 
вас пи та њу де фи ни са ни су у скла ду са при ро дом пред ме та и 
ве о ма ра зно вр сно, ка ко по са др жа ју и фор ми, та ко и по ин-
тен зи те ту. По ред то га, и у дру гим пред ме ти ма мо гу се на ћи 
спо ра дич но не ки ре ле вант ни са др жа ји као што је, на при мер, 
Физичковаспитање, где се код уче ња пле со ва су ге ри ше срп-
ско ко ло и јед но ко ло из кра ја у ко јем се на ла зи шко ла. За тим, 
ов де тре ба има ти у ви ду да се на ста ва у основ ном обра зо ва-
њу у Ср би ји, осим на срп ском је зи ку, из во ди и на је зи ци ма 
на ци о нал них ма њи на (ал бан ском, бу гар ском, ма ђар ском, ру-
мун ском, ру син ском, сло вач ком и хр ват ском).

У свим ре фор ми са ним до ку мен ти ма (за ко ни ма, на став-
ним пла но ви ма и про гра ми ма), ме ђу ци ље ви ма и за да ци ма 
про гра ма обра зо ва ња, ис ти чу се: а) раз ви ја ње све сти о др-
жав ној и на ци о нал ној при пад но сти, не го ва ње срп ске тра-
ди ци је и кул ту ре, као и тра ди ци је и кул ту ре на ци о нал них 
ма њи на; и б) омо гу ћа ва ње укљу чи ва ња у про це се европ ског 
и ме ђу на род ног по ве зи ва ња. Из овог се мо же за кљу чи ти да 
ре кон струк ци ја по ли тич ких са др жа ја, у чи јој су осно ви на-
ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње, иде у два прав ца. Пр ви је, 
ре дук ци ја по ли тич ких обе леж ја и са др жа ја на ци је на ет нич-
ке и кул тур не спе ци фич но сти; а дру ги је, те жња ка из град-
њи гра ђан ског, над на ци о нал ног и европ ског иден ти те та, ко-
ји је у функ ци ји раз во ја де мо крат ских и евро ин те гра ци ских 
про це са. Ове су те зе ком пле мен тар не и из ра жа ва ју основ не 
прав це у про свет ној по ли ти ци Ср би је.
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JovanBazic

CIVICANDNATIONALEDUCATIONIN
EDUCATIONALPOLICYOFSERBIAAFTER

THECHANGESIN2000

Summary

 Topic of this text is an analysis of social aspects of na
tionalandciviceducationineducationpolicyofSerbiafollowing
socialchangesfrom200uptocurrenttime.Inthisperiodthere
havebeenconstant reformsofbasic educationandupbringing
whichbasicallyrepresentanadjustmentofoureducationalsys
temtoaneoliberalconceptofsocialconceptofsocialreforms
andeducationalsystemsofthestatesoftheEuropeanUnion.In
thefunctionofthisconceptisalsoaredefinitionofnationaland
civiceducationwithinwhichtherehasincreasedanemphasison
thevaluesofEurointegrationprocessesandliberaldemocracy
intheobjectivesandcontentoftheeducation.Atthesametimeit
hasbeeninsistedondevelopmentoftheconsciousnessonEuro
peanidentityandjointbasicvaluesandonethniccharacteristics
ofSerbiannationandotherethniccommunitieslivinginSerbia.
Thereforeinthefocusofthisanalysisaretheeducationalobjec
tives and contents that are relevant from the point of national
andciviceducation,whilewithintheanalysis theauthorof the
textpaidspecialattentiontotheirrepresentationineducational
curriculumsandprogramsandinrelevanteducationalsubjects.
KeyWords:socialchanges,nationaleducation,civiceducation,

basic education, national identity, Eurointegra
tions
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* Уни вер зи тет у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви-
ци, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ка те дра за со ци о ло ги ју

ПетарАнђелковић*

 ВЕР СКО ОБРА ЗО ВА ЊЕ И  
НА ЦИ О НАЛ НИ ИДЕН ТИ ТЕТ

Сажетак

Лажни интернационализам, уформи„вестернизаци
је”, космополитско зулумћарство, насрће посредно и непо
среднонадуховниителесниинтегритетмалихнарода.Ко
мерцијализацијомсистемаипроцесаобразовањапричему
новац постаје главни циљ,терминална вредност, а квали
тет знања се потискује у други план, све више деградира
сеи самасврхаобразовањаи васпитањау смислуразвоја
штопотпунијечовековеличности.Масовнапроизводњајед
нодимензионалних, обездуховљених стручњака, послушних
поданикаипокорнихнајамнихрадника,којасепосебно,као
обавезнизадатакнамеће земљамаутранзицији, само још
вишетадруштвагуранапериферијуисторијеиуводиуно
виоблик колонијализма.Данебипотонули у нечовечност,
анималност,бездушностисторије,данаснебиусисаоок
топадлажногкосмополитизма,српскомроду,заопстанак
иизлазизовихтрагичнихисторијскихоколности,заизлаз
сапутабесперспективности,каоусловсвихуслованамеће
сепотребаочувањасвогнационалногидентитетаучемуће
образовнисистем,ауoквируњегаистинсковерскообразо
вање,иматикључнуулогу.
Кључне речи: глобализација, нови светски поредак, нацио

нални идентитет, српско друштво, реформа
образовања,болоњскипроцес,верскообразова
ње,православље
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Итанамјевераспасавалаоце
Одмногепропасти;таћеиставера,

ОхвалатиСаво!Иунукеспасти.
Змај Јо ван Јо ва но вић

Сва ка је на ци ја, на свој на чин је дан пер со нал ни ен ти-
тет. На род на ду ша жи ви у по ко ље њи ма. Је дан се на род кроз 
ве ко ве на исти на чин ра ду је и ту гу је, пе ва и пла че, ми ри и 
сва ђа, бра ни и на па да. Да кле, те ле сној срод но сти љу ди јед-
не на ци је од го ва ра њи хо ва ду хов на срод ност. При ста па њу 
ин ди ви ду ал них ду ша у ко лек тив ну вр ши се не ка кри ста-
ли за ци ја око јед не иде је, око јед ног је дра. Исто та ко из тог 
за јед нич ког оп ште кул тур ног аку му ла то ра сва ка је дин ка ге-
не тич ким пу тем до би ја зна ње за сво ју но ву кул тур ну ду шу. 
У отво ре ном исто риј ском про це су, у уну тра шњем сно ва њу 
и тка њу, ен те ле хи ја на род ног жи во та ра ђа ње го во исто риј-
ско ја. Та ко на род по ста је ло гич ки и ет нич ки сре ђе на це ли-
на, и из сво је по ди сто ри је и пле мен ске под све сти, из ра ста у 
кул тур но – ства ра лач ку мо на ду, по ста је су бјект, лич ност. У 
исто риј ској пер спек ти ви, у вре ме ну и про сто ру, на род - ин-
ди ви дуа жи ви и ства ра са мо со бом. На свет око се бе он ће 
ре а го ва ти из се бе, из свог ду ха, свог ло го са. У обил ним и 
че сто вр ло ду бо ким исто риј ским про ме на ма он ће оста ја ти 
ра ван се би, као са мо жи вот и са мо са зна ње. То је онај све ти-
о ник, из вор по крет них сна га, осми сли тељ кул тур ног би ћа и 
ак ци је јед ног на ро да. 

То је она ства ра лач ка сна га на род ног жи во та и ду ха, 
два основ на еле мен та без чи јег је дин ства не ма ни ствар но сти 
ни вред но сти ко је во де из ха о са у ред. То је онај жи жак ко ји 
се не га си и ка да жи вот на ро да по то не у без ду шност исто ри-
је, и ка да се, шта ви ше, за у век из гу би са ли це зе мље. Љу ди и 
на ро ди мо гу умре ти иде је жи ве. 

Исто вет ни на род ни дух ма ни фе сту је се у свим ди мен-
зи ја ма ве ков не на род не кул ту ре. Из ко ре на на род ног пер со-
на ли те та про ве ја ва исто род ни дух. Сто га се мо же за кљу чи-
ти, да кул ту ра јед ног на ро да и ни је ни шта дру го, не го ства ра-
лач ко цве та ње на род не ду ше. То зна чи: има ти са мо са зна ње 
и са мо по у зда ње, ја сне пред ста ве о сво јим вред но сти ма и мо-
гућ но сти ма, о сво јој ствар но сти, по мо ћу ко је ће мо се, ја сно, 
без пред ра су да по ста ви ти пре ма се би и дру ги ма. То да ље 
зна чи да на род у вр ло сло же ној сти хи ји на ро да, у про мен љи-
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вом и бур ном тра гич ном ово зе маљ ском би ти са њу, има са мо 
свој пут, има са мо сво је опре де ље ње, са мо сво ју суд би ну. Без 
сво је са мо све сти, без свог исто риј ског ја, исто ри ја јед ног на-
ро да је сте ме ха нич ки про цес, та ко зва но „објективнодогађа
њенародаупросторуивремену”. У ме ха нич ко-исто риј ској 
ствар но сти у ко јој „паукплетенитипролазности” исто ри ја 
та ко по ста је „гробље прошлости”. Из гра ди ти са мо са зна ње 
и са мо по зна ње, ја сну пред ста ву о сво јим вред но сти ма и мо-
гућ но сти ма, о сво јој ствар но сти, по мо ћу ко је ће се од ре ђе но, 
ја сно без пред ра су да по ста ви ти пре ма се би и дру ги ма, по ста-
је основ ни на ци о нал ни за да так и ин те рес сва ког на ро да. То 
зна чи по ста ви ти хи је рар хи ју вред но сти, устро ји ти мо рал ни 
по ре дак, осло бо ди ти се по вр шног, уне ти у са вре мен ха ос ло-
ги ку, ући у се бе, у круг свог вла сти тог жи вље ња и ства ра ла-
штва. 

У том сми слу ни је на од мет под се ти ти, али и стал но 
под се ћа ти мла де на ра шта је у обра зов ном си сте му, на по у-
че ни је ко је срп ском ро ду у ама нет оста вио је дан од тво ра ца 
срп ског на ци о нал ног еван ге ли ко на Сте фан Не ма ња. Про све-
тлив ши се бо жан ском му дро шћу Сте фан (Си ме он) је му дро 
схва тио и пре по знао да ле ко се жно опа сно сти ко је вре ба ју 
срп ски род и сто га свом си ну, Све том Са ви и срп ском на ро-
ду по ру чио: ”Чувајте,чедомојемило, језиккаоземљу.Реч
семожеизгубитикаоград,каоземља,каодуша.Аштаје
народизгубилијезик,земљу,душу?Неузимајтетуђуречу
својауста.Узимашлитуђуреч,знајдајенисиосвојио,не
госисебепотуђио.Бољетијеизгубитинајвећиинајтврђи
градсвојеземље,негонајмањуинајнезнатнијуречсвогаје
зика.Земљеидржавенеосвајајусесамомачевима,негои
језицима.Знајдатејетуђинацоноликоосвојиоипокорио,
коликотијеречипоткраоисвојихнатурио.Народкојиизгу
бисвојеречи престајебитинарод…Послеизгубљеногјезика
неманарода…”1

За раз ли ку од дру гих про фе си ја ко је гра де зе маљ ске 
гра ђе ви не про све та из гра ђу је ду шу, зи да бе смрт не ду ше на-
ше. Из гра ђу ју ћи у на ма све оно што је веч но, она нам гра ди 
сте пе ни це за бе смрт ност, отва ра нам пут за веч ност, јер нас 
са мо де ла на ша (ма те ри јал на и ду хов на), оно што оста не иза 

1 За ве шта ње Сте фа на Не ма ње, Из Хиландарскеповеље.
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нас чи не бе смрт ним. Циљ пра ве про све те на хо ди се то ме у 
да нам по мог не да се спа се мо од свих мо гу ћих, стран пут ни-
ца, лу та ња и сур ва ва ња у по но ре. Да кле, да нас нај пре спа си 
од нас са мих, од на ших уну тра шњих не ми ра, сум њи и не-
по ве ре ња ко ја раз бук та ва ју стра сти. Да про све ти, про све тли 
чо ве ка, да осве тли све ње го ве по но ре и ја ме, да про те ра из 
ње га се ме та ме, да чо век из се бе по ти сне сва ки мрак гре ха 
и та му по ро ка, а да усво ји и у ње му за ца ре вр ли не и да све 
то на пра ви на чин пре не се сво јим вас пи та ни ци ма. У на шем 
све то сав ском на род ном са зна њу, учио је је дан од на ших нај-
зна чај ни јих бо го сло ва али и фи ло зо фа, АваЈустин светлост 
и живот су си но ни ми; као што су тамаи смртси но ни ми. 
За то просветитељ мо ра би ти Светитељ ко ји зра чи, све тли 
и про све ћу је: ‘’Просветајесамопројекцијасветлости,зра
чење светлости, светитељ светли, и тиме просветљује,
просвећује.”2 По твр ду те кон ста та ци је он на ла зи и у са мој 
ети мо ло ги ји срп ске ре чи просвета„којадолазиодцрквено
словенске речи просвешченије; а свјет значи светлост,те
просветазначипросветљење.”3 То је раз лог ко ји нас на во ди 
да у на шем је зи ку мо же мо ста ви ти знак јед на ко сти из ме ђу 
про све те и све тло сти, од но сно из ме ђу пој ма просветитељи 
пој ма светитељ.Про све ти тељ мо ра да све тли и осве тљу је, 
сво јим де лом и сво јим при ме ром. Он тре ба да осве тли они ма 
ко је про све ћу је пут жи во та и пут вр ли на.

На ка кав од зив мо же на и ћи ова ко схва ћен обра зов ни 
по зив у ви со ко тех ни зи ра ном, по тро шач ком и праг ма тич ком 
све ту у ка квом да нас жи ви мо? До пу шта ли нам тај ам би јент 
да го во ри мо о учи те љу као (про)светитељу– (образ)овати
тељу? Од го ва ра ју ћи од го вор на ово пи та ње зах те ва нај пре 
од го вор на пи та ње шта је то школа? Шко ла је ме сто упо-
зна ва ња са мо га се бе, све та и при ро де ко ја нас окру жу је, она 
је ме сто сти ца ња нај ра зли чи ти јих зна ња и ис ку ста ва... Но, 
шко ла ни је са мо обра зов на уста но ва, она је ве ли ким сво јим 
де лом и вас пит на уста но ва у пра вом сми слу ду хов ни храм у 
ко ме се ва ја ју људ ске ду ше. Сто га, вас пи та ва ти зна чи има ти 
ви зи ју ка ко и на ко ји на чин вас пи та ва ти чо ве ка да би фор ми-
рао ис прав ни по глед на свет и у скла ду с њим де ло вао.

2 Ј. По по вић, Светосављекаофилософијаживота, Ва ље во, стр. 112.
3 Исто, стр. 113.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2011,год.VIIvol.12 стр.241260

245

Са вре ме ни мен та ли тет же ли при ко ва ти па жњу љу ди, 
по себ но мла дих у окви ре ово зе маљ ских ствар но сти, су ге ри-
ра ју ћи им ва жност вред но сти: успех, ужи так, мла дост, но вац, 
ле по та, ма те ри јал на си гур ност, ефи ка сност, кон ку рен ци ја - 
‘’Живибрзо,уживајуживотуиумримладилеп”. Са вре ме ни 
жи вот жи ви се на та кав на чин да се сва ње го ва стре мље ња 
ис цр пљу ју у ово зе маљ ским ствар но сти ма, у ово зе маљ ској 
уми шље ној си гур но сти. Вра та људ ско га зда ња ко ја нас по ве-
зу ју с Тран сцен ден ци јом за зи да на су на шим кон фор ми змом, 
гри је хом, ла жи ма. Дру ги иза зов истин ском обра зо ва њу-вас-
пи та њу про из ла зи из чи ње ни це по сто ја ња ру шев ног си сте ма 
вред но сти. Та при сут ност идеј ног и вред но сног плу ра ли зма 
у ко јем се на ши мла ди, али и сви ми на ла зи мо бу ди у њи-
ма пи та ња: „Којесувредностиправе? Тај им плу ра ли зам, а 
по себ но сто га што се он раз ви ја и ши ри на је дан вр ло ор га-
ни зо ван на чин од стра не кре а то ра НовогДоба, су ге ри ше да 
на по слет ку ни је ни ва жно схва ти ти ко ја је вред ност пра ва 
– ‘’Засмисаовишенеманаде”. За то да нас љу ди ла ко бе же 
у ира ци о нал но и та мо тра же емо тив ну си гур ност, у че стом 
су ис ку ше њу да при бе га ва ју раз ли чи тим об ли ци ма псе у до-
ре ли ги о зно сти ма или да ис ку ша ва ју ра зна бо ле сна ис ку ства, 
ко ја за тим по ку ша ју при ка за ти као мо дер но-нор мал ним, као 
ИН. Са мо по вр шни чо век, човеккомарачкепамети (Ју стин 
По по вић) мо же да тра жи и да по ве ру је да ће на ћи у збр ка ним 
ко шмар - бај ка ма „ВеликеЗвери” пут ка про све тље њу. Но ви 
свет ски по ре дак - по ре дак „мира и благостања” је по бу на 
(раз у зда на, Ди о ни сиј ска) про тив сва ког ра зу ма, истин ског 
мо ра ла, тра ди ци је, по ро ди це, у на че лу про тив ци ви ли за ци је. 
По себ на па жња и на сто ја ње кре а то ра Но вог До ба усме ре на 
је на ру ше ње етич ких и на ци о нал них вред но сти. Су шти на 
се са сто ји у то ме да се до бро и зло ре ла ти ви зу ју, ка ко би се 
из бе гла њи хо ва ап со лу ти за ци ја, од но сно да све за ви си од на-
шег по гле да на свет, од кон крет не си ту а ци је. Зло се ну ди и 
при ка зу је као „просветљење”, „духовност”, „иницијација”. 
Љу ди се убе ћу ју, а мно ги у то и по ве ру ју, да сви пу те ви во де 
ка Бо гу, да је сва ка ду хов ност од Ду ха Бо жи јег. На тај на чин 
се су ге ри ше де и стич ки по глед на свет и син кре ти зам ко ји 
тра ди ци о нал ну хри шћан ску ве ру, а ко ја је стуб на ци је, ста-
вља у исту ра ван са ра зним ре ли ги ја ма и сек та ма и ти ме у 
де ло спро во ди иде ја да све ве ро и спо ве сти, па чак и чи та ве 
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ре ли ги је, мо ра ју би ти рав но прав не. Ре зул тат овог про це са се-
ку ла ри за ци је је да го ди шње у све ту не ста не чак 25 је зи ка, а 
то зна чи исто то ли ко и на ро да. 

Ви ди мо да са вре ме ни си стем вред но сти и мо рал на сро-
за ност, има ју сво је из ра зе у са вре ме ној за пад њач кој кул ту ри, 
ко ја опет има по врат но и по не мо рал сти му ла тив но деј ство, 
јер под сти че: ма те ри ја ли зам, ин ди ви ду а ли зам, его и зам, нео-
д го вор ност, ле њост, ку ка вич лук, сла сто љу бље, рас плам са-
ва ње стра сти, ства ра ње кул та за ба ве и оста ле еле мен те бо-
ле сног по тро шач ког и отво ре ног дру штва. Оту да мо же мо 
за кљу чи ти да и ду хов на и мо рал на об но ва, ка ко би се што 
ва ља ни је спро во ди ле, тре ба ју има ти и сво је кул тур не из ра зе. 
Оном де лу омла ди не ко ји у ак ту ел ном ду хов ном без на ђу про-
на ла зи сми сао жи во та у пра во слав ној ве ри и по дра жа ва њу 
сво јих све тих и слав них пре да ка, тре ба по ну ди ти од го ва ра ју-
ћу ал тер на ти ву у аутен тич ној на ци о нал ној кул ту ри ускла ђе-
ној са пра во слав ном мо рал но шћу. Та ква кул ту ра на рав но већ 
по сто ји, али је тре ба не са мо не го ва ти, већ и на до гра ђи ва ти 
(на те ме љи ма ко ји већ по сто је) и учи ни ти што до ступ ни јом, 
нововинотребасипатиуновемехове (Мк. 2,22), при че му 
тре ба раз ли ко ва ти при ла го ђа ва ње тех нич ким окол но сти ма 
јед ног вре ме на, што до не кле не мо ра би ти на од мет, од при-
ла го ђа ва ња духувремена, ко је је у да на шњим усло ви ма не из-
о став но штет но. На тај на чин ће се пра во слав ној омла ди ни 
омо гу ћи ти да са ма осе ти естет ску и етич ку су пер и ор ност 
аутен тич не пра во слав не и на ци о нал не кул ту ре у од но су на 
са вре ме но пот кул тур но за пад њач ко не мо рал но и мо но то но 
сме ће. Али та ква спо зна ја је мо гу ће са мо уз пре у мље ње ко је 
чо ве ка чи ни спо соб ним да гле да ду хов ним очи ма, то јест да 
гле да ду бље од по вр шин ске и на гон ски ле пе и ша ре не оде ће 
од но сног сме ћа, чи ја од врат ност по ста је упа дљи ва тек ако се 
гле да са ис прав ног ста но ви шта. 

Сре ћа чо ве ка по чи ва на уну тра шњем ми ру, ха ра мо ни ји 
и ста бил но сти соп стве ног иден ти те та, а не на јед на ко сти са 
дру ги ма. Ин ди ви ду а ли зо ван и сло бо дан чо век је је дин ствен 
при мер људ ске лич но сти и он са дру ги ма сту па у од но се у 
сво је име и на свој на чин. Та ко је и са на ро дом и на ци јом. 
На ци ја ни је ни шта дру го не го лич ност на ро да, она је за на-
род оно што је лич ност за ин ди ви ду ал ног чо ве ка. Као што 
је лич ност уну тра шњи ред ко ји има пре суд ну уло гу у све му 
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што чо век ми сли и ра ди, та ко је и на ци ја ред и струк ту ра ко-
ја по ве зу је све при пад ни ке на ро да у јед ну за јед ни цу. На род 
ко ји ни је ин те гри сан у чвр сту на ци о нал ну за јед ни цу ли чи 
на не зре лог де ча ка, или не ста бил ног чо ве ка чи је је по на ша-
ње ха о тич но и не пред ви ди во. Сна га јед ног на ро да по ти че из 
тач ке гле ди шта из ста ва пре ма жи во ту. Тај уну тра шњи ком-
пас, од но сно из гра ђе на тач ка гле ди шта, не са мо да по ка зу-
је пра вац, већ не сум њи во го ни на ак ци ју. Срп ски на род има 
ду го исто риј ско пам ће ње, Оп ста јао је и ка да је био уни штен, 
по бе ђи вао је и ка да је био по бе ђен, вра ћао се са пу та без по-
врат ка, по ви јао се пред сла би јим, а моћ не и сил не по бе ђи вао 
и про га њао овен чан сла вом. На овом пар че ту зе мље, ве тро-
ме ти ни, где се су да ра ју ци ви ли за ци је оп ста јао је и оп ста је 
за то што има сво ју ве ли чи ну, ин ди ви ду ал ност, свој дух. За то 
што ни је из не ве рио сво је прет ке, на пу штао сво је све то сла-
вље, за то што је увек пре фе ри рао не бе ско - зе маљ ском, веч но 
- вре мен ском.

Срп ски на род има сво ју фи ло зо фи ју, сво је по гле де на 
жи вот и свет, сво ја схва та ња о Бо гу и чо ве ку, о исти ни и 
прав ди, о му дро сти и по ште њу итд. Њи ма су про же та сва на-
род на пре да ња, све на род не умо тво ри не, у њи ма је и глав на 
под ло га срп ског на род ног ми та. Упра во тај мит је њи хов ду-
хов ни оквир. У тај жи ви оквир на род на ду ша је ути сну ла, као 
свој ра сни жиг, сво ја осе ћа ња, сво ја на да ња, ко ја од иско на 
пра те суд би ну срп ског на ро да. На ше на род не по сло ви це ис-
ти чу исти ну као нај ве ће људ ско бла го, а лаж као нај ве ће зло 
из ко га се ра ђа ју сви по ро ци. Као скуп до брих оби ча ја ко ји 
чи не пред у слов здра вог и склад ног жи во та по је дин ца и за јед-
ни це, мо рал је ве ро ват но нај по у зда ни ји по ка за тељ истин ске 
сна ге јед ног на ро да у од ре ђе ном вре ме ну. И по ве сно ис ку-
ство ја сно све до чи да је дан на род ра сте и уз ди же се он да ка-
да му се си но ви ди че чој ством и ју на штвом, а мај ке и кће ри 
по жр тво ва њем и чед но шћу, ка да се ни ко не бо ји на по ра и са-
мо са вла ђи ва ња. Су прот но то ме, ста ње у јед ном на ро ду се на 
свим по љи ма по гор ша ва ка да на род окре не ле ђа по ме ну тим 
осо би на ма. Због то га је сва ком истин ском па три о ти ја сно да 
је од бор бе за од бра ну на род ног имет ка и на род не те ри то ри-
је, мно го ва жни ја од бра на на род ног мо ра ла или те жња ка мо-
рал ном пре по ро ду. Мо рал ни ка пи тал је ди ни је ка пи тал ко ји 
ни под ко јим усло ви ма не сме би ти окр њен уко ли ко се же ли 
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има ти до бар те мељ за на род но-др жав ни дом. Ову исти ну ве-
о ма до бро зна ју и кре а то ри бо го бор ног Но вог свет ског по рет-
ка. Они ве о ма до бро ви де да је мо рал ност, пре пре ка из град њи 
по тро шач ког дру штва скро је ног по атлан ти стич ко-мон ди ја-
ли стич ком ка лу пу, те сто га ула жу ве ли ка сред ства ка ко би се 
об ра чу на ли са по след њим оста ци ма ста рог хри шћан ског мо-
ра ла ко ји је био ду хов ни а по сред но и фи зич ки штит на ших 
пре да ка од ра зор них ту ђин ских ду хов них упли ва. На род ни 
мит као огле да ло на ше на род не ду ше не го вао се и с ко ле но на 
ко ле но ге не ра циј ски пре но сио у до ма ћин ским по ро ди ца ма. 
Ср би ја увек би ла, ако не у це ли ни а он да у сво јим нај бо љим 
пред став ни ци ма и глав ној на род ној исто риј ској ори јен та ци ји 
кроз ве ко ве: до мо ви на по бо жно сти, ра ди но сти, прав до љу би-
во сти, жи вот не ра до сти, љу ба ви пре ма свом за ви ча ју, го сто-
прим ства, со ци јал ног за јед ни штва и ме ђу соб не ис по мо ћи и 
у до бру и злу. Ко ме ова сли ка Ср би је из гле да као бај ка ко ја 
ни ти је ка да по сто ја ла у про шло сти ни ти ће ка да по сто ја ти 
у бу дућ но сти, тај ни ти по зна је, ни ти во ли, ни ти же ли та кву 
Ср би ју. Нас,поречимаСветогНиколајаСрпског,нећеспа
ситивештинанеговрлина, што зна чи да је на пр вом ме сту 
аутен тич не Ср би је по ста вља ње вр лин ског жи во та на ме сто 
ко је му при па да у дру штву. То кон крет но зна чи на се ља ва ње 
дру штве ног жи во та оним си сте мом вред но сти ко ји под сти че 
и на гра ђу је вр ли ну. Ако се хо ће ми сли ти ми сао сво јих пре да-
ка, и ми сао сво јих по то ма ка, и уну ча ди сво је де це - ми не мо-
же мо ми сли ти ни јед ну дру гу ми сао, сем ако ни смо од ре ђе ни, 
и ако ни смо од лу чи ли да по ста не мо МикиМауси. Зна чи, да 
од у ста не мо од сво је ве ре, од сво је кул ту ре, од сво је ци ви ли-
за ци је ко ја мо жда не ко ме де лу је ру рал но, али је она на ша и 
део је те ци ви ли за ци је, кул ту ре, Има мо ве ли ку мо рал ну и 
ду хов ну од го вор ност пре ма сво јој де ци.

По ли тич ка ели та и тзв. не вла ди не ор га ни за ци је кон-
стант но го во ре о не ка квим „европским вредностима”, ко је 
не ма ју ал тер на ти ву. Мул ти кул ту рал ност се схва та пот пу но 
по гре шно. Уме сто да пред ста вља мир ну ко ег зи стен ци ју раз-
ли чи тих кул ту ра, у Ср би ји пред ста вља од ри ца ње од соп стве-
не. У ту свр ху, за не ма ру је се на ци о нал на кул ту ра и про па ги-
ра ту ђа. За не ма ру је се срп ски је зик и до зво ља ва се уво ђе ње 
стра них ре чи и из ра за, а ћи ри ли цу, зва нич но срп ско пи смо 
не тре ба ни спо ми ња ти. Оно је го то во пот пу но про те ра но из 
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Ср би је. Мул ти кул ту рал ност ни је акул ту рал ност. То ле ран ци-
ја се схва та као гу ше ње се бе ка ко се не би угро жа ва ла пра ва 
Дру гог иако у те о ри ји под ра зу ме ва тр пе љи вост, при хва та-
ње раз ли чи то сти, ко је из и ску је афир ма ци ју и Се бе и Дру гог. 
Тек та да мо же до ћи до то ле ран ци је. То ле ран ци ја ни је на си ље 
над со бом за рад Дру гог. По сто ја ње две кул ту ре, две на ци је, 
два си сте ма вред но сти ко ји не вр ше на си ље је дан над дру гим 
је сте то ле ран ци ја. У су прот ном зва ла би се аси ми ла ци ја. Ср-
би ји је по тре бан кул тур ни на ци о на ли зам а не аси ми ла ци ја 
у „мегдоналдкултуру„. У ко јој ме ри, ла ко ми сле но и не кри-
тич ко при хва та ње гло ба ли стич ких иде ја и про је ка та, ни шти 
на ци о нал ни иден ти тет, мо жда нај бо ље илу стру је при мер Че-
шке, у ко јој је дан гра ђа нин на пи та ње ка ква је сло бо да оства-
ре на у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма од го ва ра:, , Ни је
осталоништаодстарогдуха.Чесисупосталинацијабелих
мишевакојитрчезановцемигризуједнидруге.Никоздраве
паметинежелиповратакукомунизам.Аликојусмомито
слободузаистаосвојили?Уоновременашусталнуполити
кукреиралисуРуси:данасточинеАмериканци.Уоновреме
живелисмоукултурикомунистичкихлажиипразнихобе
ћања.Али,нисуликапиталистичкимедијиикултуразабаве
подједнаколажниипразнииманипупулативни.”4

Као што раз вој лич но сти под ра зу ме ва за др жа ва ње су-
штин ског, та ко и раз вој на ци о нал не иде је под ра зу ме ва осла-
ња ње на пре ђа шња ис ку ства, на соп стве ну исто ри ју, тра ди-
ци ју, кул ту ру али и кон стан тан раз вој, се бе о сми шља ва ње. 
Иден ти тет се мо ра из но ва за до би ти као по но во осми шљен, 
он се мо ра са гле да ти, са да ка да оби та ва мо ван ње га, мо ра се 
афир ми са ти кроз сво је по зи тив не стра не и опет по ста ти ак-
ту е лан. Он мо ра са др жа ти спе ци фич не вред но сти и ци ље ве. 
Ва ри ра ју ћи чу ве ну Сар тро ву ми сао, да „бићенијеоношто
јестеи јестеоноштоније„, мо же мо ре ћи да је иден ти тет, 
као и иде ја, увек ви ше од оног што ре ал но је сте, он је за ми-
сао, те жња да се до вр ши они ме што ни је при сут но а же ле ли 
би смо да је сте, а по што је тај не до ста так не мо гу ће на до ме-
сти ти у пот пу но сти, уме сто це ли не и ци ља, има ће мо про јек-
ци ју оства ре но сти и про јек ци ју це ли не ко ја је нео п ход на у 

4 Љ. Не дељ ко вић, (при ре ђи вач), „Ко ју смо ми сло бо ду ствар но осво ји ли„, НИН, 
3060/2009, стр. 66.
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раз вит ку на ци је. Има ги нар на до пу на оно га што је сте ре ал но. 
Свест о на ци о нал ним ци ље ви ма је свест о не до стат ку. Је ди но 
на ци ја ко ја жи ви исто ри ју је сте по кре тач раз вит ка чо ве чан-
ства. Тек у том пре ва зи ла же њу и са мо пре ва зи ла же њу, на ци-
је за до би ја ју про грес, чи ме чо ве чан ство оства ру је про грес. 
На ци ја је про цес, кре та ње. Срп ска на ци о нал на иде ја мо ра да 
об у хва ти сво је од ре ђе ње кроз афир ма ци ју све га што је би ла 
и што ће би ти. Она мо ра пре ва зи ћи са мо не ги ра ње, ко је јој 
мо же до не ти са мо ауто шо ви ни зам, ме ђу соб не де о бе и су ко-
бе. Над на ци о нал на фор ма мо ра по ћи од на ци о нал не, па та ко 
и на ша. Мо жда ће мо та да из раз Ср бин ко ри сти ти че сто и са 
по но сом, а не са осе ћа њем кри ви це и по ни же но сти. Видиксе
достижерастоманепузањем (Ру жич ка). Јер, ка ко ис ти че 
К. Ко сик „Самонасимагинацијаможеизвестиизбездухов
ностиибезнађа…Ослобађајућамоћпроизилазииз ствара
лачкеимагинације.„5

Нај ве ћа бит ка сва ког на ро да у 21. ве ку не ће би ти ни вој-
на, ни по ли тич ка, ни еко ном ска, ни кул тур на и ме диј ска, иако 
ће све оне и да ље би ти за сту пље не и ва жне, већ је пре суд на 
бит ка 21. ве ка ду хов на бор ба за очу ва ње на ци о нал ног иден-
ти те та. На ро ди ко ји ус пе ју да очу ва ју свој на ци о нал ни иден-
ти тет до че ка ће 22. век. Век у ко ме жи ви мо би ће ве о ма су ров: 
кри за енер ге на та, кри за хра не, кри за во де, фи нан сиј ска кри-
за, кри за ме ђу на род ног прав ног си сте ма Ује ди ње них на ци-
ја… Да би смо са чу ва ли свој на ци о нал ни иден ти тет у јед ном 
та квом ве ку на ма је као на ро ду по треб но све оно што тре нут-
но не ма мо: да ле ко се жан на ци о нал ни про грам око ко га ће мо 
се сви сло жи ти и оку пи ти и ви со ко од го вор на на ци о нал на 
ели та. На ма је да нас нео п ход но да се из но ва обра зу је мо и 
ор га ни зу је мо за 21. век, да ула жу ћи у мла ду Ср би ју ин ве сти-
ра мо у вла сти ту бу дућ ност, да ства ра ју ћи но ву на ци о нал ну 
ели ту и ду го роч ни на ци о нал ни про грам спрем но до че ка мо 
исто риј ске иза зо ве ко ји сле де. Про шло је вре ме ка фан ског па-
три о ти зма, пра зног бу са ња у пр са, го ле им про ви за ци је, ро-
до љу бља без са др жи не, ду ха и да ха. Та ко ђе је про шло вре ме 
на ци о нал ног са мо за бо ра ва, ду хов не и мо рал не пре да је и по-
вла че ња, сти да од вла сти тог иден ти те та. До ла зи вре ме хри-

5 К. Ко сик, Мостовипрекоевропскеријекеидругисписи, Бра ни че во, По жа ре-
вац, 2008, стр. 78.
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шћан ске ре не сан се, об но ве по ру ше ног на ци о нал ног до сто-
јан ства и по но са, но вих ро до љу би вих прег ну ћа, на ци о нал-
не ди сци пли не и са мо ор га ни зо ва ња, пред ви ђа ња и ак ци је. 
Ства ри мо ра мо узе ти у сво је ру ке, исти ну и лаж, при ја те ље 
и не при ја те ље по ста ви ти на пра во ме сту, срп ски на ци о нал-
ни ин те рес учвр сти ти као за јед нич ку иде ју во ди љу ко ја се 
вој нич ки ди сци пли но ва но спро во ди и од ко је се не од сту па. 
Исто риј ско се ћа ње и пам ће ње јед на је од ве о ма ва жних ка-
те го ри ја на ци о нал ног иден ти те та, јер омо гу ћа ва по сто ја ње 
на ци о нал не све сти. Мо ра мо мно го ви ше по зна ва ти вла сти-
ту исто ри ју. Без по зна ва ња исто риј ских про це са и при ме ра 
не ће мо ус пе ти до бро да се ори јен ти ше мо ни у са да шњо сти 
ни ти за бу дућ ност. А у то ме смо ве о ма ло ши. Опа сно ма ло 
по зна је мо сво ју исто ри ју и још ма ње учи мо из ње. Скло ни-
ји смо да из ми шља мо но ве уз о ре и ци ље ве, не го да сле ди мо 
по у зда не исто риј ске пу то ка зе. По себ но не сме мо до зво ли ти 
пре кра ја ње но ви је срп ске исто ри је и ин ста ли ра ње дру га чи-
јег се ћа ња и пам ће ња. За срп ско на ци о нал но би ће по губ ни 
су по ре ме ћа ји иден ти тет ске рав но те же у обра зов ном вас пит-
ном си сте му, по пут при ме ра да се у уџ бе ни ци ма исто ри је за 
сред њу шко лу лич пност вер ског во ђе Му ха ме да по ја вљу је 12 
пу та а осни ва ча хри шћан ства Ису са 8 пу та.6

Гу би так пра ва на опис и ту ма че ње вла сти те на ци о нал-
не исто ри је био би по гу бан по на ци о нал ни иден ти тет и си-
гу ран пут у на ци о нал но оту ђе ње и од ри ца ње. За то је то ли ко 
ва жно да сву да и на сва ком ме сту све до чи мо исти ну о сво ме 
на ро ду и оно ме што нам се до го ди ло у тре ћем уза стоп ном ге-
но ци ду учи ње ном над на шим на ро дом у про шлом ве ку. На-
род смо све тле, хри шћан ске и мо рал не исто ри је, ко је не ма мо 
раз ло га да се сти ди мо као је дан од древ них европ ских на ро-
да. Ни смо ве ли ки по бро ју и те ри то ри ји, по ли тич кој, еко ном-
ској и вој ној мо ћи, али смо ве ли ки на род по бо га тој исто ри ји, 
ду хов но сти и кул ту ри, по себ но по лич но сти ма ко је су на раз-
не на чи не обе ле жи ле свет ску исто ри ју., , Дабисеприпадало
човечанству,морасеприпадатинекојконкретнојзаједници.
Појединацкојинеприпаданиједнојзаједници,чакнионојза
коју га веже језики култураиз које јеизрастао– јестеи

6 О то ме ши ре у З. Авра мо вић, Државаиобразовање, Бе о град, 2003.
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остајенарцискојиволисамосебе,апредсветомселажно
представљакаољубитељчовечанства.”7

Ко му ни стич ка вла да ви на у Ср би ји и у срп ском на ро-
ду оста ви ла је ду бо ке тра го ве. Из вр ше на је на сил на про ме-
на иден ти те та. Ду хов ни и исто риј ско тки во срп ског на ро да 
зна чај но ра зо ре но и кре ну ло је ка ле мље ње пот пу но но вих, 
стра них и ан ти ци ви ли за циј ских иде ја и те ко ви на. Та кав га-
ли ма ти јас у ср ци ма, ду ша ма и све сти љу ди по стао је плод но 
тло да се по сле јед ног гу ше ња иден ти те та ро ди упра во јед на 
ква зи па три от ска стру ја, ко ја је на мет ну ла не ке но ве ла жне 
на ци о а нал не зна ке, но ву на ци о нал ну ми то ло ги ју, ме ша ју-
ћи је са ко му ни змом и не ким те ко ви на ма, ко је се ни ка ко не 
укла па ју у исто риј ску исти ну. Као ре ак ци ја на то, или мо-
жда у са гла сју, на ста ју нео ли бе рал не ан ти на ци о нал не иде-
је, ко је опет има ју не ку сво ју пот пу но ла жну исто ри ју, ко ју 
пред ста вља ју као је ди ну ис прав ну исти ну. Ко му ни стич ки 
об ра чун са ве ром и на ци о нал ним иден ти те том на пра вио је 
пра зан про стор, ко ји је ка сни је ис пу нио са вре ме ни за пад-
њач ки кул тур ни и ду хов ни отров. Та кав отров се не из бе жно 
на ме ће као ду хов ни из раз са вре ме не ли бе рал-де мо кра ти је, 
ка пи та ли зма и мон ди ја ли зма. ‘’Свакосеодњихусиљавада
одбацихришћанство,заснујеновукултуруненаБогочовеку,
већначовекулишеномсвакихрелигиознихознака…Целаса
временакултура,уколиконијевођеначежњомзаБогомгуби
свакустваралачкуспособностиубијасамогчовека”8 Да кле, 
ду хов на и мо рал на об но ва омла ди не пра во слав них на ро да, 
су штин ски је по ве за на са пи та њем са мо бит но сти ко ју чи не 
свест о чо ве ко вој бо го ли ко сти, као ка ме ну те мељ цу људ ског 
иден ти те та, као и свест о осо бе но сти ма на ци о нал ног ка рак-
те ра по је ди них на ро да. Да оп ста не мо, да одо ли мо прет ња ма, 
да се одр жи мо на стра шним ве тро ме ти на ма, да бу де мо до-
стој ни тра ге ди је ко ја нас је за де си ла, мо ра мо тра жи ти ослон-
ца нај пре свак у се би, у ве ри и за јед нич кој исто ри ји на шој. 
Бит но је да не из гу би мо пут. За што су се пре ци мо ли ли пе ва-
ју ћи „Господе,покажимипут...” Ста за, про ве ре на, по сто ји. 
То је све то сав ска ста за ко ју тре ба одр жа ва ти и не го ва ти, да 

7 Ми хај ло Мар ко вић, Оспоравањаиангажовања, Иза бра на де ла, књ. 8, Бе о-
град: БИГЗ, Ге нес-с штам па, Про све та, СКЗ, 1994, стр. 398.

8 Алек сан дра Сер дју ко ва, Савремености хришћанство, Но ви Сад 1996, стр. 
158.
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је не об у зме ко ров, и не у мор но да ље кр чи ти, гра де ћи је у са-
гла сју с но вим вре ме ном. „Свемијеслободно,алисвенеко
ристи;свемијеслободноалисвенеизграђује!” ( Кор. 10,23) 
– опо ми ње нас све ти апо стол Па вле, а наш бив ши па три јарх 
и бу ду ћи све тац Г. Па вле по ру чу је: „Недвоумитесе!Ника
кавалтернативнипредметнеможезаменитиваспитање
крозверу…Малодете–малабрига,великодетевеликабри
га,каженашнарод.Топлородитељскоокриљеистарање
нећемоћидапратедетенасвимњеговимживотнимста
замаиусвимлавиринтимаживота.АлипостојиНекоКоће
муусусретусаикушењима,аособитосаизазовиманашег
временасадрогом,сасектамаилажномдуховношћу,са
алкохолом,сапроституцијом,санемораломсвакеврсте,у
одсутномтренутку,уместородитеља,вишеодродитеља,
алиникакопротивродитеља,битисигурнапомоћизашти
та.ТојеБогЖивииИстинити,ОтациСиниДухСвети.Он
јеувекснама,уЦрквиСвојојинашој” 9 Ле шек Ко ла ков ски је 
на јед ном ме сту за пи сао дачовеку,послесвега,остајесамо
достојанство. А Макс Ве бер да се националнаприпадност
вишетемељинаосећањучастиидостојанствунегонама
теријалнимпогодностима.

На ци о нал но вас пи та ње пред ста вља ор га ни зо ван про-
цес у ко ме на род не ин сти ту ци је на сто је да на сво је при пад-
ни ке, по себ но мла де, пре не су на ци о нал не вред но сти, кроз 
усва ја ње је зи ка, при хва та ње на ци о нал не кул ту ре, тра ди ци је 
и ве ре њи хо вих пре та ка, оби ча ја ко ји ма су њи хо ви прет ци 
уче ни, итд. а са ци љем ус по ста вља ња и не го ва ња па три о-
ти зма. На ци о нал но вас пи та ње у Ср би ји тре ба да из ви ре из 
ду би не на род ног би ћа, из све то сав ског пре да ња. На су прот 
на ци о нал ном вас пи та њу на ла зи се гло ба ли за ци ја, за пра во 
аме ри ка ни за ци ја, и бо лоњ ски про цес као ин стру мент гло-
ба ли за ци је ко ји бри ше на ци о нал ну ком по нен ту у вас пи та њу 
про мо ви шу ћи као иде ал мла ди на тр жи ште без гра ни ца. Та 
уни фи ка ци ја у су шти ни зна чи не га ци ју на ци о нал ног кул-
тур ног иден ти те та. На ци о нал но вас пи та ње из ви ре из ду би не 
на род ног би ћа, из све то сав ског Пре да ња ко је про ис ти че из 
Хри сто вог уче ња ко је све ту ну ди мо но пол слу же ња. Свр ха 

9 Па три јарх срп ски Г. Па вле „ПастирскописмоправославнимверницимауСр
бији”, сеп тем бар 2002.
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обра зо ва ња за пад ног дру штва за сни ва се на мо но по лу мо ћи 
ко ја се на дах њу је Ни че о вом ви зи јом над чо ве ка, ко ме је иде ја 
во ди ља во ља за моћ а не хри шћан ско слу же ње. 

 Гло ба ли стич ко обра зо ва ње од ба цу је кла сич ни мо дел 
обра зо ва ња и вас пи та ња у ко ме су ови пој мо ви би ли ком па-
ти бил ни, пред ста вља ли су две стра не јед ног те истог про це-
са – ду хов ног уз ра ста ња чо ве ка. Иде је но ве про све ће но сти 
за сни ва ју се на се ку лар ном по и ма њу жи во та и све та где се 
про мо ви ше де и стич ки по глед на свет и син кре ти зам ко ји тра-
ди ци о нал ну хри шћан ску ве ру ста вља у исту ра ван са ра зним 
ре ли ги ја ма и сек та ма. Овај се ку ла ри зам, но ви ака дем ски по-
глед на свет за сно ван на ве ри у нео гра ни че ну моћ на у ке, уте-
ме љен је на Ни че о вом по кли чу, , остај теверниземљи”. У та-
квом кон цеп ту обра зо ва ње се ис кљу чи во сво ди на све тов но 
ко је је ли ше но ду бљег осе ћа ја за тран сце ден тал ног и где се 
у дру ги план ста вља ју пи та ња лич ног иден ти те та и сми сла 
људ ског жи во та. Но вој на уч ној кла си ко ја је у фор ми ра њу је-
ди но је све та по ли ти ка те се у том сми слу и обра зо ва ње и 
вас пи та ње под ре ђу ју ин те ре си ма се ку лар не др жа ве. Са вре-
ме ни вер ни ци, по себ но на За па ду, за ступ ни ци но ве про све-
ће но сти у ко јој за истин ску ве ру ме ста не ма свр ху обра зо ва-
ња ви де у то ме да не ко по ста не про дук ти ван члан се ку лар не 
др жа ве,, , људ ски ресурс”, а не де те Бо жи је. За раз ли ку од 
Уне ско вог, ин те грал ног ху ма ни стич ког кон цеп та обра зо ва-
ња ко ји је у фук ци ји све стра ног раз во ја чо ве ка и афир ма ци-
је на ци о нал них иден ти те та бо лоњ ски кон цепт је у фук ци ји 
нео ли бе рал ног фун да мен та ли зма и мо но цен трич ног гло ба-
ли зма са ци љем да ра за ра уни вер зал не вред но сти кул ту ре 
у са вре ме ном све ту и по себ но кул тур ни иден ти тет ма лих 
на ро да. ‘’Речјетехнокретскомконцептуобразовања–без
душе,којистварапрофесионалнеидиотеанееманципова
нељуде.”10 Бо лоњ ска де кла ра ци ја обра зо ва ње под ре ђу је гло-
бал ној свет ској по де ли ра да и ин те ре си ма мон ди ја ли зо ва ног 
ка пи та ла у све ту гло бал не еко но ми је. ‘’Неолибералнафаза
глобалног капитализма, користећи бројне ефекте научно
технолошког прогреса, пројектује на развој светане само
веберијанске принципе гвоздене мреже рационализације и

10 Љу би ша Ми тро вић, Транзицијаупериферникапитализам, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 117.
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бирократизациједруштва,већимеханизмеиинституције
изорвеловскеантиутопије(орвелијанскевизије)одруштву
као‘’животињскојфарми”и‘’великомбрату”каосвевиде
ћемокуиконтролоруразличитихобликапонашањаљуди.У
такоглобализованомсветуимонструозном‘’друштвукон
троле”(Делез)измеђучовекаичовеканеостављасениједна
другавезасемкалкуле,голог,бездушнограчуна.Човексере
дуциранаједнодимензионалнуличност,утаквомдруштву
стручњацисутехничкиефикаснипрофесионалциаморално
иљудскиравнодушни.”11

Шта је пре вас ход ни, или крај њи узрок овог пре те ћег, 
али све ви ше не у мит ни јег сло ма? На рав но да о овом пи та-
њу по сто је раз ли чи ти, че сто и опреч ни од го во ри. Оно што је 
нео спор но је сте чи ње ни ца да жи ви мо у све ту ко ји се не пре-
ста но ме ња, све ту у стал ном пре о бра жа ју. Та ко ђе, нео спор но 
је да се ово „модерно”, или „постмодерно” до ба, све сно или 
не све сно „удаљило” од хри шћан ства, па се и спра вом на зи ва 
„постхришћанско” до ба. Ово уда ља ва ње од хри шћан ства, 
од сво јих ко ре на, јер је ве ра те мељ сва ке ку лу ре и ци ви ли за-
ци је, ово до ба не ве ро ва ња, или бо ље ре че но мно го ве ро ва ња 
јер се про по ве да ју „разнаЕванђеља”, је те мељ ни узрок кри зе 
у ко јој се на шао са вре ме ни свет. Без об зи ра на ход ци ви ли за-
ци је у „чизмамаодседаммиља”, услед бр зог на уч ног и тех-
нич ког раз вит ка али и мо рал не де струк ци је као по сле ди ца 
уру ша ва ња си сте ма вред но сти, на ше до ба је до ба не си гур но-
сти, по мет ње и оча ја ња, ду хов но и ин те лек ту ал но збу ње но, 
мо рал но де зо рен ти са но. Љу ди се оку пља ју под ла жним бар-
ја ци ма и од њих се зах те ва то тал на по слу шност и вер нич ка 
по кор ност. Изгубившиверуизгубилисмоинаду. 

У да на шњој ци ви ли за ци ји, „напредној”, чо век је из гу-
био се бе и озбиљ но се раз бо лео од кри зе сми сла жи вље ња. У 
мли та вом мо ра лу да на шњи це, у ма те ри јал ном оби љу чо век 
је по стао си ро ма шак, раз о ча ра ни уса мље ник. У жи во ту да-
на шњи це не ста ла је ве дри на жи вље ња. Чо век жи ви за зна ње 
ма те ри јал но бо гат ство, про си до сто јан ство, фе ти ши зи ра ин-
сти ту ци је, кла ња се ки по ви ма и сим бо ли ма итд. а све му то 
обе сми шља ва жи вот. Етикајепораженааморалдоведендо
просјачкогштапа. У ен гле ском ма ни ру пра ви мо се да је све у 

11 Исто, стр. 118.
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ре ду, да се ни шта не мо рал но не де ша ва око нас и ако смо сви 
све сни да жи ви мо у све ту ла жи и пре ва ра, и да све сно или 
не све сно, вољ но или не вољ но по ста је мо део тог све та. Пре
вараједушасоцијалногживота твр ди Шопенхауер. Дубоко
у себи осећамо да се гушимо утаквомморалу  неморалу
аликаоопијениудишемоњеговзагушљививаздухисветеже
разликујемодоброодзлоистинуодлажи. 

Ста ње у ко ме се да нас на ла зи ци ви ли за ци ја све ви ше 
нас до во ди до убе ђе ња је на уч ни по глед на свет нео п ход но 
до пу ни ти ре ли ги о зним по гле дом а то по себ но ва жи за под-
руч је ети ке и еко ло ги је где „техничкацивилизација”, „вир
туелнагалаксија” нај ви ше па да на ис пи ту. Оту да је нео п ход-
но вр ши ти ком па ра ци ју ова два по гле да на свет, а за што и не 
син те зу, по себ но ка да је реч о ре ли ги о зној и на уч ној ес ха то-
ло ги ји. На то по себ но упо зо ра ва ФредерикГрегори ко ји твр-
ди да „предлицемеколошкекризерадикалноодвајањенауке
одрелигијепредстављаинтелектуалнилуксузкојичовечан
ствонеможесебидадозволи.”12

Слом ко му ни стич ке иде о ло ги је и агре сив но ор га ни зо-
ва но ши ре ње нео ли бе ра ли стич ке по ли тич ке фи ло зо фи је, у 
бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма, до нео је тр жи шну при-
вре ду у свим сфе ра ма жи во та па и на пла ну ду хов но сти. „Све
јенапродају” ка жу сти хо ви јед не пе сме ко ја се сва ко днев но 
мо же чу ти на ме ди ји ма, а ко ја вер но од сли ка ва ста ње ду ха у 
ко ме се на ла зи са вре ме на по тро шач ка ци ви ли за ци ја у ко ју 
све ду бље то не и на ше дру штво. Тра ди ци о нал не вред но сти 
се уру ша ва ју, све се сво ди на про фит чи ме се не за др жи во 
ши ре кли це де струк тив но сти (ни хи ли зма) и не ми ло срд но 
за га ђу је и уни шта ва не са мо при род на не го и чо ве ко ва мен-
тал на сре ди на. Иза ла жног сја ја нео ли бе ра ли стич ке фи ло-
зо фи је жи во та са вре ме ног дру штва не за др жи во се у ве на ма 
дру штве ног тки ва ши ри нар ко ма ни ја, у сто пу је пра ти де ли-
квен ци ја, за тим сек те, ал ко хо ли зам и дру га зла ко ја чо ве чан-
ство во де у де ка ден ци ју. Де хри сти ја ни за ци ја до но си са со-
бом кри зу иден ти те та, па ган ство са де струк тив ним сек та ма, 
ет нич ко и етич ко на си ље, де мо граф ски ко лапс. Да кле, кри зу 
ду ха. Мно штво ети ка за тр па ло је чо ве ка чи ме су вред но сти 

12 Пре ма И. К. Гвар ју шин, „Хри шћан ство и еко ло ги ја„, у збор ни куСудбинасве
тасрелигијскеинаучнестранегледишта, Бе ли ан ђео, Ша бац, 1997, стр. 44.
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из гу би ле сми сао. Дру штве но-тех нич ко до ми ни ра над дру-
штве но-етич ким.

Пи та ње обра зо ва ња, оп ште је по зна то, је сте ве о ма ва-
жно пи та ње за сва ку људ ску за јед ни цу. Ако би се ла ко вер но 
пре пу сти ли ал тер на тив ним обра зов ним ре ше њи ма ко ји нам 
се та ко ши ро ко гру до ну де, уз фи нан сиј ску по моћ, то зна чи 
да од у ста је мо од сво јих вред но сти и тра ди ци је ко ји ма смо 
уко ре ње ни у тло и по ро ди цу на ро да и због ко је смо пре по-
зна тљи ви у све ту. То зна чи да лу та мо и тра га мо за но вим 
иден ти те том са ма ло из гле да да га и на ђе мо. Јер, по зна та је 
по у ка да на род ко ји ни је ви ше спо со бан да мла ди ма пре не-
се сво је иде а ле зна чи да та за јед ни ца уми ре. Срп ски на че ти 
брод, срп ску шај ку кроз те снац мрач не кли су ре, из ме ђу Сци-
ле (пре пу шта њу се бе ве ли кој ажда ји - „златномтелету” или 
„тројанскомкоњу”) Ха риб де (уса мље но сти и из дво је но сти) 
мо же мо про ве сти, спа сти по пут Но ја, од пре те ће оп ште по-
пла ве, ако се искре но и до след но вр сти мо сво јој ве ри, сво јим 
ко ре ни ма, свом пра по чет ку - свом све то са вљу.

Пра лик, пра ду ша, пра о сно ва на ше исто риј ске ствар но-
сти на ла зи се у светосављу. У ње му от кри ва мо сми сао на ше 
исто ри је, на шу суд би ну, на ше на зна че ње, на шу исти ну, ко рен 
на шег ја ства, искон на ших жи вот них енер ги ја. Оно што у хе-
ра кли тов ским по то пи ма на ше исто ри је, оно што увек оста је 
исто - то је (и тре ба ло би би ти) светосавскоделоиначело. 
Све то са вље ни је је ди на ду хов на вер ти ка ла на ше исто риј ске 
про шло сти, али је нај бит ни ја, основ на, кон струк тив на иде-
ја на ше исто ри је. Она је тво рац на род ног евангеликона. Пра-
во слав на ан тро по ло ги ја, пре са ђе на ге ни јем све то сав ским у 
је дра сербског чо ве ка де ло ва ла је као антропогонија : сло-
вен ски себар по стао је но ва твар. Из све то сав ске иде је, ко ја 
је над и сто риј ска, ни кли су ко сов ски бо жу ри, из ње се кроз 
све та уста Јевросими мај ци „про суо” мо рал, срп ски, еп ски, 
еван ђел ски мо рал. Тај еван ђел ски дух, ко ји је по стао осно ва, 
ду ха срп ског на ро да офор мио је ро до љу би ву, сло бо дар ску, 
мит ску, али у осно ви ху ма ни стич ку ди мен зи ју срп ског ет-
но са. Светосавскиивидовданскикултбилисутаdiferentia
specifica,националногиндентитетаисрпскенационалнеин
дивидуалностиидржавности.

Пи та ње вер ског (не)обра зо ва ња је та ко ђе, за сва ку дру-
штве ну за јед ни цу, њен оп ста нак и раз вој, пи та ње од суд бо-
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но сног зна ча ја. Религијапредстављакоренсвакезаједнице,
коренпрекокогасеонауланчујесасвојомпрошлошћуипреко
когацрпиживотне сокове којидајуживотну снагу заоп
станакувремену.Дехристијанизацијасвакезаједниценеми
новнодоносисасобомкризуидухаидруштвауопште.Вера
је сасоциолошкогстановиштакоренцивилизације,темељ
накомесеградидруштво. Та ко ђе, тре ба под се ти ти да је хри-
шћан ство др жа во твор но а ате и зам (као и не ке псе у до вер ске 
сек те) ни је др жа во тво ран. Ако не ус по ста ви мо из но ва пра во 
вер ско вас пи та ње и обра зо ва ње то зна чи да ми од у ста је мо и 
од хри шћан ства, тј. пра во сла вља и на ше ци ви ли за ци је. Сви 
по ку ша ји гра ђе ња на род ног је дин ства и жи во та на те ме љи ма 
ко ји ни су за сно ва ни на пра во слав ној ве ри су се кроз исто ри ју 
по ка за ли као раз гра ђи ва ње на ци о нал ног би ћа и сур ва ва ње у 
про паст. 

 Кри за рас та че и по ни шта ва чи тав низ идеј них и иде-
о ло шких тво ре ви на и вред но сти: тра ди ци ју, мо рал, ху ма ни-
зам. Пре ти нам зла коб раш чо ве че ња, гу бље ња људ ског ли-
ка. На ста ју ће, тзв. пост кри зно дру штво, на овим про сто ри ма, 
под ра зу ме ва и осве тља ва ње хри шћан ског ли ка на шег иден-
ти те та, али и ње го во кри тич ко ва ло ри зо ва ње. На пра гу 21. 
ве ка је дан од кључ них фак то ра на ци о нал не и ду хов не иден-
ти фи ка ци је Ср ба, сва ка ко ће би ти и пра во сла вље - све то са-
вље, а то под ра зу ме ва об но ву ду хов но сти и ду хов них вред-
но сти на све то сав ским те ме љи ма. 

Из те чи ње ни це да је Бог глав ни про та го нист до га ђа-
ња, а да је вер ско вас пи та ње са мо као по моћ у от кри ва њу те 
све те и ве ли чан стве не при сут но сти, про из ла зи за вас пи та че 
сле де ћа по ру ка-са вет: Мисмооникојисејемо,алиБогјеонај
којидаједарасте;Божјамилостјеонакојабудиверу.За
тонемаместазаевентуалнаобесхрабрењакојанам,услед
потешкоћаостваривањаверскогаваспитања,понекадпре
теданасиспунеиосвоје,тебацеумалодушностикризу.
Нанамаједаобрадимоземљу,даизаберемодобросеме,да
чекамоповољнеклиматскеусловезасетву,алионајкојичи
нидасемерастејестеБог.ИЊемуприпадајуплодови. Не
допустимозатода,нецрпећиснагунаИзворуживота,оне
могућимоидругимадаточине. Недопустимодамисами,
неприхватитељи Еванђеља, постанемо препрека младима
дапрепознајурадостиистинутогаЕванђеља. Исус је у том 
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по гле ду био при лич но оштар: „Јао вама, учитељи Закона,
јерстеоднијеликључспознања!Висаминеуђосте,аонима
којихтедошеућизапречисте” (Лк 11,52).

PetarAndjelkovic

RELIGIOUSEDUCATION
ANDNATIONALIDENTITY

Ab stract

Both false internationalism, formed as „westernization”,
andcosmopolitanoppressionattackthespiritualandphysicalin
tegrityofthesmallnationsbothdirectlyandindirectly.Bycom
mercializing theeducationalsystemandprocesses,withmoney
becoming themain goal and terminal value and the quality of
educationitselfbeingpushedoutoftheperspective,theverypur
pose of educationas thewholesomedevelopment of one’s per
sonalityisbeingmoreandmoredegraded.Massproductionof
onedimensional, „despiritualised” experts, obedient subjects
andhumblehiredlabourwhichisespeciallyimposedontheco
untriesintransitionasanobligatoryassignmentonlypushesthe
irsocietiestowardsthemarginsofhistoryandleadsthemintoa
newformofcolonialism.Inordertoavoidbeingplungedintothe
inhumanity,animalismandheartlessnessofhistory, inorderto
avoidbeingsuckedinbytheoctopusofthefalsecosmopolitism,
inorder tosurviveandcomeoutof these tragichistoricalcir
cumstances,inordertoexittheroadofnonprosperitytheneed
topreserveone’sownnationalidentityisimposedupontheSer
bianpeopleastheconditionofallconditions.Thecrucialrolein
thisprocessofpreservationoftheSerbiannationalidentitywill
begiventotheeducationalsystemandtothetruthfulreligious
educationasitspart.
Key words: Globalization,theNewWorldOrder,nationaliden

tity,Serbiansociety,educationalreform,theBolog
na’seducationalprocess,religiouseducation,Ort
hodoxy
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* Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град

** Овај чла нак је део ре зул та та пи шче вог ра да на про јек ту “Иза зо ви но ве дру-
штве не ин те гра ци је у Ср би ји: кон цеп ти и ак те ри“, бр. 179035, ко ји се ра ди на 
Ин сти ту ту за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
уз нов ча ну по моћ Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.

СлободанАнтонић*

АНА ЛИ ТИЧ КИ КОН ЦЕП ТИ, ХИ ПО ТЕ ЗЕ  
И ЕМ ПИ РИЈ СКА ВЕ РИ ФИ КА ЦИ ЈА** 

(„МРЕ ЖА ШКОЛ СКИХ ДРУ ГА РА“ ЈОШ ЈЕД НОМ)

Са же так

Овај чла нак је на ста вак ауто ро вог ра ни јег тек ста 
„̀ Мрежа школ ских другара̀  у по ли тич кој ели ти Ср би је“. Из
но се се но ве чи ње ни це ко је су се у ме ђу вре ме ну по ја ви ле, као и 
но ва са зна ња ауто ра ко ја се ти чу об ја шње ња не ких по да та
ка из прет ход ног тек ста. Аутор афир ми ше оп шту хи по те зу 
о по сто ја њу по ли тич ког ка пи та ли зма у Ср би ји, али ука зу је 
да по је ди нач не хи по те зе о на чи ну ње го вог функ ци о ни са ња 
ипак зах те ва ју до дат не по дат ке и но ва ис тра жи ва ња. На
жа лост, ба рем ка да је реч о ис тра жи ва њу срп ске ели те, 
увер љи вост и број ност на уч но ре ле вант них чи ње ни ца ко ји
ма рас по ла же мо још увек су знат но ма њи од об ја шња ва лач
ких ам би ци ја на ших хи по те за и те о ри ја.
Кључ не ре чи: ели та, со ци јал ни ми ље, со ци јал не ве зе, по ли

тич ки ка пи та ли зам.
Мој чла нак „̀ Мрежа школ ских другара̀  у по ли тич кој 

ели ти Ср би је“ (Ан то нић, 2010б) иза звао је до ста па жње у јав-
но сти. На кон об ја вљи ва ња у На ци о нал ном ин те ре су, ње га су 
пре не ла два ин фор ма тив но-по ли тич ка сај та (ви де ти: Бал кан, 
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2011; Стан дард, 2011), да би се на овај текст, за тим, по зи ва ли 
не са мо но ви на ри и ко мен та то ри (Ћир ко вић, 2011; Зар ко вић, 
2011; Си ме тић, 2011; Ла зић, 2011; Ле кић, 2011), већ и Са вет за 
бор бу про тив ко руп ци је (СБПК, 2011: 29).

То ком го ди ну да на, ко ли ко је про шло од об ја вљи ва ња 
мог члан ка, по ја ви ле су се но ве чи ње ни це, али и ја сам до шао 
до но вих са зна ња. Бу ду ћи да су се не ке прет по став ке, што 
сам их из нео у члан ку, по твр ди ле, док не ке, ипак, ни су, сма-
трао сам да је нео п ход но да се још јед ном освр нем на пи та ња 
ко ја сам отво рио сво јим члан ком.

Пред сед ник о дру го ви ма, Из ве штај СБПК

У члан ку сам по шао од ана ли тич ке кон цеп ци је „мре-
же школ ских дру га ра“, ко јом се обич но озна ча ва ју со ци јал-
не или по слов не ве зе из ме ђу не ка да шњих школ ских дру го ва 
(на ро чи то пи то ма ца елит них шко ла и фа кул те та), што омо-
гу ћа ва њи хо вим при пад ни ци ма лак ши ула зак у ели ту. На кон 
ана ли зе лич них ве за и по слов них ре зул та та де ла срп ске по-
ли тич ке ели те ко ји се на ла зи у окру же њу Пред сед ни ка ре-
пу бли ке (Ср ђа на Ша пе ра, Дра га на Ђи ла са и Не бој ше Кр сти-
ћа; уз гред је ана ли зи ра но и по сло ва ње аген ци је Lo we Idols & 
Fri ends, Бра ни ми ра Ди ми три је ви ћа Туц ка; Ан то нић, 2010б: 
342-343), сма трао сам да имам до вољ но раз ло га да за кљу чим 
да се ана ли тич ка кон цеп ци ја „мре же школ ских дру га ра“, у 
ње ној до не кле мо ди фи ко ва ној ва ри јан ти1, мо же при ме ни ти и 
на сам врх срп ске по ли ти ке.

На кон об ја вљи ва ња овог члан ка, по сред на по твр да на-
чи на функ ци о ни са ња и дру штве ног зна ча ја срп ске ва ри јан те 
„мре же школ ских дру га ра“, до шла је од са мог Бо ри са Та ди-
ћа. Он је, на и ме, у јед ном ин тер вјуу (Ба са ра и Та дић, 2011) 
опи сао ка ко је, 2004. го ди не, до нео од лу ку да се кан ди ду је за 
Пред сед ни ка ре пу бли ке: „Ушао сам у све та ко што смо се нас 
че тво ри ца, мо ји дру го ви из де тињ ства и ја, на шли и јед не но-
ћи раз го ва ра ли о то ме да ли Ср би ју тре ба пре пу сти ти ра ди-

1 Са мо су Та дић и Кр стић ишли у исту шко лу, док су Ша пер, Ђи лас и оста-
ли ус по ста ви ли лич не ве зе по дру гим, углав ном ге не ра циј ско-кул тур ним 
осно ва ма. Због то га сам „мре жу школ ских дру га ра“, у овом слу ча ју, ви део 
као са ста вље ну од љу ди ко ји су „по те кли из истог со ци јал ног и  кул тур ног 
ми љеа и ко ји су успе шно при ви ле го ва ли ва жне со ци јал не или еко ном ске 
тран сак ци је“ (Ан то нић, 2010б: 345).
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ка ли ма. Је дан од глав них по сле ни ка јав не ре чи и со ци јал них 
и по ли тич ких зби ва ња у Ср би ји по след њих 20 година2, кад 
је са знао да то хо ћу, кад смо се до го во ри ли о кан ди да ту ри, 
пи тао ме је: `Имаш ли ти не ку по др шку, не ке без бед но сне 
струк ту ре, имаш ли по др шку не ке фи нан сиј ске струк ту ре, 
не ке стра не зе мље, имаш ли по др шку би ло ко га?` Не! Би ли 
смо са мо нас че тво ри ца. Не знам ни да ли сам и у стран ци 
имао по др шку за та ко не што“. (Ба са ра: „Ти, Кр ле, Ша пер и ко 
је че твр ти?“). Та дић: „Туц ко. Нас че тво ри ца. (...)Ма ње-ви ше, 
сви смо се из истих раз ло га укљу чи ли у по ли ти ку, упра во да 
се спре чи да Ср би ја скли зне у не ка кав вид но вог вар вар ства“ 
(Ба са ра и Та дић, 2011).

Пре ли ва ње лич не по ве за но сти у по ли тич ко са ве зни-
штво, као и пре ра ста ње по ли тич ких ве за у по слов ну са рад њу 
из ме ђу вла сни ка при ват них пред у зе ћа и ди рек то ра јав них 
уста но ва, би ли су пред мет ана ли зе и Са ве та за бор бу про тив 
ко руп ци је (СБПК, 2011). Уз ци ти ра ње гор ње из ја ве Пред сед-
ни ка Та ди ћа (СБПК, 2011: 30-31), у Из ве шта ју о при ти сци ма 
и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји ана ли зи ра се по сло ва ње нај ве-
ћих мар ке тин шких и ПР аген ци ја са јав ним сек то ром, па се, 
у окви ру то га, раз ма тра ју и по слов не ве зе из ме ђу мар ке тин-
шких пред у зе ћа у вла сни штву Дра га на Ђи ла са и Ср ђа на Ша-
пе ра, са јав ним уста но ва ма у Ср би ји.

Ка да је реч о пред у зе ћи ма у ко ји ма Ђи лас има вла снич-
ки удео (Mul ti kom gro up, Di rect me dia, Emo tion), у Из ве шта ју 
се нај пре кон ста ту је да та пред у зе ћа из го ди не у го ди ну бе ле-
же бр зи раст не то до бит ка. Та ко је Di rect me dia, из ме ђу 2007. 
и 2010, удво стру чи ла оства ре ну не то до бит (са 380.604.000. 
на 758.994.000 ди на ра), док је Мultikom gro up, за јед но са по-
ве за ним пред у зе ћи ма, по ве ћа ла не то до бит, из ме ђу 2008. и 
2010. – да кле у вре ме ве ли ке еко ном ске кри зе – за 59 по сто 
(са 498.432.000, на 790.216.000 ди на ра). У Из ве шта ју се ка же 
да ова пред у зе ћа по слу ју, из ме ђу оста лог, и са јав ним уста но-
ва ма Бе о гра да, чи ји је гра до на чел ник Ђи лас, а као при мер се 
на во ди штам па ри ја „Big print“, ко ја је чла ни ца Мultikom gro-
up, а ко ја штам па ма те ри ја ле за Скуп шти ну гра да Бе о гра да, 
ве ћи ну бе о град ских по зо ри шта, Ту ри стич ку ор га ни за ци ју 

2 Реч је, пре ма не ким ко мен та то ри ма, о Алек сан дру Ти ја ни ћу (на по ме на С. А).
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гра да Бе о гра да, Би бли о те ку гра да Бе о гра да, Кул тур ни цен-
тар Бе о гра да, Дом омла ди не итд. (СБПК, 2011: 29).

Ка да је пак реч о пред у зе ћи ма у ко ји ма Ша пер има вла-
снич ки удео (Ме кен Ерик сон гру па), у Из ве шта ју се ка же 
да су аген ци је Ме кен Ерик сон гру па ци је, 2008-2011, ра ди ле 
за се дам ми ни стар ста ва и укуп но 103 бу џет ска ко ри сни ка – 
од Пред сед ни ка Ре пу бли ке, пре ко Вла де Ср би је, до јав них 
пред у зе ћа, др жав них за во да и аген ци ја (СБПК, 2011: 30). Као 
при ме ри по сло ва ња на во ди се кам па ња за вак ци на ци ју про-
тив гри па, ра ђе на за Ми ни стар ства здра вља (вред на 6,7 ми-
ли о на ди на ра), те мар ке тин шке услу ге ко је Uni ver sal McCann 
(одн. Uni ver sal me dia, чла ни ца Ме кен Ерик сон гру пе), пру-
жа Те ле ко му Ср би ја (СБПК, 2011: 30). У Ср би ји су аген ци је 
Ме кен Ерик сон гру па ци је (McCann Gru pa, McCann Eric kson, 
McCann Eric kson Pu blic Re la ti ons i McCann Eric kson Clip ping), 
ка ко се на во ди у Из ве шта ју, оства ри ле уку пан при ход од 12 
ми ли о на евра, а при мет но је по ве ћа ње при хо да по је ди них 
аген ци ја од бу џет ских ин сти ту ци ја. Та ко је аген ци ја McCann 
Eric kson pu blic re la ti ons оства ри ла при ход од бу џет ских уста-
но ва  2007. у из но су од 9,8 ми ли о на ди на ра, 2008. од 14,6 ми-
ли о на, а 2009. од ско ро 26 ми ли о на ди на ра (СПБК, 2011: 31) – 
што је укуп но по ве ћа ње за пре ко 150 по сто. Та ко ђе, McCann 
Eric kson press cli ping – аген ци ја ко ја пру жа услу ге број ним 
бу џет ским уста но ва ма3 – има ла је у 2008. до бит од 35 хи ља-
да ди на ра, 2009. до бит од 7.866.000 ди на ра, а 2010. до бит од 
8.856.000 ди на ра (СБПК, 2011: 31) – што је укуп но по ве ћа ње 
25 пу та (или 25.300 по сто).4

И из ја ва пред сед ни ка Та ди ћа, као и де та љи из Из ве
шта ја Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је, из гле да да се укла-
па ју у сли ку чи је сам кон ту ре дао у по ме ну том члан ку. На 
јед ној стра ни има мо круг бли ских Пред сед ни ко вих при ја те-

3 Пре ма на во ди ма СПБК, у укуп ном при хо ду ове аген ци је за 2009. го ди ну, 
удео при хо да од бу џет ских ко ри сни ка из но си око 90 по сто (из ра чу на то пре-
ма по да ци ма из СПБК: 30). Тре ба ре ћи да Ме кен Ерик сон да је дру ге по дат ке, 
по ко ји ма тај удео из но си тек 24,7 по сто (Ви ћић и Шко рић, 2011). Ср ђан Ша-
пер је по чет ком 2011. про дао свој удео у овој аген ци ји, ко ја се са да зо ве Real 
Ti me Clip ping (исто).

4 У Из ве шта ју се на во ди да је пред у зе ће осно ва но у ок то бру 2008. (СБПК, 
2011: 31), што зна чи да се до бит за 2008. од но си са мо на пр ва три ме се ца 
по сло ва ња. То да је ни ску старт ну осно ву, ко ја он да не рел но мул ти пли ку је 
по ве ћа ње до би ти у на ред ним го ди на ма.
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ља и са рад ни ка, а на дру гој њи хо ва при ват на пред у зе ћа ко ја 
по сти жу ле пе по слов не успе хе ра де ћи са др жа вом и ње ним 
ин сти ту ци ја ма.

Ко ли ко, ме ђу тим, ова кву сли ку – ко ја нај ве ћем де лу нас 
из гле да исти но ли ка – по твр ђу ју рас по ло жи ви по да ци? 

Књи го вод стве не и дру ге раз ли ке

Је дан од ар гу мен та ко ји ма сам хтео да пот кре пим де ло-
ва ње узроч ног лан ца лич не ве зе – по ли тич ки успех – по слов ни 
успех, би ла је чи ње ни ца да су мар ке тин ше аген ци је Ђи ла са, 
Ша пе ра и Кр сти ћа (као и Ди ми три је ви ћа) оства ри ле из у зе-
тан скок при хо да на кон 2004. го ди не – да кле, по што је Бо-
рис Та дић иза бран за пред сед ни ка. Ре ци мо, по раст по слов ног 
при хо да у 2006. го ди ни, у од но су на 2005. го ди ну, из но сио је: 
за Ђи ла со ву Mul ti kom gro up 131.844 по сто, за Ша пе ров Mc-
Cann Eric kson 513 по сто, за Кр сти ћев No va Com mu ni ca ti ons 
522 по сто, а за Ди ми три је ви ћев Lo we Idols & Fri ends 1.191 
по сто (Ан то нић, 2010б: 338-343).

 Мо ја хи по те за је би ла да ова кав фан та сти чан скок при-
хо да не мо же по чи ва ти са мо на тр жи шном успе ху пред у зе ћа, 
већ да ја мач но по сто је и дру ги чи ни о ци ко ји су до ње га до ве-
ли. Прет по ста вио сам да је од лу чу ју ћи чи ни лац мо ра ла би ти 
по ли ти ка, од но сно кон вер то ва ње со ци јал ног и по ли тич ког 
ка пи та ла „мре же школ ских дру га ра“ у еко ном ски.

Ме ђу тим, скре ну та ми је па жња (Ви ћић и Шко рић, 
2011) да об ја шње ње овог ве ли ког по ве ћа ња при хо да, ка да су 
не ке мар ке тин шке аген ци је у пи та њу, ле жи у про стој про ме-
ни на чи на књи го вод стве ног об ра чу на. На и ме, до 2005. под 
„по слов ним при хо дом“ мар ке тин шке аген ци је – ме ђу ко ји ма 
и оне из Ме кен Ерик сон гру пе – при ја вљи ва ле су не то при-
ход (при нос ко ји оста је на кон ис пла те по ди зво ђа ча: ме ди ја, 
штам па ри ја, про дук циј ских ку ћа итд)5. Од 2006. го ди не, ме-
ђу тим, као „по слов ни при ход“ при ја вљу је се бру то при ход 
(про мет фир ме пре ис пла те по ди зво ђа ча), та ко да ствар ни 
раст по слов ног при хо да, из ме ђу 2005. и 2006, ни је био 513 
од сто, већ око 3 по сто (Ви ћић и Шко рић, 2011).

5 Од не то при хо да, аген ци ја пла ћа пла те за по сле них и тро шко ве одр жа ва ња, 
као и по ре зе, а но вац ко ји оста не чи ни до бит. У Ме кен Ерик со ну се ра чу на да 
би до бит тре ба ло да бу де, ако се од лич но по слу је око 20 по сто не то при хо да, 
тј. око 4 по сто бру то при хо да (Ви ћић и Шко рић, 2011).



Сло бо дан Ан то нић АНА ЛИ ТИЧ КИ КОН ЦЕП ТИ, ХИ ПО ТЕ ЗЕ ...

268

До про ме не је до шло на кон што је мар ке тин шки ча со-
пис Ta boo (2006) скре нуо па жњу да су не ке аген ци је, по пут 
Ђи ла со ве Di rect Me dia, по че ле да под „по слов ним при хо-
дом“ ис ка зу ју бру то при ход, што им је у та бе ла ма по слов не 
успе шно сти, ко је пра ви овај ча со пис, ауто мат ски да ло ви ши 
ранг (Ta boo, 2006). У члан ку се из ри чи то ка же да су аген ци је 
„McCann Eric kson, No va и Lo we Idols & Fri ends, ве ро ват но и 
још не ке“ за др жа ле ста ри на чин ис ка зи ва ња по слов ног при-
хо да као не то при хо да, што до во ди до то га да „ранг ли сте 
по ста ју не до вољ но ре ал не“ (исто).

Ови раз ли чи ти на чи ни ис ка зи ва ња по слов ног при хо да 
у 2005. би ли су мо гу ћи за то што За кон о ра чу но вод ству и ре-
ви зи ји, ни та да а ни да нас (За кон, 2006), ни је де фи ни сао ка те-
го ри ју „по слов ни при ход“. Пре ма ту ма че њу из Ме кен Ерик-
со на, „ра чу но вод стве на при ме на и бру то и не то прин ци па 
ис ка зи ва ња по слов ног при хо да је до зво ље на и пред ви ђе на 
окви ром фи нан сиј ског из ве шта ва ња, а ко ји про пи су је За кон 
о ра чу но вод ству и ре ви зи ји. Кон крет на при ме на јед ног или 
дру гог прин ци па за ви си од при ро де по слов них тран сак ци ја 
као и од окол но сти ко је спе ци фи ци ра, на во ди и де фи ни ше 
МРС 18 – При хо ди“ (Ви ћић и Шко рић, 2011). 

И за и ста, оде љак о фи нан сиј ским из ве шта ји ма из За ко-
на (члан 25 и да ље) не са др жи од ре ђе ње „по слов ног при хо-
да“, већ се у чла ну 2 ка же да се „при зна ва ње и про це њи ва ње 
(...)при хо да и рас хо да, (...)вр ши у скла ду са за кон ском, про фе-
си о нал ном и ин тер ном ре гу ла ти вом“. „Под про фе си о нал ном 
ре гу ла ти вом“, ка же се у истом чла ну за ко на, „под ра зу ме ва се 
(...)Ме ђу на род ни ра чу но вод стве ни стан дард МРС (In ter na ti o-
nal Ac co un ting Stan dards – IAS)“, а при хо де де фи ни ше стан-
дард 18 (МРС 18). Стан дард 18 да је де фи ни ци ју „при хо да“ 
као „бру то при лив еко ном ских ко ри сти то ком да тог пе ри о-
да ко ји на ста је из ре дов них ак тив но сти ен ти те та“ (МРС 18, 
7; „ен ти тет“ је пред у зе ће), до дав ши да „ен ти тет обе ло да њу је 
усво је не ра чу но вод стве не по ли ти ке за при зна ва ње при хо да“ 
МРС 18, 35). 

Не раз ви је на прак са и не по сто ја ње ја сних упут ста ва ре-
гу ла то ра, по ту ма че њу из Ме кен Ерик со на (Ви ћић и Шко рић, 
2011), до ве ли су до раз ли чи тог ис ка зи ва ња по слов ног при хо-
да за 2005. го ди ну. Али, то раз ли чи то ис ка зи ва ње ни је би ло 
ствар из бе га ва ња пла ћа ња по ре за (јер се по рез увек пла ћа на 
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еви ден ти ра ни бру то при ход), већ раз ли чи тих књи го вод стве-
них од лу ка. На кон тек ста у Та буу, за кљу че но је да све ма рек-
тин шке аген ци је пре ђу на ис ка зи ва ње по слов ног при хо да као 
бру то при хо да, па је на ту прак су пре шао и Ме кен Ерик сон 
(Ви ћић и Шко рић, 2011).

Ме ђу тим, ако про ме на на чи на књи го вод стве ног ис ка зи-
ва ња об ја шња ва скок по слов ног при хо да за 513 по сто, ка ко се 
мо же об ја сни ти по ве ћа ње не то до би ти Uni ver sal McCannа, 
из ме ђу 2005. и 2008, за не ве ро ват них 43 пу та? (ви де ти та бе-
лу 5, у Ан то нић, 2010б: 341). У Ме кен Ерик со ну по раст не то 
до би ти из ме ђу 2005. и 2006. за 20 пу та ту ма че чи ње ни цом да 
је ова фир ма осно ва на у ма ју те го ди не, а има ла по сло ва ње 
са мо у де цем бру ме се цу. Та ко је књи го вод стве ни по да так за 
2005. био не сра змер но ни зак у од но су на 2006. го ди ну (Ви-
ћић и Шко рић, 2011). Али, и Ме кен Ерик сон д.о.о. и Uni ver sal 
McCannа су, за тим, не то до бит, из ме ђу 2006. и 2008. удво-
стру чи ле? (ви де ти та бе ле 4 и 5, исто). То у Ме кен Ерик со-
ну об ја шња ва ју екс пло зив ним по ра стом укуп ног тр жи шта 
мар ке тин шких услу га у Ср би ји, ко је је, из ме ђу 2005. и 2008, 
по ра сло са 95 ми ли о на евра на 206 ми ли о на евра (Трен до-
ви, 2009: 7; Бро ћић, 2011). Тр жи ште се удво стру чи ло, па се и 
не то до бит пред у зе ћа ко ја успе шно по слу ју мо гла удво стру-
чи ти. Ка да је, у на ред ном пе ри о ду (2008-2010), вред ност мар-
ке тин шког тр жи шта у Ср би ји па ла за 15 по сто (са 206 на 175 
ми ли о на евра; Бро ћић, 2011), за то ли ко је од мах пао и по слов-
ни при ход Uni ver sal McCann-а (ви де ти до ле, Та бе ла 1)

Ме ђу тим, ла ко је би ти успе шан ка да по слу је те са др-
жав ним фир ма ма, а њи хо ви ди рек то ри до бро зна ју да сте 
осо ба од нај ве ћег по ве ре ња пр вог чо ве ка у Ср би ји, и да вам, 
за то, не сме ју ре ћи „не“. Но у Ме кен Ерик со ну из но се по дат ке  
- иза ко јих чвр сто сто је – да 90 по сто њи хо вих при хо да до ла-
зи од ра да за при ват не ком па ни је (Та бе ла 1). При то ме, ви ше 
од 95 при хо да оства ре ног од са рад ње са јав ним сек то ром до-
ла зи од ра да са ком па ни јом Те ле ком Ср би ја АД (али, по сао се 
до би ја на тен де ру и McCann Eric kson је са мо јед на од аген ци-
ја са ко ји ма Те ле ком Ср би ја АД са ра ђу је још од 2004).
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Та бе ла 1
Струк ту ра при хо да аген ци ја McCann Eric kson гру па ци је

Го ди на По слов ни 
при ход

у 000 РСД

При ход од 
јав ног сек

то ра6  у 
000 РСД

Удео у 
при хо
ду (%)

По слов ни 
при ход

у 000 РСД

При
ход од 
јав ног 

сек то ра 
у 000 
РСД

Удео 
у при
хо ду 
(%)

McCann Eric kson Бе о град McCann Eric kson Pu blic 
Re la ti ons

2007. 968.349 248.516 25,7 - - -
2008. 723.150 257.828 35.7 241.232 20.453  8,5
2009. 593.927 219.668 37,0 253.945 32.235 12,7
2010. 772.301 217.206 28,1 314.885 26.148  8,3

Го ди на По слов ни 
при ход
у 000 
РСД

При ход од јав ног 
сек то ра       у 

000 РСД

Удео у при
хо ду (%)

Удео у при хо
ду (%)

Uni ver sal McCann
(Universal Media)

Укуп но 
(све три 

агенције)
2007. 913,777 0 0
2008. 1,870,179 0 0 9.8
2009. 1,469,569 0 0 10.9
2010. 1,541,433 534 0,035 9.3
Из вор: По да ци Ме кен Ерик со на6

Ути сак о до ми на ци ји кли је на та из јав ног сек то ра, твр-
де у Ме кен Ерик со ну, на ста је услед то га што мар ке тин шке 
аген ци је, ка да се хва ле сво јим кли јен ти ма, во ле да на ве ду 
све кли јен те за ко је су ика да ра ди ле би ло шта. Али, глав на 
за ра да не до ла зи од по сла за, ре ци мо, би бли о те ку на Вра ча-
ру или за ту ри стич ку ор га ни за ци ју То по ле, већ од за сту па ња 
ве ли ких свет ских и до ма ћих брен до ва, ка кви су Ко ка-ко ла и 
Не стле. У Ме кен Ерик со ну ин си сти ра ју да та кве ком па ни је 
сво ју мар ке тин шку аген ци ју у Ср би ји не би ра ју по по ли тич-
ким кри те ри ју ми ма. До каз то ме је, пре ма Ви ћи ће вој и Шко-
ри ће вој (2011), чи ње ни ца да ве ли ке при ват не ком па ни је ра де 
са Ме кен Ерик со ном у Ср би ји још из вре ме на пре Та ди ће вог 
до ла ска на власт: Co ca-Co la (2000-), Ra if fe i sen бан ка (2001-
2010), L’Oreal (1997-), Carls berg (2004-), Не стле (1997-), Ma ster 

6 Под јав ним сек то ром под ра зу ме ва ју се ми ни стар ства, јав на пред у зе ћа, др-
жав ни за во ди, аген ци је, оп шти не, све вр сте бу џет ских уста но ва, од но сно 
све што је у вла сни штву др жа ве или ло кал них са мо у пра ва.
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Card (2002-), Џе не рал мо торс/ Опел (1997-), Stra uss (2002-), 
итд. Ула зак Де мо крат ске стран ке у вла ду (2007), те Та ди ће во 
пот пу но пре у зи ма ње вла сти у Ср би ји (2008), ка жу у Ме кен 
Ерик со ну, тој аген ци ји ни су до не ли ни јед ног ве ли ког но вог 
кли јен та (Ви ћић и Шко рић, 2011). 7

То би зна чи ло да не сто ји об ја шње ње да кли јен ти би ра ју 
ову аген ци ју због ве зе ње го вог вла сни ка с вла шћу (Ан то нић, 
2010б: 341). Ме кен Ерик сон про сто уме да ра ди мар ке тин шки 
по сао, твр де у тој ком па ни ји, па се за то стра ни кли јен ти од-
лу чу ју за њу, а не не ку дру гу. Да је то та ко све до че, по њи ма, 
не са мо на гра де8, већ и вр ло мер љи ви по слов ни ре зул та ти у 
ко рист кли јен та. Ре ци мо, Carls berg Ср би ја је за хва љу ју ћи, из-
ме ђу оста лог, и ма рек тин шким кам па ња ма ко је им је ра дио 
Ме кен Ерик сон („Лав“ пи во), по ве ћао удео на срп ском тр жи-
шту пи ва са 3 по сто на 26 по сто (Ви ћић и Шко рић, 2011).

Ову ин тер пре та ци ју ћу да про ко мен та ри шем у „За вр-
шним раз ми шља њи ма“, а са да ћу да из не сем до дат на об ја-
шње ња још јед ног ва жног пи та ња – пре про да је ре клам них 
се кун ди ку пље них од РТС-а.

Про да ја ре клам них се кун ди

При ча о пре про да ји ре клам них се кун ди (спо ме ну та у 
Ан то нић, 2010б: 336-337), та ко ђе је про бле ма тич на, твр де у 
Ме кен Ерик со ну (Ви ћић и Шко рић, 2011). Та при ча је, за и ста, 
не пре ста но при сут на у на шој јав но сти, јер је под гре ва ју и 

7 Је дан део ових ве ли ких кли је на та – по пут Ко ка-ко ле, Оре а ла, Не стлеа или 
Опе ла - има уго вор с цен тра лом Ме кен Ерик со на на свет ском но ву, та ко да 
ни из тог раз ло га њи хо во по сло ва ње с Ме кен Ерик со ном у Ср би ји не мо же 
би ти об ја шње њо по ли тич ким раз ло зи ма (Ви ћић и Шко рић, 2011). Та ко ђе, 
удео Ме кен Ерик со на у мар ке тин шком тр жи шту је ви ши, ре ци мо, у Хр ват-
ској не го у Ср би ји (14 по сто, на пре ма 12 по сто, у 2009), што по ка зу је да по-
слов ни успех огра на ка ком па ни је ни је у ди рект ној ко ре ал ци ји с по ли тич ким 
ве за ма ло кал ног по сло вод ства (исто).

8  Ме кен Ерик сон си стем је но си лац ви ше на гра да за мар ке тинг, ка ко оних 
екс тер них – по пут два Злат на ла ва (Can nes Li ons) на свет ском адвер тај зинг 
фе сти ва лу у Ка ну (2009. и 2011; МL, 2009; T&I, 2011), та ко и ин тер них – по-
пут на гра де Co ca Co la си сте ма, у кон ку рен ци ји 163 зе мље све та, за нај бо љу 
ме диј ску кам па њу (2003. и 2010). Ове на гра де ши рој пу бли ци мно го не зна-
че, али у све ту мар ке тин га из гле да да оне има ју сво ју вред ност – ре ци мо, 
фе сти вал у Ка ну се сма тра „нај ве ћим свет ским адвер тај зинг фе сти ва лом“ 
(Cha mi kutty, 2010).
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ши ре би ло стран ке опо зи ци је9, би ло њи ма на кло ње ни ме ди-
ји10. Тре ба ре ћи да је њу при хва тио и Са вет за бор бу про тив 
ко руп ци је, ко ји је у свом Из ве шта ју ис та као да „аген ци је, 
чи ји су вла сни ци нај че шће ви со ки стра нач ки функ ци о не ри 
(...)от ку пљу ју од ме ди ја ре клам ни про стор, ко ји по том про-
да ју кли јен ти ма, од но сно по је ди нач ним куп ци ма по да ле ко 
ви шим це на ма. При ли ком ра да на овом из ве шта ју, Са вет се 
са стао са пред став ни ци ма Ме кен Ерик со на, ко ји су об ја сни-
ли да до ових по сло ва до ла зи та ко што ме ди ји због не по вољ-
не фи нан сиј ске си ту а ци је при ста ју да под усло ви ма аван сног 
пла ћа ња про да ју ре клам ни про стор по це на ма ни жим од тр-
жи шних“ (СПБК, 2011: 26). 

Ме ђу тим, у Ме кен Ерик со ну од ба цу ју та кве оп ту жбе, 
као и ин тер пре та ци ју раз го во ра ко ји су во ди ли са Са ве том за 
бор бу про тив ко руп ци је (Шко рић, 2011). Они твр де да За кон 
о огла ша ва њу (чл. 16, став 2) про пи су је ду жи ну тра ја ња ре-
кла ма на Јав ном сер ви су од 10 по сто, тј. шест ми ну та по са ту 
(За кон, 2005), што за го ди ну да на да је по тен ци јал них 876 ча-
со ва ре кла ма. Али од то га РТС успе да про да са мо 58 по сто 
(по да так се од но си на раз до бље 2004-201011; из вор: AGB Ni-
el sen, 2011). То зна чи да ни ко не мо же има ти мо но пол на ре-
клам но вре ме, јер га увек има до вољ но за но ве куп це. И за и-
ста, пре ма по твр ди из AGB Ni el sen Me dia Re se arch-a за Ср би-
ју (аген ци је ко ја је спе ци ја ли зо ва на за пра ће ње огла ша ва ња 
у ме ди ји ма12), чак и у удар ним тер ми ни ма (17.00-23.00) има 
до вољ но не про да тих се кун ди: ис пу ње ност ре клам них бло ко-
ва на РТС1 та да је 78 по сто, а на РТС2 60 по сто (Бро ћић, 2011; 

9  Та ко је функ ци о нер Срп ске на пред не стран ке, Не бој ша Сте фа но вић, на кон-
фе рен ци ји за но ви на ре 12. ав гу ста 2011, из ја вио да Дра ган Ђи лас и Ср ђан 
Ша пер од РТС-а „на по чет ку го ди не по ку пу ју све мар ке тин шке се кун де и 
сва ко ко же ли да се ре кла ми ра на др жав ној те ле ви зи ји мо ра да ре клам но 
вре ме ку пи од фир ми чи ји су они вла сни ци“ (СНСб, 2011).

10  Та бло ид је, ре ци мо, још 2008, пи сао да је „Ђи лас до био пра во да про да је те-
ле ви зиј ске се кун де на др жав ној те ле ви зи ји“ (Вла хо вић, 2008).

11 РТС је у 2011. го ди ни, до ав гу ста, ус пео да про да са мо 53 по сто вре ме на за 
огла ша ва ње; из вор: AGB Ni el sen, 2011.

12 Ni el sen Audi en ce Me a su re ment, одн. AGB Ni el sen Me dia Re se arch-a за Ср би-
ју, сни ма це ло ку пан про грам ТВ ста ни ца са на ци о нал ном по кри ве но шћу у 
зе мљи, за тим ана ли зи ра ре клам не бло ко ве и еви ден ти ра сва ку по је ди нач ну 
ре кла му. Од AGB Ni el sen-а  огла ши ва чи до би ја ју не за ви сну по твр ду да је 
њи хо ва мар ке тин шка аген ци ја оба ви ла по сао, од но сно да је ре кла ма ко ју су 
пла ти ли зби ља и еми то ва на (Бро ћић, 2011).
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по да ци се од но се на 2011. го ди ну). И из РТС-а твр де да се 
са мо 61 од сто ре клам ног вре ме на (тач ни је ње го ве вред но сти 
из ра же не у „реј тинг бо до ви ма“) про да мар ке тин шким аген-
ци ја ма, док се 39 по сто про да „ди рект ним уго ва ра њем (...)са 
ви ше од 200 ди рект них ку па ца ре клам них се кун ди“ (РТС, 
2011а). Та ко ђе, ни је за бе ле жен слу чај да је не ки огла ши вач 
же лео да ку пи ре клам но вре ме, а да РТС ни је имао да му га 
про да, те се сто га огла ши вач мо рао обра ти ти мар ке тин шким 
аген ци ја ма (што је си ту а ци ја ко ја од го ва ра пој мо ви ма „мо но-
пол“ и „пре про да ја по ви шим це на ма“; Бро ћић, 2011).

Аген ци је сво јим кли јен ти ма, ка ко ка жу, не пре про да-
ју вре ме, већ про да ју сво ју услу гу огла ша ва ња пре ма пла ну 
за сно ва ном на „реј тинг бо до ви ма“ (gross ra ting po int - ГРП), 
ко ји се за сва ку ТВ еми си ју утвр ђу ју на осно ву ње не гле да но-
сти. „За ову услу гу аген ци ја на пла ћу је аген циј ску уго во ре ну 
про ви зи ју и не пра ви раз ли ку у це ни из ме ђу ку пље ног ГРП-а 
и про да тог ГРП-а“ (Шко рић, 2011). Аван сном ку по ви ном 
(уна пред) мо же се оства ри ти по пуст од 10-40 по сто, за ви-
сно до ве ли чи не аван са (РТС, 2011б: 2)13. Али, „фи нан сиј ски 
бе не фи ти ко ји се оства ре аван сним мо де лом пре но се се на 
огла ши ва че у чи је име се аван си и да ју, с об зи ром да су кли-
јен ти ти ко ји фи нан си ра ју мо дел и јер се сва ко пла ћа ње вр ши 
за ра чун и у име по је ди нач них кли је на та“ (Шко рић, 2011).

Оста је је ди но не ја сно има ли мо гућ но сти зло у по тре бе у 
дис кре ци о ном пра ву ге не рал ног ди рек то ра РТС-а да да је до-
дат не по пу сте на ку по ви не ве ће од ми ли он евра, за тим парт-
не ри ма са ко ји ма се са ра ђу је бар три го ди не, а вред ност тих 
по сло ва пре ла зи 500.000 евра, као и „у слу ча ју ве ли ких уго-
во ра о по слов но-про грам ској са ра да њи (се ри је, се ри ја ли(...)), 
где РТС усту па ре клам но вре ме као про тив нак на ду“ (РТС, 
2011б: 4). Мо гу ће је, на и ме, за ми сли ти да ге не рал ни ди рек-
тор, ко ри сте ћи ово сво је дис кре ци о но пра во, да је из у зет не 
по пу сте не ким аген ци ја ма, и та ко их тр жи шно по вла шћу-
је. Има ју ћи у ви ду од ред бу да „са др жај свих мар ке тин шких 
уго во ра пред ста вља по слов ну тај ну, (...)те се по да ци не сме ју 
из но си ти, осим пре ма за кон ској оба ве зи“ (РТС, 2011б: 6), ова-
кву сум њу би мо гао да раз ве је са мо из ве штај фи нан сиј ске ин-

13 По пуст од 40 по сто се, ре ци мо, да је на аван сну ку по ви ну вред ну 10 ми ли о на 
евра (РТС, 2011б: 2).
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спек ци је или не за ви сне ре ви зор ске ку ће. У све ту мар ке тин га 
се сма тра да је прак са да ва ња из у зет них по пу ста – пре све га 
ка да је реч о ве ли ким куп ци ма огла сног про сто ра – не што 
што је уоби ча је но и у дру гим зе мља ма (Бро ћић, 2011). Ме ђу-
тим, оста је отво ре но пи та ње да ли та ква прак са по сто ји и ка-
да је реч о ТВ ста ни ца ма ко је су де фи ни са не као јав ни сер вис. 
За ни мљи во је да је сам РТС, од го ва ра ју ћи на оп ту жбе опо-
зи ци је, по ну дио СНС „да ан га жу је углед ну ре ви зор ску ку ћу 
ко ја би пре гле да ла све па пи ре и утвр ди ла чи ње нич но ста ње“ 
(РТС, 2011а), али да ова стран ка (до са да) ни је пред у зе ла ко-
ра ке у том прав цу. У сва ком слу ча ју, на ша јав ност за слу жу је 
раз ре ше ње ових не до у ми ца, и јед на не за ви сна ко ми си ја (ко ју 
би обра зо вао пар ла мент, Ра ди о ди фу зни са вет, или не ко дру-
го над ле жно те ло) мо гла би да ти од го во ре на ова ва жна пи-
та ња.

За кључ но раз ми шља ње

Бу ду ћи да сам „кла сно све сни при пад ник“ сит не на ци о нал-
не бу ро а зи је („на ци о нал не ин те ли ген ци је“; ви де ти у Ан то нић, 
2010а: 123-130; о ака дем ским со ци о ло зи ма као сит ној бур жо а зи-
ји ви де ти: Вра ту ша, 2010), не ми слим баш нај бо ље о вла сни ци ма 
и слу жбе ни ци ма ве ли ких мар ке тин шких аген ци ја. Ове пр ве ви-
дим као ти пич не при пад ни ке кон зу ме ри стич ке фрак ци је па ра-
зит ске тран сна ци о нал не ка пи та ли стич ке кла се (Ан то нић, 2008: 
53), а дру ге као ње ну оп слу жу ју ћу ин те ли ген ци ју („ком пра дор-
ску бур жо а зи ју“; Ан то нић, 2010а: 125). Та ко ђе, чи тав „мар ке тин-
шки и адвер тај зинг би знис“ до жи вља вам углав ном као обич ну 
ма ни пу ла ци ју нај ви шим дру ште ним вред но сти ма  (Ан то нић, 
2006: 21-22) – и то ма ни пу ла ци ју ко ја  ра чу на на ма сов ну глу пост 
и са мо љу бље „ти пич ног ма лог по тро ша ча“ – а све у свр ху лич-
не ма те ри јал не ко ри сти вла сни ка ве ли ких тран снан ци о нал них 
ком па ни ја. По себ но су ми, при зна јем, од бој не ре кла ме за пи во, 
па и оне Ме кен Ерик со но ве у ко ји ма се, ре ци мо, вр ши вар вар ска 
то те ми за ци ја пив ске фла ше (Youtu be, 2011б) или са бла го на кло-
но шћу при ка зу је вер бал ни про ста клук (Youtu be, 2011а).

Али, без об зи ра на лич на осе ћа ња, не мо гу а да не при-
знам да, ра ци о нал но по сма тра но, Ме кен Ерик сон ипак из гле-
да да мо же да об ја сни онај део по да та ка из та бе ла ко ји се 
од но си на ње го во по сло ва ње, а ко ји сам ко ри стио као илу-
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стра ци ју тврд ње да успех ове аген ци је по чи ва на по ли тич кој 
ко руп ци ји (Ан то нић, 2010б: 340-341). И ма да не мам нај бо ље 
ми шље ње о тој вр сти би зни са, чи ни ми се да об ја шње ња Ме-
кен Ерик со на – ко ја се по зи ва ју на про ме ну на чи на књи го вод-
стве ног об ра чу на, те па ра лел ни раст аген циј ског по сло ва ња 
и чи та вог мар ке тин шког тр жи шта – зву че ра зум но. На рав но, 
ја ни сам струч њак за фи нан си је, и тек не ка екс перт ска ре ви-
зи ја (др жав на или не за ви сна) мо же да пру жи ствар ну по твр-
ду исти ни то сти не ких по да та ка или њи хо вих об ја шње ња. Но 
мој ути сак о отво ре но сти слу жбе ни ка ове аген ци је за увид 
у по треб не по дат ке, о њи хо вој уве ре но сти да аген ци ја но вац 
за ра ђу је по тр жи шним пра ви ли ма, као и о њи хо вој по све ће-
но сти да то и по ка жу, сва ка ко да ни је не по во љан.

Ме ђу тим, ако се чи сто тр жи шним раз ло зи ма успе шне 
ком пе ти тив но сти и мо же об ја сни ти по раст не то до би ти од 
не ких 100 по сто (2005-2008), те шко ми је да за ми слим чи-
сто тр жи шне раз ло ге ко ји ле же иза по ра ста не то до би ти од 
780 по сто, а ко ли ко је, за исто раз до бље, за бе ле жо, ре ци мо, 
Мул ти ком (ви де ти: Ан то нић, 2010б: 338). Та ко ђе, ако је раст 
тр жи шта од 100 по сто об ја шње ње исто то ли ког по ра ста не то 
до би ти за пе ри од 2005-2008, ка ко је он да мо гу ће да, у усло ви-
ма сна жне при вред не ре це си је 2008-2010, иста ко мап ни ја за-
бе ле жи на ста вак ра ста не то за ра де за да љих 59 по сто? Ка кви 
ли се са мо тр жи шни ге ни ји кри ју у тој фир ми, ако она све 
бо ље по слу је, без об зи ра на ду би ну еко ном ске кри зе и оп шти 
пад при хо да ве ћи не пред у зе ћа?

По слов ни успех се у мно гим срп ским ком па ни ја ма, оп-
шти је ути сак, и  да ље пре по сти же по пра ви ли ма по ли тич-
ког ка пи та ли зма, не го по на че ли ма ве бе ров ског ра ци о нал ног 
тр жи шног ка пи та ли зма. Иако вла да ју ћа струк ту ра у Ср би ји 
има кон то ро лу над ве ли ким ме ди ји ма (пре ма СБПК, 2011), 
мно ге ин фор ма ци је ко је у дру штво про ди ру „ка пи лар ним“ 
пу тем (лич ним пре но ше њем или пу тем ин тер не та), као и не-
пре ста не оп ту жбе опо зи ци је и њој бли ских гла си ла14, ства-
ра ју ути сак у јав но сти да су вла да ју ће стран ке ра сад ни ци 
ко руп ци је и па ра зит ског иси са ва ња нов ца из јав ног сек то ра, 

14 Ви де ти кон фе рен ци је за штам пу СНС на њи хо вом сај ту (sns.org.rs). На по-
след њој је, ре ци мо, но ви на ри ма по ну ђе на до ку мен та ци ја о по сло ва њу Бе о-
град ског во до во да са при ват ним фир ма ма, ко ја, пре ма ин тер пре та ци ји из 
СНС, са др жи до ка зе зло у по тре бе функ ци о не ра ДС (СНС, 2011а).
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те ње го вог пре ли ва ња у џе по ве стра нач ких функ ци о не ра и 
њи ма бли ских по слов них љу ди. Иако по ли тич ки за сно ва ни 
мо но по ли сва ка ко по сто је и у цен трал ним дру штви ма свет-
ског ка пи та ли стич ког си сте ма (САД и ЕУ), ипак, ути сак је да 
је та мо не што ма ње из ра же на ова бру тал на тран сфор ма ци ја 
лич ног, со ци јал ног и по ли тич ког ка пи та ла, у онај еко ном ски.

Али, ути сци су јед но, а по да ци ко ји то мо гу да по твр де 
су ипак не што дру го. Чак и ка да не ма ју ве зе са ко руп ци јом, 
па и кри ми на лом, им пре си је ко је  се од но се на ели ту – што је 
одав но по зна то у со ци о ло шкој прак си – те шко се пот кре пљу-
ју број ка ма и ег закт ним по да ци ма. Вред ност мог прет ход ног 
тек ста (Ан то нић, 2010) и би ла је упра во у по да ци ма ко ји су 
пот кре пљи ва ли не ке од хи по те за ко је се сла жу са на шим оп-
штим ути ском о си стем ској ко руп ци ји. Ме ђу тим, овај текст 
по ште но из но си15 да по сто је и ал тер на тив на об ја шње ња јед-
ног де ла тих истих по да та ка, те да по је ди не хи по те зе зах-
те ва ју до дат не по дат ке и но ва ис тра жи ва ња. То, на рав но, не 
зна чи да се ово ал тер на тив но об ја шње ње из не тих по да та ка 
мо же про тег ну ти на све слу ча је ве из не те у про шлом тек сту, 
од но сно на све та мо пре зен то ва не на во де. Увер љи вост ин-
дук ци је увек за ви си од бро ја и ка рак те ри стич но сти ана ли-
зи ра них слу ча је ва, и уве рен сам да мо ја ин дук ци ја из про-
шлог тек ста мо же би ти до дат но пот кре пље на но вом гра ђом о 
по сло ва њу раз ли чи тих срп ских пред у зе ћа, чи ји су вла сни ци 
бли ски вла сти.

Али, при ку пља ње тог ма те ри ја ла и је сте про цес, од но-
сно ге не рал ни за да так дру штве них на уч ни ка. На дам се да 
ћу у не ком од сле де ћих чла на ка на ову те му мо ћи да из не сем 
но ве по дат ке, као што се на дам да ће се и дру ги ауто ри – 
пре све га еко но ми сти, еко ном ски со ци о ло зи и фи нан сиј ски 
струч ња ци – укљу чи ти у из у ча ва ње и об ја шња ва ње ове на-

15 Од лу ка да на пи шем овај текст је и до не та на кон што су ми у Ме кен Ерик-
со ну пре зен то ва ли њи хо ва об ја шње ња и до дат не по дат ке. Мо жда сам мо гао 
све то да иг но ри шем, али ми је из гле да ло по ште но и у скла ду са еле мен тар-
ном на уч ном скру пу ло зно шћу, ко ју сам увек за сту пао, да и об ја шње ња и 
по дат ке про ве рим – оно ли ко ко ли ко је то у мо јој мо ћи. По што ни сам на шао 
не кон зи стент но сти у то ме (а, по на вљам, ни сам струч њак за фи нан сиј ска пи-
та ња, ни ти имам ре ви зор ска овла шће ња), би ло је фер да о тим и дру гим 
чи ње ни ци ма, уз уоби ча је ни опрез и уз др жа ност стру ке ка да су у пи та њу 
ге не ра ли за ци је, оба ве стим на уч ну јав ност, те да по зо вем на да ља ис тра жи-
ва ња те про бле ма ти ке.
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уч но иза зов не про бле ма ти ке. До тле, оста је нам да ту ма чи мо 
по дат ке ко ји ма рас по ла же мо, са све шћу да је тих на уч но ре-
ле вант них чи ње ни ца, ба рем ка да су у пи та њу ова кве те ме, 
на жа лост увек знат но ма ње од екс пла на тор них ам би ци ја на-
ших хи по те за, као и на ших те о ри ја.

Slo bo dan An to nic

ANALYTI CAL CON CEPT, HYPOT HE SIS AND 
EM PI RI CAL VE RI FI CA TION 

 („OLD BOY NET WORK“ AGAIN)

Summary

This ar tic le con ti nu es the aut hor’s ear li er ar tic le “Old Boy 
Net work in Ser bian Po li ti cal Eli te.” The aut hor pre sents facts 
that ha ve sin ce emer ged, and his new know led ge con cer ning the 
ex pla na ti on of the da ta from the pre vi o us text. Whi le the da ta 
from the pre ce ding text we re con si stent with our ge ne ral im pres
sion abo ut the syste mic cor rup tion in Ser bia, this pa per sug gests 
that the re are al ter na ti ve ex pla na ti ons of a part of the sa me da ta, 
which are not ba sed on systemfri endly po li ti cal mo no po li es and 
pri vi le ges. The aut hor do es not gi ve up on the ge ne ral hypot he
sis of the exi sten ce of po li ti cal ca pi ta lism in Ser bia, but ac cepts 
that so me hypot he ses con cer ning the way it works still re qu i re 
ad di ti o nal da ta and new re se arch. Un for tu na tely, at le ast when 
it co mes to the study of the Ser bian eli te, con vin ci bi lity and the 
num ber of the re le vant and sci en ti fic cre di ble facts, at our dis po
sal are still sig ni fi cantly lo wer than ex pla na ti o nal am bi ti ons of 
our hypot he ses and the o ri es. 
Keywords: eli te so cial mi li eu, so cial con nec ti ons, po li ti cal ca pi

ta lism.
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СлободанРељић*

 СТРА ТЕ ШКЕ ЕЛИ ТЕ У СР БИ ЈИ И  
РЕ ФОР МА ОБРА ЗО ВА ЊА 

 ИЛИ  
 КА КО ЋЕ ВЕ ЛИ КА КРИ ЗА СР БИ МА 
ДО НЕ ТИ ЕЛИ ТУ НО ВИХ ВИ ДИ КА
 
 “Зна ње, на рав но, ни је ни до бро ни ло ше са мо по се би, 

а ни ње го во ко ри шће ње ни је са мо по се би до бро или рђа во. 
‘Рђа ви љу ди сти чу но ва зна ња истом бр зи ном као и до бри 
љу ди’, пи сао је Џон Адамс, ‘а љу ди се на у ком, умет но шћу, 

до брим уку сом, здра вим ра зу мом и књи жев но шћу ко ри сте 
за не пра вед не ци ље ве исто она ко као и за ци ље ве пу не вр ли
не.’ Ово је би ло ре че но 1790. го ди не, а да нас, из мно го раз ло

га, зна мо да та ко је сте.“
Рајт Милс, 1956. го ди не 

Са же так

Стра те шке ели те мо ра ју да су штин ски ре де фи ни шу 
сво ју са да шњу уло гу. У ре фор ми обра зо ва ња пред сто ји им да 
(1) пре све га се лек тив ни је, кри тич ки је и кре а тив ни је пре у зи
ма ју спољ на ре ше ња; (2) да се окре ну соп стве ном иден ти те
ту и на ње му фор ми ра ју аутох то ну ори ги нал ност и (3) да 
ре фор ма бу де усме ре на на за шти ту сло бо де по је дин ца а не 
да сле ди ого ље ну по тре бу ин ду стри је и дру штве но нео д го
вор них ка пи та ли ста. Чи тав за да так мо ћи ће се оства ри ти 
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тек кад се јав но екс по ни ра не ели те  ко је сле де спо ља на мет
ну те ин те ре се  про ме не по ме ри по тре ба срп ског дру штва.
Кључ ни речи: стра те шке ели те, де мо кра ти ја, дру штво без 

опо зи ци је, Ве ли ка кри за, ин ду стри ја све сти, 
тех но ло шко дру штво, тех нич ко роп ство, обра
зо ва ње

 Као да смо на спла ву ко ји иде низ ре ку на ко јој нас низ-
вод но че ка ве ли ки во до пад. Ка пе та ни ко ји ви ше не упра вља-
ју пло ви лом, ко ри сте ћи ауто ри тет уни фор ми, упре жу све нас 
да спа се мо њих. „Ми“ тре нут но не ма мо иде ју ка ко да спа се-
мо се бе. Али по ста је мо све сни да ста ри ка пе та ни то ни ка ко 
не мо гу, јер да су зна ли „куд иде овај брод“ он не би сти гао 
дов де.

Си гур но је да кри за и за о штре ни дру штве ни од но си 
убр за ва ју тра же ње ре ше ња, омо гу ћа ва ју и да се пре комп ну ју 
или про ме не ели те, да се ре фор ми шу струк ту ре и да на по вр-
ши ну из би ју они ко ји уме ју, има ју сна ге, хра бро сти, од луч-
но сти, јак ин стинкт за са мо о др жа ње и чи је су оба ве зе пре ма 
вла да ју ћој кла си до вољ но ма ле да ели та мо же у бит ној ме ри 
са мо стал но да од лу чу је.

Шта је на ше окру же ње?
„Ми“ жи ви мо до ба у ко јем су, ка ко је уочио Ен то ни 

Ги денс кра јем де ве де се тих, „сви от кри ли де мо кра ти ју“. Де-
мо крат ски по ре дак је не што без че га на усна ма ни је дан по-
ли тич ки ли дер не би кре нуо у осва ја ње вла сти. Ако ни шта 
дру го, онај ко се по кри је пе ле ри ном де мо кра ти је ма ка ко 
до шао на власт, мо же ра чу на ти на по зи ти ван ха ло-ефе кат у 
гло бал ном са вре ме ном све ту. И ње го ви про тив ни ци ће мо-
ра ти да уло же зна тан на пор, до ста про па ганд ног ра да и да 
ак ти ви ра ју знат на про па ганд на сред ства да би га сме сти ли 
ме ђу „ло ше мом ке“.

Али де мо кра ти ја је дру штве ни си стем са мно го про бле-
ма. Од оних фун да мен тал них – шта у њој при па да де мо су. 
Кри за све то ого ли и учи ни ви дљи вим и упит ним. Још 1920-
их у по ле ми ци Вол те ра Лип ма на и Џо на Дју и ја по ста вље но 
је пи та ње ко је је ак ту ел но и да нас, чак и ви ше не го на по чет-
ку про шлог ве ка: да ли уоп ште гра ђа нин уче ству је у упра-
вља њу дру штвом, у том глав ном по слу ко ји му обе ћа ва де-
мо кра ти ја и из че га се це ди нај при влач ни ја моћ де мо кра ти је.
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Вол тер Лип ман, но ви нар и фи ло зоф, у зна чај ној књи-
зи Pu blic Opi nion („Јав но мње ње“) [појавила се 1922. године], 
об ја вио је сум њу да де мо кра ти ја мо же да функ ци о ни ше без 
ели те ко ја ће ве што, сво јим зна њем али сва ка ко оса мо ста ље-
но - во ди ти на род, од но сно др жа ву кроз сло же не дру штве не 
про це се. Лип ман је твр дио да де мо кра ти ја иде ка то ме „да 
гра ђа ни не уче ству ју ак тив но, не го па сив но – по сма тра ју – 
по ста ју по сма тра чи уме сто да су уче сни ци“. (Whip ple, 2004) 
Лип ман је кон крет но твр дио да ће де мо кра ти ја не ми нов но 
па сти, ако се не ство ри цен тра ли зо ва но те ло екс пе ра та ко је 
ће де ло ва ти као „дру штве ни ум“. Ово те ло би тре ба ло да раз-
ра ђу је ком пли ко ва не дру штве не про бле ме и он да их у од ре-
ђе ној фор ми до ста вља да би по ли ти ча ри би ло ин фор ми са ни 
и мо гли да до но се ра ци о нал не и де ло твор не од лу ке. Лип ман 
је раз у мео да је то за до бро дру штва. 

Џон Дју ји, фи ло зоф и пе да гог, др жао је да са зна ње до 
ко јег до ђе мо у ма те ри јал ном ис ку ству „има сво ју пра ву ври-
јед ност је ди но ако слу жи као сред ство, ин стру мент за прак-
тич на жи вот на ре ше ња“. (Гр лић, 1983:97) (Отуд се Дју и јев 
пра вац у окви ру праг ма ти зма зо ве ин стру мен та ли зам.) Дју ји 
је твр дио да де мо кра ти ја има две функ ци је у дру штву: пр во, 
да је са свим упо тре бљи ва за ства ра ње ује ди ње ног, ста бил-
ног по ли тич ког по рет ка; и дру го, што је Дју ји сма трао ва-
жни јим, де мо кра ти ја да је мо гућ ност свим гра ђа ни ма да се 
са мо о ства ре а и да оства ре по зи тив ну брат ску за јед ни цу. Де-
мо кра ти ја је „фор ма мо рал не и ду хов не за јед ни це“. За Дју и ја 
је де мо кра ти ја „крај њи“ ре зул тат со цио-пси хо ло шког про це-
са ко ји је осно ван на „пар ти ци па ци ји“, уче ство ва њу. Он је 
од би јао Лип ма но ву кон ста та ци ју о „па сив ној, по сма трач кој“ 
по зи ци ја, јер људ ско би ће по сво јој при ро ди те жи ак тив ној 
уло зи. За то за Дју и ја јав ност ни је ме сто где над моћ не ели те 
на ме ћу сво је ци ље ве, не го јав ни фо рум ко ји ства ра моћ та-
ко што се од лу ке до но се по сле ди ску си ја и рас пра ва, а ко је, 
бу ду ћи јав не и ове ре не у де мо крат ској про це ду ри, оба ве зу ју 
но си о це вла сти. Ак це нат је на зна ча ју уче ство ва ња гра ђа на 
у про це су упра вља ња, иако је Дју ји та ко ђе мно го др жао до 
зна ча ја на у ке и зна ња у „ин ду стриј ском дру штву“, што ели ти 
да је из у зет ну, уло гу не до дир љи вих.

То пи та ње ме ре уло ге ели те у де мо крат ском дру штву 
је – веч но. Из тог на по ра је на ста ла и те о ри ја стра те шких 
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ели та – ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. У сво јој књи зи 
Beyond Ru ling Class: Stra te gic Eli tes in Mo dern So ci etys (1963) 
[„Иза вла да ју ће кла се: стра те шке ели те у мо дер ном дру-
штву“] Су зан Ке лер као дру штве ну гру пу на истом по слу ви-
ди „не са мо по ли тич ке, еко ном ске и вој не ли де ре“ не го и оне 
дру ге ко ји од луч но ути чу на мо рал ност у дру штву, кул ту ру, 
на у ку. „Стра те шке ели те су оне ко је има ју нај ве ћи и нај све-
о бу хват ни ји до мет и ути цај“. Ке лер сма тра да у “ин ду стриј-
ском ма сов ном дру штву обележенoм не бро је ним ет нич ким, 
ре ги о нал ним и те ри то ри јал ним раз ли ка ма и про же тим ра-
дом, вред но сти ма, бор бом за пре стиж, жи вот ним сти ло ви ма 
вођ ство се не мо же по ве ри ти по је дин цу, па био он вла сте лин, 
рат ник или све ште ник, ни ти не ком сло ју уте ме ље ном на по-
ре клу или тра ди ци о на ли зму“.

У „стра те шке ели те“, по јам раз вод ње ног зна че ња, ула-
зе од (1) ак ту ел них по ли тич ких струк ту ра (ели та чи ји је циљ 
да се овла да уме ћем упра вља ња), пре ко (2) еко ном ских, вој-
них, ди пло мат ских и на уч них за јед ни ца (ели та адап ти ра ња 
дру штва), (3) мо рал них ауто ри те та као што су све штен ство, 
фи ло зо фи, еду ка то ри и углед не по ро ди це (ели те ин те гра ци је 
дру штва), па до (4) ели та ко је но се осе ћа је емо тив ног и пси-
хо ло шког за јед ни штва – пи сци, филм ске и по зо ри шне зве зде, 
спор ти сти (ели те ко је обез бе ђу ју по дра жа ва ња).

Те о ри ја „стра те шких ели та“ на ста ла је у аме рич ком 
дру штву ко је је на сто ја ло да по ср ну лој де мо кра ти ји да но ву 
тач ку осло нац, ма да је уло га стра те шке ели те би ла је прак-
тич но исто вет на као и ели те уоп ште: „да се сим бо ли зу је мо-
рал но је дин ство ко лек ти ва и по др жи за јед нич ки ци ље ви и 
ин те ре си; да се ко ор ди ни ра ју и ускла ђу ју раз ли чи те ак тив-
но сти, усме ра ва ју су ко би и при ми ру ју стал но при сут ни кон-
флик ти; те, да се шти ти ко лек ти ви тет од спољ них опа сно-
сти“. (Ке лер)

Кри зно вре ме не са мо да пред („стра те шке“) ели те по-
ста вља нај те же за дат ке не го и до во ди у пи та ње њи хо ву уло гу 
и оп ста нак кроз ажу ри ра ње пи та ња њи хо ве ефи ка сно сти и 
упо тре бљи во сти. По след ња ду бо ка кри за ка пи та ли стич ког 
дру штва (ко ју за сад обе ле жа ва ју два бер зан ска сло ма 2008. и 
2011.) је очи гле дан до каз не у спе ха ак ту ел не „за јед ни це ели та“ 
(Bur ton, Hi gley:1986), упра во оних ко је су има ли до ми нант-
ну уло гу у том дру штву. Би ло ка кво раз ма тра ње бу дућ но сти 
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не мо же би ти сми сле но без до во ђе ња у пи та ње спо соб но сти 
тих ели та да де ло твор но ме ња ју оно што су кре и ра ле а што 
сад бра не свим сред стви ма. У кри за ма је ма ло то га ја сно и 
пред ви ди во, али је ма ње-ви ше из ве сно да се дру штво не мо-
же вра ти ти на ону тач ку пре су но вра та: на ста ју но ви усло ви, 
но ве ор га ни за ци је, но ви ред ства ри. 

Ако ба ци мо по глед на 1929. ко ја нам је, ипак, нај по у-
зда ни ји ре пер (иако не ки те о ре ти ча ри ову кри зу по ре де и са 
пре лом ном у исто ри ји ка пи та ли зма 1848.) он да се мо же уочи-
ти да се де мо кра ти ја та да у жур би по ву кла пред но во фор-
ми ра ним кри зним дру штве ним по ре ци ма (у Ита ли ји пред 
Му сло ли ни је вим фа ши змом, у Не мач кој пред Хи тле ро вим 
на ци змом, али и у Сје ди ње ним Др жа ва ма у „ли бе рал ни фа-
ши зам“, те у Со вјет ском Са ве зу да ла за пра во Ста љи ну да 
по чет ну ре во лу ци о нар ну де мо кра ти ју све де на „ред“ без ал-
тер на ти ве). Ели те, ко је се та да ни су зва ле „стра те шке“ ис ко-
па ле су из ме ђу се бе не пре мо сти ве ро во ве што се за вр ши ло 
дра стич ним раз два ја њи ма, еми гра ци ја ма, ин тер на ци ја ма, 
ин тер ним про го ни ма све до фи зич ких ли кви да ци ја. 

Иако мно ги ову кри зу сма тра ју и ши ром (гло бал ном) и 
ду бљом (ве ћи су уло зи) - за по тре бе ове рас пра ве мо же мо раз-
ма тра ти оп ти ми стич ку ва ри јан ту – да пар ти ци па тив на де мо-
кра ти ја (са ну жним сим пли фи ка ци ја ма и му та ци ја ма) оста је 
пре о вла ђу ју ћи мо дел. Ме ђу тим, и под тим окол но сти ма не 
тре ба сум ња ти да ће се ме ња ти ред дру штве них вред но сти. 

Ре фор ме обра зо ва ња из ве де не у ка пи та ли стич ком „тех-
но ло шком“ или „ин ду стриј ском“ дру штву мо ра ће се пре и-
спи та ти и ре ал но про це њи ва ти. Пре све га онај уни вер зал-
ни ји део обра зов них са др жа ја, а он да и прак тич на ре ше ња. 
Јер, обра зо ва ње кон ци пи ра но у нео ли бе рал ној фа зи ре про-
ду ко ва ло је ми ли о не љу ди чи ја су шан се да оства ре кључ ни 
циљ ho mo sa pi en sa  да ра ди свр хо ви то, обез бе ди оп ста нак 
и про ду же так вр сте – ми ни мал на. Али још го ра по сле ди ца 
је што се ова ко обра зо ва не ге не ра ци је пред иза зо вом кри зе 
по на ша ју као „сле пи ма чи ћи“ ко ји не ма ју ни ка кву иде ју, ни-
ка кву обра зов ну осно ву да би мо гли до ћи до не ка кве ван си-
стем ске иде је, а ка мо ли да мо гу да ство ре ор га ни за ци је ко је 
би се по кре ну ле у оства ре њу иде је из ла за. Хер берт Мар ку зе 
је још ше зде се тих твр дио да је за пад на де мо кра ти ја оста ла 
без – ре ал не опо зи ци је, опо зи ци је као мо гућ но сти да се ми-



Сло бо дан Ре љић СТРА ТЕ ШКЕ ЕЛИ ТЕ У СР БИ ЈИ ...

288

сли дру га чи је или бар кри тич ки пре ма си сте му и ње го вим 
огра ни че њи ма. До шло је до „па ра ли зо ва ња кри ти ке“ и то 
је по ста ло „дру штво без опо зи ци је“. Та ко се де ша ва кад су 
„мо гућ но сти (ин те лек ту ал не и ма те ри јал не) су вре ме ног дру-
штва не из мјер но ве ће не го икад при је. То зна чи да је раз мјер 
до ми на ци је дру штва над по је дин цем та ко ђе не из мјер но ве ћи 
не го икад при је.“ (Mar cu se, 1968:10)

По ло жај кла се во ђе них , у са вре ме ном ка пи та ли стич-
ком дру штву, без ели та је – ха ос. Ха ос се ши ри. Сем шпан-
ског, сла бог али охра бру ју ћег „По кре та гнев них 15-М“, тзв. 
„де спе ра до са“ а „про тив жи во та у бес пер спек тив но сти“ ко је 
им је до не ла не моћ вла сти - ко ји про блем ре ги стру је као „сја-
ши Сан чо, да уз ја ши Пан чо“ - сви оста ли про те сти ко јих по 
све ту има то ли ко да их је све те же и ре ги стро ва ти кре ћу се 
ка бе су, не кон тро ли са ном на си љу, ра за ра њу, па ље ви ни, сит-
ној улич ној пљач ки. Као не ка вр ста мо ди фи ко ва ног „лу ди-
стич ког по кре та“ с кра ја XVI II ве ка и тзв. „де спе ра до си“ су 
у на ив ној не по ли тич ној фа зи с на дом да су ре ше ња у исто ри-
ји пи та ње до го во ра, а не по сле ди ца су ро вих су ко ба у ко ји ма 
се сва ка гру па ци ја мо ра бо ри ти, уз све ри зи ке, и из бо ри ти 
у јед ној не из ве сној бу дућ но сти. Кад их упла ше на де сни ца у 
Шпа ни ји оп ту жу је „да су их ко му ни сти и со ци ја ли сти узе-
ли под сво је“ нео р је ти са ни „де со пе ра до си“ од го ва ра ју: Ко је-
шта! Ми се не бо ри мо за гла со ве, не го за ре ше ња ко ја се ти чу 
на ше суд би не. Ова кви су већ ви ђе ни Мар ку зе о вом оп ти ком: 
„То та ли тар не тен ден ци је јед но ди мен зи о нал ног дру штва чи-
не не е фи ка сним тра ди ци о нал не пу те ве и сред ства – мо жда, 
чак и опа сним јер они га је илу зи је о на род ном су ве ре ни те-
ту. У тој илу зи ји је и не што исти не: ‘на род’, ра ни је фер мент 
дру штве не про мје не, про ми је нио је сво је по зи ци је, по стао је 
фер мент дру штве не ко хе зи је. Ту је, при је не го у ре ди стри бу-
ци ји бо гат ства и из јед на че њу кла са, но ва стра ти фи ка ци о на 
ка рак те ри сти ка раз ви је ног ин ду стриј ског дру штва.“ Та по-
зи ци ја од ба че них, аут сај де ра, „гнев них“ по ста вља их „из ван 
де мо крат ског про це са; њи хов жи вот је нај ре ал ни ја и нај не по-
сред ни ја по тре ба за до крај че њем не сно сних усло ва и ин сти-
ту ци ја. Оту да је њи хо ва по зи ци ја ре во лу ци о нар на, чак и ако 
њи хо ва сви јест то ни је.“ Као да Мар ку зе о ва ве ра да „нео све-
шће ни ре во лу ци о на ри“ има ју нај ве ће шан се (он је го во рио и 
о зе мља ма тре ћег све та) опет но си об ја шње ње: „Кад се са-
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ку пе и из ла зе на ули це, не на о ру жа ни и без за шти те, да тра-
же сво ја еле мен тар на гра ђан ска пра ва, они зна ју да их че ка ју 
пси, ка ме ни це и бом бе, за твор, кон цен тра ци о ни ло го ри, чак и 
смрт. Њи хо ва сна га је с ону стра ну по ли тич ке де мон стра ци је 
за жр тве за ко на и по рет ка. Чи ње ни ца да они по чи њу од би ја-
ти да су дје лу ју у тој игри мо гла би зна чи ти крај јед ног до ба.“ 
(Mar cu se, 1968:235-36)

Вр ло бит на чи ње ни ца је и да са зре ва раз у ме ва ње да у 
„су о че њу с то та ли тар ним ка рак те ром овог дру штва“ ви ше 
не мо же „би ти при хва ће но тра ди ци о нал но схва ћа ње о ‘не у-
трал но сти’ тех но ло ги је. Тех но ло ги ја као та ква не мо же би ти 
изо ли ра на од упо тре бе у ко ју је ста вље на; тех но ло шко дру-
штво је си стем до ми на ци је ко ји је дје ло тво ран већ у пој му 
и кон струк ци ји тех ни ке.“ (Mar cu se, 1968:16) По сле ди ца не-
по сто ја ња ре ал не сна ге ко ја би оспо ра ва ла обо ле ли ка пи та-
ли стич ки си стем је то тал на ин стру мен та ли за ци ја чо ве ка у 
тех но ло шком про це су, ко ји је у тој „ме га ма ши ни“(Мам форд) 
изо ли ран тек да ства ра про фит за нај бо га ти је. 

И не ра ди се ви ше о „пот чи ње ним љу ди ма“, на јам ни-
ци ма ко ји не мо гу да за шти те до стиг ну та и про пи са на пра ва, 
већ је реч о пот чи ње ној ми сли. Са вре ме но дру штво се ни кад 
ни је од лу чи ло „шта хо ће мо – тех но ло шки про је кат дру штве-
ног раз во ја или дру штве ну за ми сао тех но ло шког раз во ја“ 
.(Зо ран Ви да ко вић, пре ма Орел, 1976:7) У том ле лу ја њу ства-
ри иду инерт ним то ком у ко ме су се тех но ло ги ја и би знис 
ви со ких тех но ло ги ја из ди гли из над дру штва, па дру штво по-
ста је хра на за њи хо ву не кон тро ли са ну су ма ни ту тр ку. 

У тех но ло шко-про па ганд ном дру штву обра зо ва ње по-
је дин ца по ста је те рет ко ји се под но си са све ма ње ен ту зи ја-
зма. Они ко ји ма бо гат ства ни кад до ста, иако у исто ри ји ни-
кад ни су би ли бо га ти ји у од но су на про сту све ти ну – јед ну 
од нај ве ћих те ко ви на за пад ног дру штва „бес плат но шко ло ва-
ње“ - све че шће тре ти ра ју као не под но шљив на мет. По јед но-
ста вљу ју га, оси ро ма шу ју и дру штве но дис кре ди ту ју еду ка-
то ре, пре ба цу ју на кућ ни бу џет све не си гур ни јег по је дин ца. 
Њи хов раз лог је прост. Ни су им ви ше по треб ни љу ди оп се-
жног обра зо ва ња. Још је Рајт Милс у сво јим „Бе лим краг на-
ма“ (1951) утвр дио да „по че стој про цје ни, не ких 80 по сто 
љу ди на ра ду са да оба вља свој по сао ко ји мо гу на у чи ти за 
ма ње од три мје се ца“. (Милс, 1979:224)



Сло бо дан Ре љић СТРА ТЕ ШКЕ ЕЛИ ТЕ У СР БИ ЈИ ...

290

Обра зо ва ње је у ка пи та ли стич ком лан цу про дук ци је – 
са мо тро шак. Увек је циљ да тро шко ви сма њу ју, па и ели ми-
ни шу. Ово је вре ме кад се дру штво су о ча ва са „ну ждом да 
се рад обра зо ва них ре кон фи гу ри ше у скла ду с зах те вом тех-
но ло ги је, као што се по љо при вред ни рад ускла ђи вао у XIX 
ве ку, а ин ду стриј ски у XX. Ком пју те ри не оба вља ју са мо бр-
же од љу ди не кре а тив не по сло ве. Они та ко ђе омо гу ћа ва ју да 
ама те ри ра де оно што су до ју че мо гли са мо про фе си о нал ци.“ 
(„Angst for the edu ca ted”, Eco no mist, 3. Sep tem ber, 2011)

За еко ном ску ели ту ка пи та ли стич ког дру штва ту не ма 
ди ле ма. Они не мо гу би ти за ин те ре со ва ни за шко ло ва ње ху-
ма ни стич ке ор јен та ци је ко је ће људ ском би ћу омо гу ћа ва ти, 
не са мо да ефи ка сни је оба вља за дат ке на по слу, не го и да се 
лак ше сна ла зи у пра шу ми тех но ло шког дру штва. Њих је ди-
но за ни ма ју рад не ве шти не. 

За то су пу те ви зна ња са мо део не ке „ин ду стри је“.
„Ин ду стри ја све сти“ је про цес ин тен зи ван у по след њих 

век и по, а обез бе ђу је што те мељ ни је оства ри ва ње крај њег 
ци ља „да ма њи на ми сли, су ди и од лу чу је за ве ћи ну“, а што 
се „под ра зу ме ва от ка ко уоп ште по сто ји ика ква по де ла ра да“. 
(Ен цес бер гер, 1980:8) И ак си ом но вог до ба је: „Ко је го спо-
дар, а ко слу га не ре ша ва се са мо на осно ву то га ко рас по ла же 
ка пи та лом, фа бри ка ма и оруж јем не го – што да ље то ја сни је 
– ко рас по ла же све шћу дру гих.“(Ен цес бер гер, 1980:13)

Ре зул та ти те ин тен ци је су очи глед ни. Све ре фор ме 
обра зо ва ња би ле су, не све сно или све сно, ува жа ва ње дик та та 
„ин ду стри је све сти“. За ма ла дру штва си ту а ци ја је још сло-
же ни ја због чи ње ни це да по го ни те „ин ду стри је“ ни су аутох-
то но на ши а ње ни про јек тан ти ни ка ко ни су мо гли има ти на 
уму до бро бит не ког ма лог са мо све сног на ро да. Ту ђи ци ље-
ви се пре у зи ма ју про вин циј ски ин фе ри ор но, про гла ша ва ју и 
„на шим“, а он да је иза све га ста је ком плет на ме диј ска и про-
па ганд на струк ту ра, на уч не уста но ве свих ни воа, пре те жни 
део кул тур не, обра зов не, еко ном ске и по ли тич ке ели те. 

На сву ту ана хро ност у Ве ли кој кри зи до ла зи још јед на 
бит на чи ње ни ца, да за то дру штво ви ше не ма по тре бе „ста-
вља ти ру ку у ва тру“. То је дру штво већ ушло у сле пу ули цу. 
И нај ве ћи умо ви тог дру штва гу бе ор јен та ци ју и не ма ју пре-
глед це ли не игре. „Мо ра мо за кљу чи ти да су на ши на уч ни ци, 
кад се уда ље од сво је спе ци ја ли стич ке обла сти, не спо соб ни 
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да са оп ште би ло шта осим нај и спра зни јих оп штих ме ста“, 
пи сао је Жак Елил ше зде се тих го ди на про шлог ве ка и на во-
дио при мер „збир ке ме ди о кри тет ских ми сли“, ни ко га дру гог 
до Ал бер та Ајн штај на. Кад из у зет ни „ма те ма тич ки ге ни је“ 
го во ри „о Бо гу, др жа ви, ми ру и сми слу жи во та“ он да „ба нал-
ност Ај на штај но вих за па жа ња о ства ри ма из ван ње го ве обла-
сти спе ци ја ли за ци је за па њу је исто оно ли ко ко ли ко и ње го ва 
ге ни јал ност уну тар ње“. (Елил, 2010:450) 

Све моћ на за пад на на у ка, обо го тво ре на по сле про све-
ти тељ ске ере, оста ла је без „кри тич ке мо ћи“. Ње на кри за 
про ис ти че из ту жне чи ње ни це да је она за бо ра ви ла да „ис-
прав на упо тре ба мо ћи под ра зу ме ва од ре ђе ну спо соб ност 
кри тич но сти, опа жа ња и ра су ђи ва ња“. А ов де се сва ве ли ка 
„чу да тех ни ке“ при хва та ју без нео п ход не, људ ске дис тан це. 
Ни ко да нас, уочио је Елил, „не по ста вља пи та ње свр хе тих 
чу да. ‘Че му’ се од луч но за о би ла зи. Од го вор ко ји ће па сти на 
па мет на шим са вре ме ни ци ма гла си: у име сре ће. На жа лост, 
ви ше ни је то у пи та њу.“ 

Ци тат ко ји сле ди на пи сан је 1954. го ди не, а из по гла вља 
је чи ји је на слов „По глед у го ди ну 2000.”: “Је дан од на ших 
нај бо љих спе ци ја ли ста та бо лест нер вног си сте ма пи ше: ‘Би-
ће мо у мо гућ но сти да из ме ни мо чо ве ко ве емо ци је, же ље и 
ми сли, као што смо то већ на еле мен та ран на чин по сти гли 
с ле ко ви ма за сми ре ње.’ Би ће мо гу ће, ка же наш спе ци ја ли-
ста про из ве сти уве ре ње или ути сак сре ће без ика кве ствар-
не осно ве за њу. Наш чо век злат ног до ба, пре ма то ме, би ће 
спо со бан за ‘сре ћу’ усред нај те же оску ди це. За што, он да, 
обе ћа ва ти из у зе тан ком фор, хи ги је ну, зна ња и ис хра ну, ако 
мо же мо би ти срећ ни и без све га то га, по мо ћу јед но став не ма-
ни пу ла ци је нер вног си сте ма? На тај на чин и по след њи сла ба-
шни мо тив ко ји би смо мо гли при пи са ти тех нич кој аван ту ри 
иш че за ва у ва зду ху, за хва љу ју ћи са мом по сто ја њу тех ни-
ке.“(Елил, 2010:451) 

Ма што ви ти пе си ми сти по пут Ели ла, За мја ти на, Ор ве-
ла или Хак сли ја, то је да нас очи глед но, има ли су пра во. Мо-
дер ни по је ди нац је сте „у ди ле ми: или ће од лу чи ти да са чу ва 
сло бо ду из бо ра и ко ри сти тра ди ци о нал на, лич на, мо рал на 
или ем пи риј ска сред ства и та ко уђе у над ме та ње са си лом 
про тив ко је не ма ефи ка сне од бра не и оја ће га ну жно по ра-
зи ти; или ће при хва ти ти тех нич ку ну жност, где ће он сам 
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би ти по бед ник, али са мо та ко што ће се бе не по врат но ба ци-
ти у тех нич ко роп ство. У су шти ни, он не ма сло бо ду из бо-
ра.“(Елил, 2010:102) 

Али, тра же ћи из ла зе из ћор со ка ка, људ ска дру штва су 
се окре та ла иде ја ма спа са, па и ова кри за ка пи та ли зма по ка-
зу је да се људ ско би ће не мо же од ре ћи про ме теј ства ма ко ли-
ко оно у „вре ме ну про гре са“ у „тех но ло шком дру штву“ зна 
из гле да ти без на де жно ана хро но. Упра во про ме теј ство мо ра 
би ти са став ни део ре фор ми са ног обра зо ва ња; по себ но ма лих 
на ро да ко ји ма ели те ве ли ких и моћ них у по де ли ра да и до-
ба ра да ју са мо мр ви це. И увек, с ја сним раз ло гом и на ме ром 
де стру и ра ју њи хо ве аутох то не вред но сти. Ми зна мо да је то 
– увек! - с раз ло гом: ма те ри јал ним и на ме ром до ми на ци је. 
То са „оту ђе њем чо ве ка“ у тех но ло шком дру штву, је сте део 
оп штег то ка, али – не ки (сла би ји и ма њи) су из ве сно „оту ђе-
ни ји од дру гих“. Из то га се из вла чи и пра во на си ро ма ше ње 
ма лих. Ма ка ко се оно из ра жа ва ло: као ко ло ни јал но осва ја ње 
или нео ко ло ни јал но ис цр пљи ва ње.

По себ но илу стра ти ван за то је пе ри од де струк ци је у 
вре ме рас па да на ше бив ше за јед нич ке др жа ве. Го ми ла ама те-
ра по стро је них у спо ља ство ре не НВО-фа лан ге („ми си о нар-
ска ин те ли ген ци ја“), а ко ји ма је стра те шку по др шку да вао 
„при ла го дљи ви ји“ део ло кал не „стра те шке ели те“ (ко ји је за 
сво је услу ге до био про тив у слу ге у ви ду па ра сту диј ских пу-
то ва ња и по не ку „ша ку до ла ра“ ) - рас ту рао је цео си стем. 
Пот пу но не кри тич ки ми ни ра но је све што ни су у сво јим тор-
ба ма до не ли стра ни ми си о на ри, та ко ђе при пад ни ци по ран гу 
„ви ших“ НВО-цен тра ла. Чи тав екс-ју го сло вен ски про стор 
уре ђи ван је као нај у да ље ни ја ко ло ни јал на област. И са мо 
инерт ни от пор ге не ра ци ја об у че них да се бе до жи вља ва ју као 
са мо свој не, спа сао нас је и да не по ста не мо кла сич на ко ло-
ни ја „пот чи ње не ми сли“, али про цес је још у то ку. Тај от пор 
је био, углав ном, под зем ни док су јав не ма ни фе ста ци је би-
ле окре ну те „све тлој европ ској бу дућ но сти“ и не кри тич ком 
идо ло по клон ству пре ко о ке ан ским идо ли ма.

Док смо има ли наш уни вер зи тет мо гли смо да во ди мо 
рас пра ве о ње го вој не ком па ти бил но сти с европ ским уни вер-
зи те ти ма, мо гли смо раз ма тра ти мо гу ће ко ра ке при бли жа-
ва ња, али ни ко нам ни је оспо ра вао да је та кав уни вер зи тет 
сту ден те оп скр бља вао ре ле вант ним зна њем на осно ву ко јих 
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су они – ма где се на шли од Ли би је и Не мач ке до Ка на де и 
Пе руа – бр зо учи ли тех ни ке за прак ти чан рад. Он да су нам 
об ја сни ли ка ко су тех ни ке ва жни је од зна ња. Део на ших 
стра те шких ели та је то при хва тао као што су њи хо ви де до ви, 
слој об у ча ван на ко ме сар ским кур се ви ма у то ку и не по сред-
но по сле Дру гог свет ског ра та, ве ро ва ли у „со вјет ску на у ку“. 

Пот пу на је илу зи ја да у ма лим зе мља ма и на ма лим тр-
жи шти ма мо же те рад ној сна зи омо гу ћи ти ду го роч ну при ме-
ну нај ра зли чи ти јих тех ни ка чи је су про ме не све убр за ни је. 
Та ко ми ли фе ру је мо на тр жи ште рад не сна ге хи ља де љу ди 
ко ји су се спре ма ли у шко ли за по сло ве ко јих у овој зе мљи 
ви ше не ма, ни је их ни би ло или их ни кад не ће би ти. И не 
са мо то, у зе мља ма ко је ку пу ју го то ва тех но ло шка ре ше ња 
тех ни ке ко је ло кал но учи њи хо ва рад на сна га ин фе ри ор не 
су ко ли ко је и са ма зе мља тех но ло шки ин фе ри ор на. То су 
дру го ра зред не или тре ће ра зред не тех ни ке. Ми про из во ди мо 
„оп слу жа ва о це ма ши на“ ко ји су уна пред из гу би ли тр ку са 
„оп слу жа ва о ци ма ма ши на“ дру шта ва ко ја на ме ћу пра ви ла и 
по тре бе. 

Обра зо ва ње ма лих зе ма ља и на ро да ко ји не кри тич ки и 
без нео п ход не адап та ци је пре у зи ма ју мо де ле ве ли ких - ство-
ре не да би они оства ри ли сво ју до ми на ци ју у „ин ду стри ји 
све сти“ - осу ђе ни су на про па да ње, де пре си ју, ин фе ри ор ност, 
кул тур но роп ство. За ми сли те (ан ти)ди зни јев ску сце ну: у гу-
стој шу ми, док не хај но скла ња очи од за лу та лог сун че вог 
зрач ка, ма ли срн даћ слу ша оца-еду ка то ра ко ји му об ја шња ва 
да је циљ њи хо ва ро да да по ста ну шниц ла у ба ро но вој теп-
си ји; а они нај бо љи из ге не ра ци је, под вла чи та та из „стра те-
шке ели те“, мо гу по ста ти и ср не ћа ко ба си ца, спе ци ја ли тет у 
пив ниц ма у јед ној да ле кој ва ро ши. Глав на по ру ка свих кам-
па ња за на ше ре фор ме обра зо ва ња се сво де да не што слич но: 
а - ма ли има шан су са мо ако спа ја сво ју ори ги нал ност, те-
мељ но зна ње и аутох то ну ве шти ну са кри тич ки пре у зе тим 
уни вер зал ни јим вред но сти ма и ра ши ре ним тех ни ка ма. Са-
мо у би лач ка је пут за љу бље но гле да ти „ка ко Нем ци“, „ка ко 
Фран цу зи“, „ка ко Окс форд“ и тро ши ти сву сна гу да од тих 
ве ли ких ори ги на ла пра ви мо на ше бле де и бед не ко пи је. Чак 
и кад би на ше ко пи је би ле бо ље не го што је су, то ни кад не 
но си моћ ори ги на ла и не во ди уче ни ке на пут из над су мор-
ног оту ђе ња, Теј ло ро ве тра ке, на по ра бо со но гог се ља че та да 
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се пре ко ле да и сте ња поп не на Монт Еве рест. Ни су ту бит ни 
са мо ма те ри јал ни раз ло зи, ко је ми ина че ни кад не мо же мо 
пре ва зи ћи. Ти на ро ди су у сво је мо де ле обра зо ва ња уне ли 
сво ју кул ту ру, сво је исто ри је, сво је ми то ве, сво је тра ди ци је... 

Ма ли обра зов ни си стем зе мље као што је Ср би ја у све-
ту „тех но ло шког дру штва мо ра но си ти (1) спо соб ност функ-
ци о нал не адап та ци је ве ли ких зна ња во де ћих дру шта ва (са 
пи та њем „че му нам то слу жи“); (2) не пре ки дан на пор у очу-
ва њу соп стве не осо бе но сти, кре а тив но сти и за шти те вред-
но сти на шег иден ти те та (без че га се по ста је не струк ту и ра на 
ма са за „мел тинг пот“ тех но ло шког мек-до налдс тре ша и без-
лич ног гло бал ног про це са); и (3) раз у ме ва ње да на ше обра-
зо ва ње мо ра има ти са мо свест о ње го вим ре ал ним до ме ти ма 
пре ма оним ван се риј ским та лен ти ма у обла сти ма у ко ји ма 
ми не мо же мо до се ћи са ме вр хо ве, јер са свим је нор мал но да 
„но вог Ни ко лу Те слу“ обра зов ни си стем ова ко ма ла зе мља 
бла го вре ме но упу ћу је у до ми нант не и ве ли ке обра зов не си-
сте ме, по што је те шко за ми сли ти си ту а ци ју у ко јој ће на ма 
за па сти да по ди же мо „си ли кон ске до ли не“, спро во ди мо ди-
ги тал на ис тра жи ва ња по след њег тех но ло шког ран га, опре-
ма мо ко смич ке про гра ме. То је на ша ху ма ни стич ка оба ве за. 
Те сла се је сте ро дио као Ср бин, али по ста ти „свет ски на уч-
ник Те сла“ у сво јој обла сти мо гао је са мо у Но вом све ту. На-
ро ди ма се то, увек, „ис пла ти“. Ма лим на ро ди ма сто стру ко. 
Моћ си сте ма је у де бе лом сло ју ја ког про се ка а не у игра њу 
на из у зет не по је дин це.

На ше стра те шке ели те сно се од го вор ност, ако се то 
уоп ште у све ту без мо ра ла мо же та ко на зва ти, за не ра зу ме-
ва ње по ру ка ве ли ког све та. Го то во је пра ви ло да у све ту не-
пре ста ног на тје ца ња и пер ма нент ног ус по ста вља ња до ми на-
ци је ве ли ки „са ве ту ју“ за ви сним: Do what we say, not what we 
do! Ма ли су скло ни, ма ло за то што их се при ти сне, ма ло за то 
што је инер ци ја чист ком фор, да у ту ко ло ни јал ну по ру ку не 
сум ња ју. На ве шће мо при мер: про шле го ди не је код нас во-
ђе на рас пра ва о за јед нич ком не мач ко-фран цу ском уџ бе ни ку 
исто ри је. Све је то има ло под текст, ка ко је срам но што ми ни-
смо спрем ни да на пи ше мо не ка кав за јед нич ки срп ско-хр ват-
ско-бо шњач ко-ал бан ски уџ бе ник, јер исто ри ја је та мо не где 
у „ве ли ком све ту“ на у ка, вред но сно не у трал на и, што би се 
ре кло, сла же чи ње ни це ни по ба бу ни по стри че ви ма. Глав ни 
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до ка зи то га би ле су нам из ја ве ам ба са до ра тих зе ма ља ко ји 
су по сво јој уло зи „овла ште ни“ да га је иди ле, не кри тич ност 
(док им се дру га чи је не ја ви) и да ши ре сли ке пре де ла, љу ди 
и до га ђа ја ко ји су по жељ ни а обич но не по сто је. Чи та ва та 
див на при ча је по диг ну та на сла бим те ме љи ма. 

Ина че, про је кат је, сим бо лич ки, до го во рен 2003. на че-
тр де се то го ди шњи цу Је ли сеј ског спо ра зу ма, кад су се оно 
Шарл де Гол и Кон рад Аде на у ер до го во ри ли о „кон сул та ци-
ја ма Фран цу ске и За пад не Не мач ке о свим ва жним пи та њи-
ма“. Био је то ва жан ис ко рак за Евро пу ра зо ре ног по ве ре ња. 
Са стан ку је прет хо дио су срет ова два озбиљ на и ста ло же на 
по ли ти ча ра сеп тем бра 1958. у ге не ра ло вој при ват ној ку ћи. 
Љу ди чи ји је оп ти ми зам на ве ли ко пре ва зи ла зио опрез и ра-
зум ност де Го ла и Аде на у е ра обе ћа ли су 2003. да ће тај за-
јед нич ки уџ бе ник „би ти ко ри штен у обе зе мље и де ли ти ‘за-
јед нич ку ви зи ју’ исто ри је“. Унајм ље на на у ка се, по том, да ла 
на по сао. Ак це нат је ба чен на по сле рат ну европ ску по тре бу. 
Ре зул тат је сла ба шан. 

Штам па на су три то ма те нео бич не и „ва жне“ књи ге. 
Пр ва књи га, „исто ри ја“ од 1945. до на ших да на, но ше на је за 
књи гу да нас не појм љи вом по др шком еста бли шмен та. Дру-
ге две књи ге Hi sto i re/Geschic hte по кри ва ју пе ри о де од 1815. 
до 1945. а и пе ри од „од нај ра ни јег до ба до па да На по ле о на“. 
И – про да те су у обе зе мље у 80.000 при ме ра ка. По след њи 
том ко ји се по ја вио овог ле та, у Фран цу ској је из да вач ка ку ћа 
„На тан“ од штам па ла у 7.000 при ме ра ка. „‘За јед нич ка исто-
ри ја’, да нас се углав ном из у ча ва у у ‘европ ским раз ре ди ма’, а 
ђа ци, из обе зе мље, у ве ли кој ме ри сма тра ју да је ‘пи са на по 
ре цеп ту с дру ге стра не гра ни це’.“ 

Чи ње ни це ко је за кљу чак чи не из ли шним. До ју черш ње 
нео б у зда но уда ра ње ак цен та на то ка ко се про шлост мо же 
обри са ти као гу ми цом, (Ево при ме ра Не мач ке и Фран цу ске! 
из го ва ри ли би то ак си о ма тич но оп ти ми сти и евро ен ту зи ја-
сти) и ка ко се то ле ран ци ја у Еврп ској уни ји га ји као шам-
пи њо ни у ста ром ту не лу – мо гу се оста ви ти ме ђу „ве ли ке 
иде је“ за нор мал на вре ме на. Ни кад на ша јав но екс по ни ра на 
„стра те шка ели та“ не би из епи ло га овог слу ча ја из ву кла за-
кључ ке као што их је има ла из ви ка не на сва глас кад се ба ви-
ла га је њем по жељ них евро-мул ти кул ту рал них иде а ла. 
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Исту суд би ну до жи ве ло је дру го ве ли ко че до по сле-
рат не Евро пе: мул ти кул ту ра ли зам. И не мач ка кан це лар ка, и 
фран цу ски пред сед ник и бри тан ски пре ми јер су „при зна ли“ 
да је про је кат мул ти кул ту ра ли зма нео др жив. Не по сре дан по-
вод је тре ње са исла мом. Да ли су на ше јав но екс по ни ра не 
„стра те шке ели те“ икад срав ни ле свој став са оним шта За-
пад чи ни или су оста ле при оном што се од њих тра жи, а да 
би За пад ов де лак ше оства ри вао сво је по ли тич ке и ге о стра-
те шке ин те ре се? Са мо је ја сно по ка за на све вре ме ност оне ла-
тин ске по ру ке: Qu od li cet Iovi, non li cet bo vi. Кад го во ри мо о 
од сту па њу Евро пе од сво јих до ју че ра шњих вр хун ских вред-
но сти, то ни је ин си сти ра ње да Ср би и на ша ели та тре ба да 
се ауто мат ски од рек ну мул ти кул ту ра ли зма, с об зи ром да је 
он део срп ске кул ту ре, исто ри је, тра ди ци је – то са мо зна чи 
да би се ва ља ло од ре ћи „упо тре бе мул ти кул ту ра ли зма“ као 
уце не или при ти ска од оних ко ји су се те вред но сти праг ма-
тич но од ре кли. 

Иако је вре ме за мо бил ност ели та, срп ске „стра те шке 
ели те“ за чу ђу ју ће су умрт вље не и мир не. Пр во, те ели те су 
не по врат но по де ље не. Онај део, јав но екс по ни ран, од ли ку је 
пот пу но од су ство же ље за су о ча ва њем са ду бо ким про ме-
на ма „ка пи та ли стич ке ци ви ли за ци је“. Вр ло че сто из гле да 
да та „от по ра шка па мет“ ни је осно ва на на те мељ ним зна-
њи ма, ни ти је ско ро „ап деј то ва на“. Са уми шље но шћу ко ја је 
ка рак те ри стич на са мо за оне ко ји „па мет“ др же по хра ње ну 
у ту ђим гла ва ма и под у пр ту да ле ким ауто ри те ти ма ов де се 
јав но при по ве да ју при че ко је су „исто ри ја“. Про це си о ко ји-
ма го во ре одав но су про ме ни ли пра вац, а вред но сти ко је по-
др жа ва ју су про па ганд но ожи вље ни мр тва ци. Они и не ма ју 
спо соб ност да не што про ме ну у свом де ло ва њу. Тај део ели те 
за у зи ма ва жне по ло жа је у по ли ти ци, ди пло ма ти ји, еко но ми-
ји - не у кул ту ри, али да у кул тур ним ин сти ту ци ја ма; не по-
зна то је ко ли ко је уте ме љен у вој сци али у вој ним вр хо ви ма 
сва ка ко је сте; бе со муч ни је кри ти чар цр кве, на сто ји да ус по-
ста ви кон тро лу над на у ком. У обра зов ној ели ти не ма ду бо ке 
ко ре не, али др жи све по лу ге рас по де ле сред ста ва и кон тро ле 
људ ских ре сур са.

Дру ги део срп ске „стра те шке ели те“ се по ву као у по лу-
сан, у си ви ло по лу и ле гал но сти. Го то во га је не мо гу ће пре ци-
зно опи са ти. Ка рак те ри ше га ду бо ка инерт ност. И са мо се по 
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бе су по вр шних и не ја ких јав но екс по ни ра них во ђа мо же се 
це ни ти њи хо ва сна га. Али шта год се бу де де ша ва ло у на шој 
бу дућ но сти за ви си ће од те инерт не ма се. Јав ни део стра те-
шке ели те, по ла ко гу би ди рект ну по др шку мен то ра – њи хо-
ву „ми си ју“ ви ше не ма ко да об др жа ва, јер они ко ји су то 
про јек то ва ли има ју све ви ше сво јих про бле ма и све ма ње ма-
те ри јал них сти му лан са. Они уско ро не ће би ти нај ве ћи про-
блем дру штва јер ће се угу ши ти у соп стве ној бу ци. Али то 
не отва ра вра та оп ти ми зму. О они ма ко ји би тре ба ло да сту пе 
на сце ну го то во да не зна мо ни шта: то ће би ти не ка ме ша ви-
на „остат ка оста та ка“ ели та ко је су има ле сво ју уло гу и но-
во при до шлих ин те лек ту ал них по тен ци ја ла за ко је је је ди но 
из ве сно да не при ста ју на ци нич но про да ју ко лек ти ва за ма ле 
на кна де а за за до во ље ње при ват них по тре ба. 

Ре фор ма обра зо ва ња у том кон тек сту спа да ће у кључ не 
и проб не про јек те. Обра зо ва ње у дру штву је ва здух за ди са-
ње стра те шких ели та. Сви под сти ца ји за дру ге обла сти по ла-
зе ода тле: кад уме те да се ор јен ти ше те у вре ме ну и про сто ру, 
у исто ри ји и са да шњо сти, у свом ми кро све ту и у гло бал ним 
раз ме ра ма. То је за да так стра те шке ели те ко ја ће се фор ми-
ра ти као “је дин стве на у сво јим раз ли чи то сти ма“. У „здра вом 
дру штву“(Фром) по сао је ели та да ус по ста ве раз ли ко ва ње 
ме ре до ко је је по дра жа ва ње узо ра нео п ход но пре у зи ма ње 
до брих при ме ра а кад то по ста је ро бо ва ње и сле по пра ће ње 
упрег ну то за ци ље ве на мет ну те спо ља. Ти пич на сли ка од-
су ства ме ре су да на шња дру штва не европ ском Ис то ку чи је 
су еко ном ске стра те ги је све де не на пси хо ло ги ју про сја че ња и 
ан ти жи вот не иде је да по сто ји не ко или не ка ор га ни за ци ја ко-
ја ће сва сво ја зна ња и ве ли ке ре сур се не се бич но упо тре би ти 
за на пре дак сла бих. Ма гич на реч у тим дру штви ма је „до на-
ци ја“, а вр хун ска ве ра оче ки ва ња од за пад них кор по ра ци ја и 
ба на ка да ус по ста ве „по тро шач ки рај на зе мљи“.

Оно што се две де це ни је по сле па да Бер лин ског зи да 
(1989) зва ло „осло бо ђе ње“ пла ће но је зна чај ном пре да јом (ко ја 
се ина че пред ста вља као про да ја и при ва ти за ци ја) нај зна чај-
ни јих еко ном ских и при род них ре сур са за пад ном ка пи та лу. 
Еко ном ски си стем је про гла шен пот пу но не ком па ти бил ним 
и он да си сте мат ски ра зо ре но све што је у ње га спа да ло. Иза 
еко ном ског су но вра та је усле ди ло и по та па ње по ли тич ких 
сло бо да ко је ни кад ни су ни на пре до ва ле да ље од фор мал них 
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сло бо да и илу зи ја. Наш слу чај „не ди сци пли но ва ног ђа ка“ је 
уне ко ли ко спе ци фи чан по пу ту у сло бо ду, али мо жда – због 
ка зни ко је су усле ди ле – ре зул тат је и ис под ис точ но е вроп-
ског про се ка.

Стра те шке ели те тих дру шта ва не у те ме ље не ор јен-
та ци је не ће пре жи ве ти Ве ли ку кри зу. Већ је оп ште ме сто у 
сва ко днев ној ко му ни ка ци ји да је без лич на реч „тран зи ци-
ја“ би ла са мо се да тив за хип но тич ко ста ње у ко ме је мо гла 
би ти из ве де на про ста пљач ка за ра чун за пад ног ка пи та ла и 
ло кал них ка пи та ли ста чи је се пред у зет ни штво сво ди ло на 
без об зир но пре о ти ма ње др жав не и дру штве не имо ви не. Оно 
што се офор ми ло као но ве стра те шке ели те на Ис то ку по ја-
ви ло се као тра се ри пу та и мо сто ва пре ко ко јих се опљач-
ка на вред ност лак ше тран сфе ри са ла у зе мље ко је су се у тој 
исто риј ској раз ме ни као про тив вред ност екс пор то ва ле „де-
мо кра ти ју“ и ста ра ислу же на на че ла ка пи та ли зма. Да би се 
пљач ка оза ко њи ва ла ства ран је ре ал но не у по тре бљив прав-
ни си стем. Ту су сва зна ња зло у по тре бље на и про да та на нај-
ба нал ни ји на чин. 

Кад ели те ни су спо соб не да зна њем бу ду ис пред на ро-
да (ко лек ти ви те та у ко ме де лу ју) оне су осу ђе не на про паст. 
Нео ли бе ра ли стич ке ели те ће из у мре ти као што су на њи хо ве 
очи из у ми ра ле ко му ни стич ке ели те. У ис пра жње не ка лу пе 
ући но ви и дру га чи ји. За дру штво је ва жно ко су они. Јер и од 
то га нам за ви си да ли ће нам бу дућ ност дру штва би ти оп те-
ре ће на гру бим пре вра ти ма, ра си па њем на ци о нал них ре сур са 
и ма те ри јал них и људ ских. Од њих нам за ви си да ли ће мо у 
те шком вре ме ну ко је не у мит но на сту па во ди ти на ше бит ке, 
на на шем те ре ну и за на ше ин те ре се, или ће мо као не пла ће ни 
„пла ће ни ци“ и из гу бље ни зом би ји ту ма ра ти око ло бра не ћи 
ту ђе „на ци о нал не ин те ре се“ и на ме сти ма на ко ји ма ће нас 
до жи вља ва ти као уље зе и ле ги тим не ме те.

У јав но сти екс по ни ран део на ших стра те шких ели та 
су гру пе љу ди без ика кве ја сно ди фе рен ци ра не стра те ги је: 
по ли тич ка ели та ра би стра те ги је „бри сел ске би ро кра ти је“, 
вој ни ци ра чу на ју да су ре фор ме у им пле ме ти ра њу у НА ТО-
ин те ре се, еко ном ска ели та оту ђе на од про из вод ње плу та без 
ика квих иде ја о ре ше њи ма... Део др жав но по жељ них кул тур-
них, ме диј ских и за ба вљач ких ауто ра су сво је иде је оту пи ли 
на „по треб ну“ оштри ну. Па ра док сал но је да се кре а тив ни ји 
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део мо же уоча ва ти тек у суб-кул ту ри: у омра же ном и пре-
зре ном тур бо-фол ку, у де це ни ја ма ни под штав ном са бо ру 
тру ба ча у ти пич ној срп ској ва ро ши ци Гу ча или на све уса-
мље ни јим при ме ри ма по је ди нач них спорт ских успе ха у ко је 
др жа ва, дру штво и це ли еста бли шмент ни су уло жи ли го то во 
ни шта и што је плод на по ра по је дин ца, по ро ди ца или ма лих 
гру па ко је су са ме про на шле ре ше ња за оп ста нак. 

Наш сплав и да ље плу та низ вод но. У дру штву „ин ду-
стри је све сти“ пи та ње обра зо ва ња је кључ ни обра зац ус по-
ста вља ња ду го роч не до ми на ци је са тач ке гле ди шта моћ них, 
као што је и пи та ње оп стан ка за ма ле. Ус по ста вља ње но вог 
си сте ма обра зо ва ња је про јек то ва ње бу ду ћег чла на за јед ни-
це и од ре ђи ва ње пре те жног ка рак те ра дру штва – да ли ће 
не ко дру штво да се из бо ри за сло бо ду би ра ња пу та ко јим ће 
ићи или ће по ста ти не моћ ни инерт ни са те лит не ког ве ћег 
дру штва и упо треб ни ма те ри јал стра те шких ели та ве ли ких 
дру шта ва и ма те ри јал за њи ма по треб не шниц ле и љу те ко-
ба си це.

Slobodan Reljic

STRATEGIC ELITES IN SERBIA AND THE 
REFORM OF EDUCATION OR HOW THE 

GREAT CRISIS IN SERBIA WILL GIVE BIRTH 
TO AN ELITE WITH NEW VIEWS

Summary

Strategic elites must substantially redefine their current 
role. Within the reform of education ahead of them there are 1) 
above all a more selective, critical and creative adoption of ex
ternal solutions; 2) focusing on their own identity and formation 
of autochthonic originality on its basis and 3) putting focus of 
the reform on protection of individuals’ freedom and not repre
sentation of a basic need of industries and socially irresponsible 
capitalists. The whole objective might be accomplished only when 
there comes the change of publicly exposed elites who follow ex
ternally imposed interests in accord with the needs of Serbian 
society.
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ОД УЗ ГА ЈА ЛИ ШТА ЗА ЕЛИ ТУ  
ДО МА СОВ НЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ  

ВИ СО КО ОБРА ЗО ВА НИХ СТРУЧ ЊА КА

Сажетак

У тек сту се по ле ми ше са кри ти ка ма Бо лоњ ског про це
са ко је до ла зе из ре до ва уче них љу ди, ко ји се све сно и про ми
шље но су прот ста вља ју том про це су, ин спи ри са ни вред но
сти ма ко је ни је ла ко ни јед но став но од ба ци ти (вред но сти 
кла сич ног ху ма ни стич ког обра зо ва ња). При мер та квог от
по ра, из у зет но убе дљи во и пре ци зно ар ти ку ли са ног, је књи га 
Кон ра да Па у ла Ли сма на Те о ри ја нео бра зо ва но сти: за блу де 
дру штва зна ња. 
Кључне речи: Болоњска реформа, друштво знања, уни верзи

те тски програм.
На ше ста но ви ште је да је кри ти ка Бо лоњ ске ре фор ме 

по гре шно адре си ра на. По на ма ова ре фор ма је са мо се ри ја 
ад ми ни стра тив них ме ра усме ре них на уре ђе ње си сте ма ви-
со ког обра зо ва ња у европ ском про сто ру и као та ква не ди ра у 
ми си ју уни вер зи те та и са др жај оно га што се на уни вер зи те ту 
ис тра жу је и пре да је. Ре фор ма је усле ди ла на кон што је тра ди-
ци о нал на уло га уни вер зи те та -  про из вод ња зна ња и из град-
ња ду хов но сти као осно ве за мо рал но де ло ва ње ели те, већ 
про ме ње на. Глав на те за ко ју ће мо по ку ша ти да илу стру је мо 
у овом тек сту је да су про ме не ко је су се од и гра ле у 20. ве ку 
(де мо кра ти за ци ја обра зо ва ња, на уч но-тех но ло шка ре во лу-
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ци ја, раз вој со ци јал них сер ви са и би ро кра ти за ци ја дру штве-
не ор га ни за ци је) тран сфор ми са ле уни вер зи тет од „уз га ја ли-
шта“ за ели ту (под јед на ко и дру штве ну и ин те лек ту ал ну) у 
про из вод ни по гон у ко ме се ма сов но про из во де струч ња ци 
(hu man re so ur ces, hu man ca pi tal) за „при вре ду за сно ва ну на 
зна њу“ (know led ge ba sed eco nomy) и јав ну ад ми ни стра ци ју. 
Про блем обра зо ва ња (bil dung) као про из вод ње зна ња и из-
град ње ду хов но сти се мо ра ре ша ва ти на дру гом ме сту и на 
дру ги на чин  (ви ше не на уни вер зи те ти ма, ма кар не на основ-
ним сту ди ја ма) и бо лоњ ска ре фор ма са тим не ма ни ка кве ве-
зе. 

Увод
По вод за овај текст су ре ак ци је на ци ље ве Бо лоњ ске ре-

фор ме и ре а ли за ци ју ових ци ље ва кроз низ прак тич них ин-
сти ту ци о нал них ре ше ња. Од нос но си ла ца ре фор ме (из ме ђу 
оста лих и на став ни ка на уни вер зи те ти ма) пре ма зах те ви ма 
бо лоњ ске ре фор ме мо же би ти ре ле ван тан за успех и пер спек-
ти ву ре форм ских про це са. Кон крет ни је, текст пред ста вља 
по ле ми ку са кри ти ком ре фор ме из пер спек ти ве очу ва ња иде-
а ла „Хум бол то вог уни вер зи те та“. 

Пер спек ти ва из ко је се по ле ми ше је да се обра зо ва ње, 
ње го ви ци ље ви и на чин ње го ве ор га ни за ци је не мо гу по сма-
тра ти не за ви сно од дру штве ног окру же ња у ко ме се од ви ја и 
да не мо же мо би ра ти иде ал обра зо ва ња пре ма соп стве ном, 
ма ка ко раз ви је ном уку су и афи ни те ти ма, већ мо ра мо раз у-
ме ти дру штве не прет по став ке и ци ље ве обра зов ног про це са, 
и уло ге уни вер зи те та, и бо лоњ ске ре фор ме као све сног на по-
ра да се кроз ре ор га ни за ци ју ви со ког обра зо ва ња од го во ри 
на зах те ве дру штве них про ме на.

Основ на те за ко ју за го ва ра мо и илу стру је мо у овом 
тек сту је да је са вре ме на уло га уни вер зи те та (или уло га са-
вре ме ног1 уни вер зи те та), као и на чин ње го ве ор га ни за ци је, 
фи нан си ра ња и са др жа ја обра зов ног про це са, уоб ли че на као 
ре ак ци ја на ома со вље ње ви со ког обра зо ва ња. Да кле, са вре-
ме ни уни вер зи тет је ин сти ту ци ја на ко јој се ма сов но сти-
чу сер ти фи ка ти ви со ког обра зо ва ња. Про блем са вре ме ног 
уни вер зи те та је ор га ни за ци ја ма сов ног ви со ког обра зо ва ња. 

1 Озна ка „мо де ран” се уоби ча ји ла за Хум бол тов иде ал уни вер зи те та XIX ве ка.
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Је дан део на шег тек ста је по све ћен еви ден ти ра њу овог ома-
со вље ња кроз ста ти сти ку о свет ским, европ ским и срп ским 
уни вер зи те ти ма. 

Еви ден ти ра њу ома со вље ња ви со ког обра зо ва ња прет-
хо ди са же ти пре глед од го во ра на пи та ње ка ко је до шло до то-
га да ви со ко обра зо ва ње по ста не ма сов но. Ово ни је екс пли-
цит но про блем на шег ра да, али ука зи ва њем на дру штве не 
про ме не ко је су до ве ле до ома со вље ња ви со ког обра зо ва ња, 
бра ни мо по зи ци ју да то ома со вље ње ни је ак ци ден тал но, већ 
ну жно у од ре ђе ним дру штве ним окол но сти ма, па се да кле не 
мо же „оне мо гу ћи ти“, „уки ну ти“ или про сто пре не брег ну ти 
као од ре ђу ју ћи фак тор ор га ни за ци је и са др жа ја са вре ме ног 
ви со ког обра зо ва ња. Кон се квент но, ако при хва ти мо ар гу-
мент да је функ ци о ни са њу са вре ме ног дру штва (и дру штва 
бли ске бу дућ но сти) по тре бан ве ли ки број ви со ко обра зо ва-
них љу ди, он да се од го вор на тзв. кри зу ви со ког обра зо ва-
ња не на ла зи у по врат ку на иде ал Хум бол то вог уни вер зи те та 
на ме ње ног обра зо ва њу ма ло број не дру штве не ели те, већ у 
тра га њу за об ли ком и са др жа јем ви со ког обра зо ва ња ко је на 
ква ли тет ни ји на чин обра зу је ве ли ки број љу ди.

Је дан део тек ста по све ћен је иде ал но тип ском опи су 
иде а ла Хум бол то вог уни вер зи те та XIX ве ка. У ово ме ће мо 
се оби ла то осла ња ти на Ли сма нов опис са ко јим се на ни воу 
де скрип ци је углав ном са гла ша ва мо. Основ на пи та ња ко ји ма 
се ов де ба ви мо су: на ко је дру штве не по тре бе уни вер зи тет 
пра вљен пре ма Хум бол то вој за ми сли од го ва ра, ко ји об лик 
узи ма и ка ко из гле да ње го ва ор га ни за ци ја и са др жај на ста-
ве на мо дер ним европ ским уни вер зи те ти ма. По се бан на гла-
сак је на те зи да је то уни вер зи тет на ме њен “од га ја њу ели те” 
(“ства ра лач ка ин те ли ген ци ја”).

Опи су Хум бол то вог уни вер зи те та про тив ста вљен је 
опис са вре ме ног уни вер зи те та уоб ли че ног кроз по сте пе но 
при ла го ђа ва ње про бле ми ма ко је пред уни вер зи те те по ста-
вља зах тев/чи ње ни ца/по тре ба за ма сов ним ви со ким обра зо-
ва њем.

За кљу чу је мо кон кре ти за ци јом пи та ња кон фе рен ци је о 
дру штве ним про ме на ма у Ср би ји и ре фор ми ви со ког обра зо-
ва ња из пер спек ти ве те зе за сту па не у овом ра ду.
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Раз у ме ти Бо ло њу

Ве ли ке ре фор ме на ста ју као од го вор на ве ли ке про-
бле ме/иза зо ве (по не кад на ста ле као ре зул тат ку му ли ра них 
спон та них про ме на) и ин спи ри са не су ве ли ким и ва жним 
ци ље ви ма, али се прак тич но ре фор ма увек сво ди ла на низ 
сит них ад ми ни стра тив них по сло ва ко је је ва ља ло оба ви ти 
да би се ве ли ки ци ље ви оства ри ли. За гњу ре ни и за ду бље ни 
у то мно штво сит них ад ми ни стра тив них по сло ва (без ко јих, 
се ти мо се, ве ли ки ци ље ви не мо гу би ти оства ре ни), гу би мо 
пер спек ти ву и за бо ра вља мо за што их за пра во ра ди мо,  ко је 
смо про бле ме хте ли да ре ши мо и ко је ци ље ве да оства ри мо. 

Та ко зва ни бо лоњ ски про цес, тран сфор ма ци ја си сте ма 
ви со ког обра зо ва ња ин спи ри са на Бо лоњ ском де кла ра ци јом, 
на кон пе ри о да рас пра ва и убе ђи ва ња у ко јој се пре те жно раз-
го ва ра ло о про бле ми ма и ци ље ви ма ушла је у фа зу ад ми ни-
стра тив них про ме на, у ко јој су глав ни про бле ми ве за ни за 
акре ди та ци ју и ис пу ња ва ње кри те ри ју ма. Уме сто о ви со ким 
ци ље ви ма ре фор ме ви со ког школ ства, са да се пре те жно го-
во ри о из јед на ча ва њу ди пло ма сте че них пре и по сле “Бо ло-
ње”, о ЕСПБ (ECTS), о укуп ном ан га жо ва њу на став ни ка, о 
на чи ну оце њи ва ња ... Из гле да да су ве ли ки про бле ми и ве-
ли ки ци ље ви о ко ји ма се го во ри ло на по чет ку по ти сну ти и 
за бо ра вље ни. 

Прем да се мо же сте ћи ути сак да је бо лоњ ски про цес 
ушао у ко ло те чи ну и да от по ра ре фор ми ви ше не ма, тај ути-
сак је скроз по гре шан. От по ри не мо ра ју би ти отво ре ни и, 
чак, не мо ра ју би ти ни све сни. Инер ци ја је нај че шћи об лик 
от по ра (“ви се ре фор ми ши те, ја ћу  по ста ром”).  Не вољ ност 
и не спо соб ност да се схва ти про ме на је дру ги об лик (“ја сам 
за про ме не али ме не те рај те да се у то уду бљу јем, ка жи те 
ми шта да ура дим и ја ћу то ура ди ти”). Оно што је фе но-
мен вре дан па жње је све сно и про ми шље но су прот ста вља ње 
про це су, ин спи ри са но вред но сти ма ко је ни је ла ко ни јед но-
став но од ба ци ти. При мер та квог от по ра, из у зет но убе дљи во 
и пре ци зно ар ти ку ли са ног, је књи га Кон ра да Па у ла Ли сма на 
Те о ри ја обра зо ва но сти: за блу де дру штва зна ња.  

Ли сман сво је про ти вље ње Бо ло њи и свим дру гим по-
ку ша ји ма ре фор ми са ња обра зо ва ња те ме љи на про све ти тељ-
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ским иде а ли ма обра зо ва ња као фор ми ра ња (bil dung) људ ског 
ду ха и ду хов но сти, зна ња као уви ђа ња, схва та ња, про жи ма-
ња (ма те ри јал ног) све та ду хом и исто вре ме но са мо са зна ња, 
ко нач но, на иде ји да је та ко схва ће но зна ње услов ис прав ног 
де ло ва ња (мо рал но сти), да је зна ње и са мо са зна ње нео п хо дан 
услов од го вор но сти и ауто но ми је – по што ва ња огра ни че ња 
ко ја ум ни су бјект сам се би по ста вља. У исто вре ме, он Бо ло-
њу ви ди као про јект но вог до ба, до ба ме на џе ра у ко ме је све 
под ре ђе но тех нич кој ра ци о нал но сти и ефи ка сно сти. Про све-
ти тељ ском иде а лу обра зо ва но сти он су прот ста вља мо дер ни, 
ме на џер ски иде ал ефи ка сно сти и без ре зер вно се опре де љу је 
за пр ви за кљу чу ју ћи сво ју књи гу по гла вљем ко је је исто вре-
ме но и апел: “До ста је ре фор ме обра зо ва ња”.

У тек сту на ме ра ва мо да по ле ми ше мо са кри ти ка ма Бо-
лоњ ског про це са ко је (Кри ти ка бо лоњ ске ре фор ме са ко јом 
по ле ми ше мо) до ла зе из ре до ва обра зо ва них и уче них љу ди, 
углав ном са уни вер зи те та и из ху ма ни стич ких ди сци пли на. 
То су љу ди чи ја уве ре ња и вред но сти и сам уве ли ко де лим. 
То је по зи ци ја ви со ких прин ци па и вред но сти: про све ти тељ-
ства, зна ња, обра зо ва но сти. До бар при мер та кве кри ти ке је 
књи га Кон ра да Па у ла Ли сма на (Li e smann), Те о ри ја нео бра
зо ва но сти: за блу де дру штва зна ња, иза шла у Бе чу 2006, 
пре ве де на на хр ват ски 2008 (Је сен ски и Турк), и вр ло до бро 
при мље на у струч ној јав но сти (при ка зи у струч ним ча со пи-
си ма, ре ви ја ма за дру штве на пи та ња и у днев ној и не дељ ној 
штам пи). Осим што нам је не ко ли ко ко ле га чи ји суд ува жа-
ва мо скре ну ло па жњу на ову књи гу, она је до би ла по вољ не 
при ка зе и ко мен та ре и у на шој јав но сти (јав но сти ко ја го во-
ри „на шим“ је зи ком). То су љу ди ко ји жа ле због сро за ва ња 
угле да уни вер зи те та, па да ква ли те та на ста ве. Жа ле што је 
уни вер зи тет по стао ме сто ко је ви ше не об ли ку је мла де ду ше, 
не го је по стао ме сто где се љу ди об у ча ва ју, оспо со бља ва ју за 
по сао.

Ми се сла же мо са нај ве ћим де лом оно га што се у тим 
кри ти ка ма го во ри о да на шњем ста њу уни вер зи те та и уни вер-
зи тет ских сту ди ја у Евро пи и сла же мо се са нај ве ћим де лом 
оце на тог ста ња (пад ква ли те та сту ди ја, до ми на ци ја ин стру-
мен тал ног зна ња, на гла ша ва ње сти ца ња и усва ја ња ве шти на 
и раз ви ја ња прак тич них спо соб но сти на ра чун за не ма ри ва ња 
са др жа ја ко ји раз ви ја ју дух и фор ми ра ју лич ност,  пре тва ра-
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ње уни вер зи те та у ин ду стриј ски по гон за про из вод њу hu man 
re so ur ces). Оно са чи ме се, ме ђу тим, не сла же мо је што се та 
кри ти ка упу ћу је на адре су „бо лоњ ског про це са“ и што се јед-
на, у су шти ни ад ми ни стра тив на ре фор ма, оп ту жу је за ста ње 
ко је је на ста ло знат но пре не го што је ре фор ма уве де на и ко ја 
на сто ји да у при ли чан ха ос ко ји вла да у Европ ској обла сти 
ви со ког обра зо ва ња уне се ма ло ре да. Ако је европ ско ви со ко 
школ ство у кри зи, ту кри зу ни је про из ве ла бо лоњ ска де кла-
ра ци ја. Де кла ра ци ја и про цес ни су до не ти да би ре ши ли ту 
ду бо ку, струк ту рал ну кри зу уни вер зи те та и ви со ког обра-
зо ва ња, па јој не тре ба ни за ме ра ти што у то ме не успе ва, 
по го то во јој не тре ба за ме ра ти да је ту кри зу про из ве ла. Бо-
лоњ ски про цес је, по на вљам, ад ми ни стра тив на ре фор ма и у 
том кон тек сту је тре ба по сма тра ти, ана ли зи ра ти и оце њи ва-
ти. Што код нас та ква оце на из о ста је (част из у зе ци ма) и што 
се у по во ду ад ми ни стра тив не и у су шти ни тех нич ке ре фор ме 
ба ви мо ве ли ким пи та њи ма на ре чи ма и са вр ше но не ва жним 
и са свим изо ло ва ним тех ни ка ли ја ма на де лу, по се бан је про-
блем, пре ви ше озби љан и пре ви ше ве ли ки да би смо га ов де 
отво ри ли. 

Рас пра ве о Бо лоњ ској де кла ра ци ји се по не кад во де, а 
да се, че сто, не раз у ме ју основ не дру штве не прет по став ке 
ње ног до но ше ња и усва ја ња. Ла мен ти ра ње над „ква ре њем“ 
уни вер зи те та (сро за ва ње угле да, сни жа ва ње кри те ри ју ма...) 
(Ли ес се ман) пре ви ђа да је уни вер зи тет бит но из ме нио сво ју 
дру штве ну уло гу, да ви ше ни је „од га ји ли ште“ за ели ту већ 
да је по стао си стем ма сов не про из вод ње „ hu man re so ur ces “.  
Уни вер зи тет са мо пра ти кре та ња и про ме не ко је се де ша ва ју 
из ван ње га. Обра зо ва ње ви ше ни је ни ти об ли ко ва ње ду ха (из 
не мач ког bil dung), ни ти је из во ђе ње (ваљ да на пра ви пут – из 
ла тин ског edu ca re, ex  du ce re), већ је по ста ло тре нинг, уса вр-
ша ва ње ве шти на и по де ша ва ње осо бе за од ре ђе ну де лат ност 
или уло гу.   (ви ди Li es sman 47; Хум бол тов иде ал обра зо ва ња 
- 49).

Уни вер зи тет као ме сто обра зо ва ња и уни вер зи тет као 
ме сто про из вод ње зна ња: оба две функ ци је се тран сфор ми-
шу: не обра зо ва ње као bil dung, не го обра зо ва ње као тре нинг; 
и не зна ње као су бјек тив но свој ство (са мо спо зна ја и сло бо-
да) не го зна ње као ка пи та ли зо ва но зна ње (па тент, copy right, 
аутор ско пра во – ви ди: Char trand 2006). По на шем схва та њу 
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Бо лоњ ска ре фор ма је са мо ре ак ци ја (ма ње или ви ше успе-
шна) на про ме ну  ко ја се већ де си ла, а то је тран сфор ма ци ја 
уло ге мо дер ног уни вер зи те та. Са сво је стра не ова тран сфор-
ма ци ја је усле ди ла као по сте пе но и спон та но при ла го ђа ва ње 
мо дер ног (Хум бол то вог) уни вер зи те та по тре ба ма ма сов ног 
ви со ког обра зо ва ња.

Хум бол тов уни вер зи тет

Део тек ста ко ји сле ди по све ћен је иде ал но тип ском опи-
су иде а ла Хум бол то вог уни вер зи те та XIX ве ка. У ово ме ће мо 
се оби ла то осла ња ти на Ли сма нов опис са ко јим се на ни воу 
де скрип ци је углав ном са гла ша ва мо. Основ на пи та ња ко ји ма 
се ов де ба ви мо су: на ко је дру штве не по тре бе уни вер зи тет 
пра вљен пре ма Хум бол то вој за ми сли од го ва ра, ко ји об лик 
узи ма и ка ко из гле да ње го ва ор га ни за ци ја и са др жај на ста-
ве на мо дер ним европ ским уни вер зи те ти ма. По се бан на гла-
сак је на те зи да је то уни вер зи тет на ме њен “од га ја њу ели те” 
(“ства ра лач ка ин те ли ген ци ја”).

За раз у ме ва ње кри ти ке са вре ме не ре фор ме ви со ког 
обра зо ва ња из пер спек ти ве кла сич ног ху ма ни стич ког обра-
зо ва ња ре ле вант на је Хум бол то ва иде ја је дин ства ис тра жи
вач ког (на уч ног) ра да и на ста ве. Пред ла жу ћи уну тра шњу и 
спољ њу ор га ни за ци ју ви ших на уч них уста но ва у Бер ли ну 
1809/1810 го ди не (О уну тар њој и вањ ској ор га ни за ци ји ви ших 
знан стве них уста но ва у Бер ли ну), он је пред ло жио три ти-
па ин сти ту ци ја: ака де ми је као ме ста чи стог ис тра жи вач ког 
ра да, уни вер зи те те као ме ста ис тра жи ва ња и на ста ве и као 
ор га ни за ци је ко је су те шње по ве за не са „прак тич ним жи во-
том и по тре ба ма др жа ве“, и, пре ма Хум бол ту, „бе жи вот не“ 
ин сти ту ци је, му зе је, ар хи ве, би бли о те ке, ко је би ака де ми је и 
уни вер зи те ти ко ри сти ли и кон тро ли са ли.   У си сте му обра
зов них ин сти ту ци ја, уни вер зи тет би био ме сто на ко ме се 
на ста вља обра зо ва ње сте че но у гим на зи ја ма ко је би пру жа-
ле основ но ху ма ни стич ко обра зо ва ње и сред њим струч ним 
шко ла ма над ле жним за „про фи ње но про фе си о нал но обра зо-
ва ње“. Пре ма Хум бол ту би, да кле, уни вер зи тет био уста но ва 
ко ја је у исто вре ме и на уч на и обра зов на али раз ли чи та и 
од ака де ми је и од шко ле. За раз ли ку од ака де ми ја у ко ји ма 
се оба вља ју „чи ста“ ис тра жи ва ња, на уни вер зи те ти ма би се 
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оба вља ла ис тра жи ва ња бли жа „прак тич ном жи во ту и по тре-
ба ма др жа ве“; за раз ли ку од шко ла, уни вер зи тет би био за-
јед ни ца у ко јој су сту ден ти и на став ни ци удру же ни у по тра зи 
за зна њем, у про це су у ко ме се зна ње исто вре ме но пре но си 
(са на став ни ка на сту ден те) и ства ра (кроз ис тра жи ва ња). Још 
јед на, и мо жда кључ на раз ли ка у од но су на шко ле, је то што 
се „сми сао и бит све у чи ли шта ни су на ла зи ли ис кљу чи во у 
про фе си о нал ној из о бра зби, не го пр вен стве но у ра ду на по-
љу зна но сти: у ње ном раз вит ку и по сре до ва њу.“ (Li es smann, 
100).

За Ли сма но ву кри ти ку ста ња са вре ме ног европ ског ви-
со ког обра зо ва ња ре ле вант на је и иде ја Ше лин га из 1802.  и 
Хум бол та из 1809/1810. го ди не2 да уни вер зи тет тре ба да ре а-
ли зу је „иде ју зна ња“, иде ју „без у вјет ног зна ња са мог по се би 
ко је је као та кво јед но и у ко је му је та ко ђер све ко ли ко зна ње 
са мо јед но, оно га пра зна ња ко је се, са мо се гра на ју ћи на раз-
ли чи тим ступ ње ви ма по јав но сти иде ал ног сви је та, ши ри у 
ци је ло не из мјер но ста бло спо зна је“ (Ше линг пре ма Ли сман 
2008:98. Под вла че ња- ауто ри).  Иде ја да је зна ње је дин стве но 
и не де љи во слу жи Ли сма ну као осно ва за кри ти ку прак се да 
се ра зна „обра зов на пред у зе ћа“ (са вре ме ни уни вер зи те ти) у 
ко ји ма се из у ча ва и под у ча ва не ка вр ло огра ни че на област 
зна ња на зи ва ју уни вер зи те ти ма и као осно ва за те зу да је 
„по јам све у чи ли шта по све ма ис ква рен“ (Li es smann, 98)

Обра зо ва ње на Хум бол то вом уни вер зи те ту је сти ца ње 
зна ња као су бјек тив не спо соб но сти и те жње за зна њем. Ис-
тра жи ва ње је без ин те ре сно и оба вља се из зна ти же ље. “Да 
се при сје ти мо: ино ва циј ски по ма ци мо дер не чи јим су сре-
ди шти ма по ста ла све у чи ли шта у но вом су вје ку за по че ла с 
кон цеп том зна но сти ко ји је зна ност хтио осло бо ди ти од свих 
по ли тич ких, ре ли ги о зних, али и мер кан тил них по ве за но сти 
и оба ве за. На то ме се те ме љио знан стве ни оп ти ми зам мо дер-

2 Ни је ми на ме ра да на во ђе њем го ди на дис кре ди ту јем иде ју. У ства ри ма ду ха 
вре ме не мо ра да игра ва жну уло гу – ми се и да нас по зи ва мо не са мо на ауто-
ри тет, не го и на иде је ми сли ла ца ко ји су жи ве ли не два ве ка, не го ви ше од два 
ми ле ни ју ма пре нас. Ипак, бо лоњ ски про цес ни је „ствар ду ха“. Кри зу уни вер-
зи те та про из ве ли су са свим дру ги про це си, а бо лоњ ска ре фор ма пред ста вља 
са мо је дан ад ми ни стра тив ни по ку шај да се не ке од по сле ди ца те кри зе убла же 
и кон тро ли шу.  На во ђе њем го ди на же лим да мар ки рам пе ри од бур них про ме-
на дру штве них окол но сти у ко ји ма су се раз ви ја ле и об ли ко ва ле ин сти ту ци је 
ви со ког об ра зо ва ња.
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не: ис тра жи вач ки рад пре пу штен сво јој вла сти тој ло ги ци 
ко ји се ни на што не мо ра оба зи ра ти тре бао је би ти јам цем 
ци ви ли за циј ског на прет ка” (Li es smann, 97). Из пер спек ти ве 
са мих на став ни ка-ис тра жи ва ча, иде ал ака дем ске де лат но сти 
на мо дер ном уни вер зи те ту је пре ма Ли сма ну „...да јед ном у 
ми ру, без при си ле и смјер ни ца, мо же чи ни ти оно због че га је 
на вод но био на мје штен: раз ми шља ти, ис тра жи ва ти, екс пе-
ри мен ти са ти, пи са ти.“ (Li es smann, 109)

Још јед на од ред ни ца но во ве ков ног иде а ла обра зо ва ња 
на мо дер ном европ ском уни вер зи те ту је сти ца ње не свр хо ви-
тог, су ви слог зна ња, са др жај но усме ре ног пре ма тра ди ци ја ма 
ве ли ких кул ту ра, зна ња ко је их оспо со бља ва не са мо да об-
ли ку ју ка рак тер, не го им по да ру је и тре ну так сло бо де на су-
прот дик та ти ма ду ха вре ме на. Та ко схва ће но зна ње је су бјек-
тив но свој ство (са мо спо зна ја и сло бо да) – бил дунг. Обра зо ва-
ње зна чи при пре ма за „до бро де ла ње“ за ко је је зна ње услов, 
али ко је се са мо на зна ње не мо же ре ду ко ва ти. „У кла сич ној 
те о ри ји обра зо ва ња зна ње је фун ги ра ло као мо рал но ква ли-
фи ка циј ска ка те го ри ја, јер је под у пи ра ло и по спје ши ва ло 
циљ про све ти тељ ства да чо вјек као ћу до ре дан су бјект мо же 
ауто ном но ми сли ти и жи вје ти. (Li es smann, 125) 

Мо дер ни европ ски уни вер зи тет је био кон цен три сан 
на на у ку (за раз ли ку од кла сич ног уни вер зи те та на ко ме се 
под у ча ва ла те о риј ска и прак тич на фи ло зо фи ја), али ни је био 
отво рен за ши ро ку пу бли ку до 1914. Уни вер зи тет као „уз га ја-
ли ште“ за ели ту (под јед на ко и дру штве ну и ин те лек ту ал ну). 
Уни вер зи тет као ме сто где се од га ја дру штве на (пре вас ход но 
по ли тич ка) ели та, ме сто где се ства ра и за по шља ва ин те лек-
ту ал на ели та, ме сто где се ства ра но во зна ње. Пре ма Ве бе ру, 
ко ји опи су је обра зо ва ње од но сно на уч ни про цес на уни вер-
зи те ту Хум бол то вог ти па: обу ка за на уч но ис тра жи вач ки рад 
на не мач ким уни вер зи те ти ма је огра ни че на на ин те лек ту ал-
ну ари сто кра ти ју. (Маx Wебер, Sci en ce as vo ca tion стр. 134 
(Мил со ва ре дак ци ја)) Из ме ђу оста лог то је и због то га што 
је пред ста вља ње на уч них про бле ма на на чин да их ин те ли-
ген тан дух раз у ме и поч не да о њи ма ауто ном но и не за ви сно 
раз ми шља, је дан од нај те жих пе да го шких за да та ка (Ве бер, у 
на став ку). 

И Ли сман је све стан да је иде ал обра зо ва ња ко ји он за-
сту па и са ко јих по зи ци ја кри ти ку је са вре ме но ви со ко обра-
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зо ва ње оства рив са мо за узак круг љу ди: “Про јек ти из вр сно-
сти ко ји би се тре ба ли по спје ши ва ти на све у чи ли шти ма у 
Ње мач кој и елит но (ита лик ауто ров) све у чи ли ште ко је се 
осни ва у Аустри ји пред ви ђе ни су за по ла зни ке тек на кон за-
вр ше ног ма ги стар ског или док тор ског сту ди ја. Иде ја је дин-
ства ис тра жи вач ког ра да и на ста ве ко ја је сво је доб но тре ба-
ла де фи ни ра ти све у чи ли шта оства ру је се, да кле, тек на кон 
све у чил шта” (Li es smann, 102)  „На кон цу ће до ужит ка фун-
ди ра не знан стве не на о бра збе до спје ти упра во оних три или 
че ти ри по сто сту де на та ко ји су при је ре фор ме по ха ђа ли све-
у чи ли шта што су у то до ба још ипак функ ци о ни ра ла.“ (Li es-
smann, 110)

Дру штве не про ме не у 19.  
и пр вој по ло ви ни 20. ве ка

У овом де лу тек сту ће мо са же то пред ста ви ти оне дру-
штве не про ме не у окру же њу си сте ма ви со ког обра зо ва ња 
ко је су по сте пе но тран сфор ми са ле мо де ран европ ски уни-
вер зи тет (из уз га ја ли шта за ели ту у по гон за ма сов ну про из-
вод њу ви со ко ква ли тет ног људ ског ма те ри ја ла – hu man re so
ur ce) и ство ри ле мо дер ни си стем ви со ког обра зо ва ња са свим 
про бле ми ма (пре све га qu a lity con trol) ко ји се да нас мо ра ју 
ре ша ва ти. 

Јед на од ре ле вант них про ме на је оп шта де мо кра ти за-
ци ја дру штва, на на чин да се на кон ИИ свет ског ра та зах те-
ва пу на пар ти ци па ци ја у дру штве ном жи во ту – на са мо као 
јед на кост гра ђа на пред за ко ном, не са мо као пра во гла са, већ 
и као пу ни при ступ свим дру штве ним ре сур си ма. У том кон-
тек сту при ступ обра зо ва њу на свим ни во и ма и за све дру-
штве не сло је ве, и му шкар це и же не (ко је су у то ку и по за вр-
шет ку ра та ма сов но иза шле на тр жи ште ра да и за ку ца ле на 
вра та уни вер зи те та), као је дан од основ них ка на ла дру штве-
не по кре тљи во сти – од но сно при сту па свим дру штве ним по-
ло жа ји ма, по ста је зах тев вре ме на.

Дру га ва жна про ме на је по ве ћа ње бро ја по сло ва ко ји 
зах те ва ју струч ност ко ја се не мо же сте ћи ис ку ством, већ 
фор мал ним ви со ким обра зо ва њем.3 При ти сак ка по ра сту 

3 По да ци о по ве ћа њу бро ја струч ња ка у европ ским дру штви ма би ће пред ста-
вље ни на кон фе рен ци ји и у вер зи ји тек ста пр пре мље ној за штам пу.
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бро ја струч них по сло ва и, след стве но то ме, бро ја ви со ко о-
бра зо ва них струч ња ка, до ла зи са раз ли чи тих стра на.

Јед на од де тер ми нан ти та кве тен ден ци је су про ме не 
у на чи ну про из вод ње под ути ца јем на уч но-тех но ло шке ре-
во лу ци је. Раз вој ин ду стри је чи ја се тех но ло ги ја за сни ва на 
на уч ном зна њу ре зул ту је по ја вом на уч них и ин же њер ских 
про фе си ја. Да ле ко од то га да су не свр хо ви то сти ца ње зна ња 
из зна ти же ље (ка ко би то во лео Ли сман), ар ми ја мо дер них 
ис тра жи ва ча се ста вља у слу жбу bu si ness-а и, са сна же њем 
вој ног ком плек са, вој не ин ду стри је.

У мо дер ном дру штву по де ла ра да се усло жња ва до сте-
пе на ко ји зах те ва ела бо ри ра ну ко ор ди на ци ју и ор га ни за ци ју. 
Ово до во ди не са мо до по ра ста бро ја ме на џе ра већ и фи нан-
сиј ских и прав них струч ња ка. Усло жња ва ње др жав них по-
сло ва и раз вој ло кал них и др жав них вла сти ре зул ту је ве ћим 
за по шља ва њем струч ња ка у др жав ној ад ми ни стра ци ји.

На ни воу пред у зе ћа, по ве ћа ни обим пред у зе ћа пре ма-
шу је спо соб но сти ха ри зма тич ног во ђе ин ду стри је и до во ди 
до на стан ка тех но струк ту ре – би ро кра ти зо ва ног упра вљач-
ког апа ра та у ве ли ким ком па ни ја ма, са ста вље ног од струч-
ња ка раз ли чи тих про фи ла.4 Про фе си о на ли за ци ја за ни ма ња 
(раз два ја ње рад ног ме ста од до ма ћин ства, ко ја је за по че ла 
са ин ду стриј ском ре во лу ци јом на ни воу на јам не рад не сна-
ге, по сте пе но се про ши ру је на нај ви ше ни вое упра вља ња у 
пред у зе ћи ма.5

На ра ста ње со ци јал не дру жа ве на кон II свет ског ра та 
до во ди до на стан ка ни за “со ци јал них про фе си ја” ко је су, са 
сво је стра не, до ве ле до по ра ста бро ја за по сле них струч ња ка 
у ме ди ци ни и обра зо ва њу.

Са вре ме на при вре да је по мно ги ма за сно ва на на зна њу 
(у оп ти ца ју је из раз know led ge ba sed eco nomy ко ји на то ре фе-
ри ше). Као та ква она зах те ва но ви тип про из во ђа ча или но ви 
тип рад не сна ге и са вре ме ни уни вер зи тет упра во то ис по ру-
чу је. У „дру штву зна ња“ сти ца ње „ме наџ мент зна ња“ по ста је 
мно го ва жни ја де лат ност од  тро ше ња си ро ви на, и про из вод-
ње и тр го ви не ин ду стриј ским про из во ди ма. „’Ма те ри јал на 
еко но ми ја’ тре ба би ти на до мје ште на ’сим бо лич ном еко но-
ми јом’. Фе но мен ’рад ни ка зна ња’ ко ји је за о ку пљен до би ва-
њем и рас по дје лом зна ња по стао је сим бо лом ове пре доџ бе 

4 Гал брајт, Но ва ин ду стриј ска др жа ва
5 Пар сонс, Мо дер на дру штва
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от ка ко је Пе тер Ф. Друц кер, про рок мо дер ног мен џмен та, у 
ње му спо знао утје ло вље ње ’сва ну ћа’ дру штва зна ња ко је би 
тре ба ло од мје ни ти кла сич ног ин ду стриј ског рад ни ка. Друц-
кер рад ни ка зна ња де фи ни ра као у не ху ма ни стич ком сми-
слу ’обра зо ва ну осо бу’ чи је је оби љеж је спрем ност да ’сво је 
зна ње при мје ни у са да шњо сти, ко ри сте ћи га за об ли ко ва ње 
бу дућ но сти.“ (Ли сман, 28)

Но ви иде ал обра зо ва ња ко ме се по сте пе но при ла го дио 
са вре ме ни уни вер зи тет је „ин ду стриј ска про из вод ња зна ња“. 
Пре ма Ли сма но вом уви ду „тај се об лик мо же опи са ти сле де-
ћом ло ги ком: ра ди се о тен ден циј ски ме ха ни зи ра ној и ауто-
ма ти зи ра ној про из вод њи исто вјет них про из во да под исто-
вјет ним увје ти ма и исто вјет ним сред стви ма.“ (33) На тра гу 
ове ид ну стриј ске ме та фо ре, основ ни про блем ма сов не про из-
вод ње ви со ко о бра зо ва ног људ ског ма те ри ја ла по ста је стан-
дар ди за ци ја про из вод ње и обез бе ђе ње ква ли те та.

Ома со вље ње ви со ког обра зо ва ња

Опи са не про ме не ко је су се од и гра ле у раз ли чи тим 
обла сти ма ор га ни за ци је дру штве ног жи во та у 19. и пр вој по-
ло ви ни 20. ве ка ство ри ле су по тре бу за ве ли ким бро јем ви со-
ко обра зо ва них струч них рад ни ка, до ве ле до де мо кра ти за ци-
је обра зо ва ња  и тран сфор ми са ле су уни вер зи тет од „уз га ја-
ли шта“ за ели ту (под јед на ко и дру штве ну и ин те лек ту ал ну) 
у про из вод ни по гон у ко ме се ма сов но про из во де струч ња ци 
(hu man re so ur ces, hu man ca pi tal) за „при вре ду за сно ва ну на 
зна њу“ (know led ge ba sed eco nomy) и јав ну ад ми ни стра ци ју. 
Уни вер зи тет ско обра зо ва ње је по ста ло ма сов на про из вод ња 
ви со ко струч не рад не сна ге.
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ПО ДА ЦИ КО ЈИ ИЛУ СТРУ ЈУ ОМА СО ВЉЕ ЊЕ ВИ СО КО ШКОЛ-
СКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА, СВЕТ

Гра фи кон 1
Број сту де на та у све ту од 1812. до 2000. го ди не

Из вор: Evan Scho fer and  John W. Meyer, (2005) The WorldWi de Ex pan
si on of Hig her Edu ca tion, Wor king pa per, Cen ter on De moc racy, De ve lop
ment, and The Ru le of Law Stan ford In sti tu te on In ter na ti o nal Stu di es 

Све до по чет ка 20. ве ка, ви со ко обра зо ва ње је би ло при-
ви ле ги ја ви ших сло је ва, На уни вер зи тет су од ла зи ли ари-
сто кра те и си но ви имућ ни јих пред став ни ка тре ћег ста ле жа. 
Њи хо во уни вер зи тет ско обра зо ва ње је пре би ло мо ти ви са но 
по тре бом да се обра зу је дух, да се од не гу је укус и из гра ди 
стил, не го што је би ло мо ти ви са но по тре ба ма сти ца ња про-
фе си о нал них зна ња и при пре мом за оба вља ње не ке про фе-
си о нал не де лат но сти. Вра та уни вер зи те та су би ла за тво ре на 
же на ма, без об зи ра на со ци јал но по ре кло, ни жим сло је ви ма 
и ет нич ким и ра сним ма њи на ма. Та уска ба за из ко је су се 
ре гру то ва ли сту ден ти де вет не сто ве ков них уни вер зи те та об-
ја шња ва ја ко ма ли број сту де на та на уни вер зи те ти ма ши-
ром све та. Тек на кон И свет ског ра та, број сту де на та по чи-
ње осет ни је да ра сте. Раз вој ин ду стриј ске про из вод ње ко ја 
узи ма све ве ће раз ме ре на јед ној стра ни, и би ро кра ти за ци ја 
др жа ва и ве ли ких кор по ра ци ја на дру гој, ства ра ју по тре бу 
за све ве ћим бро јем упо сле ни ка ко ји по се ду ју со ли дан фонд 
струч них зна ња и ко ји су у ста њу да ор га ни зу ју, ко ор ди ни шу 
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и во де по сло ве ве ли ких раз ме ра. За струч но оспо со бља ва ње 
та квих ка дро ва, фор ми ра се чи тав низ обра зов них ин сти ту-
ци ја (по ли тех ни ке, ви со ке струч не шко ле), не ка да ван тра ди-
ци о нал ног уни вер зи те та, не ка да у ње го вим окви ри ма. По ла-
га но, струч но, про фе си о нал но ви со ко обра зо ва ње,  усме ре-
но ка сти ца њу зна ња, ве шти на и спо соб но сти за ре ша ва ње 
прак тич них про бле ма по ста је све ви ше де лат ност ко ју пре у-
зи ма ју уни вер зи те ти а ста тус сту ден та до би ја ју и до та да шњи 
сту ден ти уни вер зи те та и сту ден ти по ли тех ни ка и ви со ких 
струч них шко ла. Са раз гра на ва њем зна ња, фор ми ра њем но-
вих на уч них ди сци пли на, ства ра њем но вих про фе си ја све 
се ви ше умно жа ва и усло жња ва си стем ви со ког обра зо ва ња 
по ве ћа ва ју ћи број сту де на та не ве ро ват ном бр зи ном. По ра-
сту бро ја сту де на та по себ но је по го до ва ло отва ра ње уни вер-
зи тет ских аула за же не и за сту ден те из зе ма ља тзв. Тре ћег 
све та ко је су се упра во осло ба дја ле ко ло ни јал не за ви сно сти. 
По сле II свет ског ра та, а на ро чи то по сле ше зде се тих го ди на, 
број сту де на та у све ту ра сте вр то гла вом бр зи ном.

СР БИ ЈА
Та бе ла 1

Пре глед по ка за те ља об у хва та ви со ким обра зо ва њем у пе ри о ду 
1921–2002 за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, Фе де ра тив ну На род ну Ре-
пу бли ку Ју го сла ви ју, Со ци ја ли стич ку Фе де ра тив ну Ре пу бли ку 

Ју го сла ви ју, Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју и Ре пу бли ку Ср би ју

Год Удео  ста нов ни ка 
са ви со ким обра зо-
ва њем у  ста нов ни-
штву ста ри јем од

Број сту де-
на та у од но-

су на број 
ста нов ни ка 
ста рих (20-

24 г.)

Број 
ста нов-
ни ка на 
1 сту-
ден та

Број 
ста нов-
ни ка на 

1 ди-
пло му 

сте ча ну 
те го ди-

не

Др жа-
ва

15  
го ди на

25  
го ди на

1921 - 0.9 1187 17.820 КЈ
1931 - - 1.0 301 10.149 КЈ
1948 - - 4.0 270 7.165 ФНРЈ
1953 0.7 0.97 3.3 295 2.452 ФНРЈ
1961 1.5 2.04 10.0 117 1.068 ФНРЈ
1971 3.1 4.11 16.1 73 1.793 СФРЈ
1981 5.5 6.97 21.6 56 1.222 СФРЈ
1991 7.3 8.89 19.1 73 657 СРЈ
2002 11.0 13.16 35.7 41 415 РС

Извор: Статистички годишњак Србије 1991, 2003, 2005, 2006, 
Београд, Републички завод за статистику
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На основу ове табеле начињени су графикони 3 и 4.

Графикон 3

Графикон 4

Екс пан зи ја обра зо ва ња ни је ми мо и шла ни Ср би ју, ма да 
је та екс пан зи ја до шла не што ка сни је не го у раз ви је ним ин-
ду стриј ским зе мља ма. Без не ке зна чај ни је тра ди ци је у обра-
зо ва њу уоп ште (да и не го во ри мо о ви со ком обра зо ва њу), Ср-
би ја је свој пр ви Уни вер зи тет до би ла по чет ком два де се тог 
ве ка. За са мо сто ти нак го ди на,  Ср би ја се раз ви ла од зе мље у 
ко јој го то во да и ни је би ло ви со ко обра зо ва них љу ди (из у зет-
но ма ли број шко ло ван на до ма ћем уни вер зи те ту)   до зе мље 
у ко јој го то во че твр ти на ге не ра ци је упи су је не ку ви со ку или 
ви шу шко лу. 
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Та бе ла 2
Број ви ших и ви со ких шко ла у Ср би ји по го ди на ма

Го ди на Ср би ја Вој во ди на Ср би ја+Вој во ди на

1938/39 10 1 11

1947/48 15 1 16

1955/56 27 4 31

1966/67 71 17 88

1976/77 82 27 109

1997/1998 99 24 123

2002/2003 108 27 135

2003/2004 159 42 201

Ова ква екс пан зи ја обра зо ва ња не би би ла мо гу ћа да по-
ве ћа ње бро ја сту де на та ни је пра ти ло и по ве ћа ње бро ја ви со-
ко школ ских уста но ва. Ако је пред дру ги свет ски рат у Ср-
би ји би ло укуп но 11 ви со ко школ ских уста но ва, тај број се 
ду пли рао не по сред но на кон ИИ свет ског ра та, уде се то стру-
чио се дам де се тих го ди на про шлог ве ка да би 2010 на ра стао 
на пре ко 300 ви со ко школ ских уста но ва, што др жав них, што 
при ват них. 

Та бе ла 3 
Удео ста нов ни ка са ви шим и ви со ким обра зо ва њем у ста нов ни штву 

ста ри јем од  25 го ди на у САД и Ср би ји

Ср би ја САД
Го ди на

1953 0.97 6.2 1950
1961 2.04 7.7 1960
1971 4.11 10.7 1970
1981 6.97 16.2 1980
1991 8.89 20.3 1990
2002 13.16 24.4 2000

Из вор:  U.S. Cen sus Bu re au, De cen nial Cen sus of Po pu la tion, 1940 to 
2000. In ter net Re le a se Da te: April 6, 2006 http://www.cen sus.gov/po pu la
tion/www/soc de mo/edu ca tion/phct41.html 10.4.2009 Да нас се тај број про
це њу је на пре ко 28%

Из вор по да та ка  за Ср би ју: Ста ти стич ки го ди шњак Ср би је 
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У по ре ђе њу са нај ра зви је ни јим зе мља ма све та, екс пан-
зи ја ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји бе ле жи исте трен до ве, ма-
да у не што ма њој раз ме ри. У по ре ђе њу са САД, нпр. мо же 
се уочи ти да и у јед ној и удру гој зе мљи ра сте удео ви со ко 
обра зо ва них, да је тај удео у САД знат но ве ћи али да је ре ла-
тив на раз ли ка све ма ња. Ако је пе де се тих го ди на у САД би-
ло 6 пу та ви ше ви со ко обра зо ва них не го у Ср би ји (ме ре но у 
од но су на укуп ну по пу ла ци ју), по чет ком тре ћег ми ле ни ју ма 
је тај од нос сма њен на са мо 2 пу та ви ше ви со ко обра зо ва них 
ста нов ни ка.   

Кад је реч о об у хва ту тер ци јар ним обра зо ва њем, у САД 
чак 72.6% ге не ра ци је упи су је уни вер зи тет, а у 25 зе ма ља све-
та тај про це нат је 50 или ве ћи. (Реч је о сту ден ти ма ко ји се 
упи су ју на пр ву го ди ну, би ло ко је вр сте сту ди ја). 

Из вор: UNE SKO, ski nu to sa: Na tion Ma ster http://www.
na ti on ma ster.com/graph/edu_ter_enr-edu ca tion-ter ti ary-en rol-
lment 10.4.2009

Упра во овај по да так да је кључ за раз у ме ва ње про ме ње-
не уло ге ви со ког обра зо ва ња у са вре ме ном дру штву. Твор ци 
мо дер ног уни вер зи те та мо гли су да ра чу на ју да ће на уни вер-
зи тет ске сту ди је до ћи ма ње од 1% ге не ра ци је ста са ле за уни-
вер зи тет. Тај 1%, пред ста вљао је зби ља дру штве ни „крем”. 
Иако ни су мо ра ли да пред ста вља ју 1% нај спо соб ни јих, нај-
ин те ли гент ни јих, нај вред ни јих или нај та лен то ва ни јих, они 
је су пред ста вља ли ели ту ко ја је у кул тур ном по гле ду би ла 
нај при пре мље ни ја за сту ди ра ње и уна пре ђе ње зна ња. До бро 
обра зо ва на (це сто на при ват ним шко ла ма и уз при ват не учи-
те ље), вас пи та на да по шту је и ува жа ва зна ње и обра зо ва ност, 
на у че на да про бле ми ма при ла зи на ра ци о на лан на чин и да 
их ра ци о нал но ре ша ва, та ма ло број на ели та је би ла пот пу но 
спрем на да сту ди је при хва ти као тра га ње за зна њем и да се 
ве о ма ра но укљу чи у нај за мр ше ни је на уч не рас пра ве сво га 
до ба.  Та квим сту ден ти ма је би ло мо гу ће по ста вља ти ве о ма 
ви со ке зах те ве и од њих тра жи ти не са мо да „на у че” про пи-
са но гра ди во не го и да са мо стал но ре ша ва ју раз ли чи те про-
бле ме и да обра зла жу и бра не соп стве ни при ступ и соп стве-
но ре ше ње.

Са вре ме ни уни вер зи тет мо ра да ра чу на на то да у ње-
го ве слу ша о ни це до ла зе сту ден ти ко ји су по спо соб но сти-
ма чак ис под про се ка сво је ге не ра ци је. Ако вам се на сту-
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ди је упи ше 75% ге не ра ци је, он да мо ра те ра чу на ти да ме дју 
тим сту ден ти ма има и оних ко ји су је два са вла да ли (ако су 
уоп ште са вла да ли) и сред њо школ ски про грам. Про блем ко-
ји са вре ме ни уни вер зи тет мо ра да ре ши је ка ко од ре ди ти и 
одр жа ти ви со ки ни во и ви со ки ква ли тет на ста ве а да исто-
вре ме но тај ни во мо же да са вла да и сту дент про сеч них (или 
чак ис под про сеч них) спо соб но сти.  То је, на рав но, мо ра ло да 
во ди па ду ква ли те та, сни жа ва њу кри те ри ју ма и ге не рал но, 
сма ње њу угле да уни вер зи те та, али то је би ла це на ко ја се мо-
ра ла пла ти ти да би ин сти ту ци је (или си стем) ви со ког школ-
ства оба вио уло гу ко ја му је на ме ње на и ко ју је сам пре у зео.

Са вре ме ни уни вер зи тет

Иде ал но тип ски по сма тра но, сред ње во ков ни уни вер зи-
те ти су би ли ме сто чу ва ња и пре но ше ња кла сич ног, тра ди-
ци о нал ног зна ња. Мо дер ни, но во ве ков ни уни вер зи тет (19. и 
20. век) је по стао ме сто про из вод ње и по сре до ва ња но вог зна-
ња. Са вре ме ни уни вер зи тет (и пре Бо ло ње) је ме сто сти ца ња 
и тро ше ња упра во ство ре ног (на дру гом ме сту) зна ња. 

Пре ма Ли сма ну – “по све ма ис ква рен /по јам уни вер зи-
те та/“ (98) (ита лик ауто ров). По на шем ми шље њу ни је ис ква-
рен по јам уни вер зи те та, већ је уло га уни вер зи те та про ме ње-
на кроз низ по сте пе них и спон та них про ме на – при ла го ђа ва-
ња зах те ви ма дру га чи је дру штве не ор га ни за ци је ван уни вер-
зи те та, и то пре не го што су ре фор ма то ри европ ског ви со ко 
обра зо ва ног про сто ра пот пи са ли Бо лоњ ску де кла ра ци ју. Не 
са мо да је про ме ње на уло га уни вер зи те та, вец је про ме њен и 
иде ал – кон цепт обра зо ва ња.

Пре све га са вре ме но ви со ко обра зо ва ња ни је при ви ле-
ги ја ма њи не. „То ни је про цес лич ног уса вр ша ва ња без ика-
кве ве зе са ши рим дру штве ним окру же њем. Са вре ме ни на-
став ник ни је му драц у чи јем се по се ду на ла зе екс клу зив не 
ин фор ма ци је ко је он по свом на хо ђе њу пре но си ма лој гру пи 
вер них след бе ни ка свог уче ња. Мо дер но обра зо ва ње има ја-
сну дру штве ну функ ци ју да,  из ме ђу оста лог, об у чи ши ро ке 
сло је ве по пу ла ци је да на ефи ка сан и ком пе тен тан на чин оба-
ве раз ли чи те по сло ве нео п ход не за функ ци о ни са ње дру штва 
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у раз ли чи тим сег мен ти ма, у скла ду са под руч јем сво је екс-
пер ти зе.“6

Од свих функ ци ја мо дер ног (Хум бол то вог) уни вер зи те-
та оста ло је још са мо  обра зо ва ње ви со ко обра зо ва них рад-
ни ка за „при вре ду за сно ва ну на зна њу“ (know led ge ba sed eco
nomy). Са вре ме ни уни вер зи тет се мо же раз у ме ти као про из-
вод ни по гон у ко ме се ма сов но про из во де струч ња ци (hu man 
re so ur ces, hu man ca pi tal). 

Са ома со вље њем уни вер зи те та у 20. ве ку – и кроз по-
ве ћа ни број сту де на та и кроз по ве ћа ни број ви со ко школ ских 
уста но ва – уни вер зи тет је пре стао да бу де ме сто на ко ме су 
сје ди ње ни на ста ва и ис тра жва ње. Тај про цес је по на ма за-
вр шен пре Бо лоњ ских ре фор ми и ни је њи хов ре зул тат, ка ко 
ла мен ти ра Ли сман (102) ње го ви исто ми шље ни ци: „усли јед 
обра зов них ре фор ми се дам де се тих го ди на све у чи ли ште уве-
ли ке му ти ра ло пре ма ви со ко школ ској уста но ви ко ја, до ду ше, 
и да ље пре но си зна ње, али га ви ше у до вољ ној ме ри са мо не 
про из во ди, а ако се то и до го ди, он да је то ви ше или ма ње 
стрикт но одво је но од на ста ве” (101).

У кон цеп ту са вре ме ног ви со ког обра зо ва ња зна ње ви-
ше ни је је дин стве но и не де љи во, већ по де ље но на низ ди-
сци пли на и сту диј ских про гра ма. Са вре ме ни уни вер зи те ти 
је су „обра зов на пред у зе ћа“ (ка ко их (дис)ква ли фи ку је Ли-
сман(98)) у ко ји ма се из у ча ва и под у ча ва не ка вр ло огра ни-
че на област зна ња. Обр зо ва ње зна чи тре нинг: сти ца ње ве-
шти на нео п ход них за по сао; ску пља ње раз ли чи тих ко ри сних 
ве шти на и ин фор ма ци ја. Ре зул тат та квог обра зо ва ња пре ма 
Ли сма ну (2008:45) су: флек си бил ни, мо бил ни и за тим ски рад 
спо соб ни кло но ви ко ји бес пре кор но функ ци о ни шу. У еко но-
ми ји за сно ва ној на зна њу, зна ње ни је су бјек тив но свој ство 
(са мо спо зна ја и сло бо да) већ је не ма те ри јал ни ре сурс ко ји је 
из вор при хо да/про фи та: зна ње као опред ме ће но (ка пи та ли-
зо ва но) зна ње ко је не по сред но до но си про фит (ин те лек ту ал-
на и ин ду стриј ска сво ји на, па тен ти, цопy ригхт, кноw-хоw, 
аутор ска пра ва (ви ди: Char trand 2006)).7

6 Го ра на Ђо рић, „Ис хо ди уче ња и кон тро ла ква ли те та“, текст при пре мљен за 
Во дич кроз ин тер ну ева лу а ци ју на уни вер зи те ти ма у Ср би ји

7 Вла сник па тен та чи је ко ри шће ње ко шта 1USD по про из во ду, за ра ди ће ми-
ли он до ла ра а да не мрд не пр стом са мо за то што је омо гу ћио (ино ва ци јом) 
не по сред ном про из во ђа чу да не што про из ве де или ре ши про блем. Ло кал ни 



Н. По по вић, Г. Ђо рић ОД УЗ ГА ЈА ЛИ ШТА ЗА ЕЛИ ТУ ...

320

Ли сман го во ри о ’ма на ге мен ту зна ња’. Не ра ди се о 
обра зо ва њу, не го о зна њу ко је се по пут не ке си ро ви не (45) 
тре ба про из во ди ти, про да ва ти и ку по ва ти, ко јим тре ба упра-
вља ти и од ла га ти га; ра ди се – за не ма ри мо ли по себ не про-
гра ме за на уч не ели те – о ле ти мич ном фраг мен тар ном зна њу 
ко је упра во до ста је за то да љу де одр жа ва флек си бил ним за 
рад ни про цес и рас по ло жи ви ма за сло же не по сло ве у мо дер-
ној ин ду стри ји.

Бо лоњ ски про цес ни је ни шта дру го не го стан дар ди зо-
ва ње ко је пра ти сва ку ма сов ну про из вод њу (стан дард не ети-
ке те: bac he lor, ma ster, doc tor). „Као што мо дер но дру штво мо же 
са мо у огра ни че ној ме ри да оства ри прет по став ке свог оп стан ка и 
функ ци о ни са ња у ло кал ним окви ри ма, а ве ћи део тих прет по став-
ки оства ру је у на ци о нал ном и ме ђу на род ном про сто ру, та ко и зах-
те ви ко ји се по ста вља ју пред мо дер но обра зо ва ње пре ва зи ла зе ин-
тер не стан дар де по је ди них обра зов них ин си ту ци ја. Мо дер ни уни-
вер зи тет мо же оства ри ти сво ју дру штве ну функ ци ју са мо ако се 
ре зул та ти обра зов ног про це са мо гу ко му ни ци ра ти и про це њи ва ти 
ка ко од стра не оста лих обра зов них ин сти ту ци ја, та ко и од стра-
не ко ри сни ка услу га обра зов них ин сти ту ци ја – сту де на та, али и 
од ко ри сни ка услу га екс пе ра та (ди пло ми ра них сту де на та) ко ји 
су у овим ин сти у ци ја ма об у че ни.“8 Оту да је „ qu a lity con trol“ 
цен трал ни про блем. „Исто риј ски, кон цепт кон тро ле ква ли те та 
и по крет кон тро ле ква ли те та по ве зан је са се риј ском про из вод-
њом у ко јој ка рак те ри сти ке сва ког по је ди ног про из во да мо ра ју 
од го ва ра ти  уна пред де фи ни са ном стан дар ду ква ли те та. У овом 
из вор ном кон тек сту, кон тро ла ква ли те та се дер фи ни ше као ме ха-
ни зам пу тем ко га се оси гу ра ва да ре зул тат јед ног про це са (про-
из вод или услу га) од го ва ра пре де тер ми ни са ним спе ци фи ка ци ја ма 
(стан дард ним крак те ри сти ка ма про из во да или услу ге). По тре ба за 
стан дар ди за ци јом ка рак те ри сти ка про из во да по тен ци ра на је по-
де лом ра да у ко јој се нпр. CD -и  (com pact discs) про из ве де ни у 
јед ној зе мљи ре про ду ку ју у му зич ким уре ђа ји ма про из ве де ним у 

про из во ђа чи ком пју те ра, софт ве ра или „Co ca co le“, пла ћа ју огром не су ме 
IBM- у, Mic ro sof tu или „Co ca co la“- и са мо за то што ко ри сте њи хо ва име-
на или тех но ло шка ре ше ња. При хо ди ових ком па ни ја ве ћим де лом до ла зе 
од аутор ских и па тент них пра ва  (ка пи та ли зо ва ног зна ња) не го од фи зич ке 
про из вод ње (то је одав но пре пу ште но ти гро ви ма ју го и сточ не Ази је).

8 Го ра на Ђо рић, „Ис хо ди уче ња и кон тро ла ква ли те та“, текст при пре мљен за 
Во дич кроз ин тер ну ева лу а ци ју на уни вер зи те ти ма у Ср би ји.
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дру гој зе мљи, те је нео п ход но по сти ћи ком па ти бил ност ка рак те-
ри сти ка про из во да.

У оној ме ри у ко јој је ви со ко обра зо ва ње по ста ло “се риј ска 
про из вод ња”, и то та ква да сту ден ти обра зо ва ни на јед ном уни-
вер зи те ту че сто на ста вља ју шко ло ва ње на дру гом уни вер зи те ту 
или се за по шља ва ју у дру гој зе мљи, стан дар ди за ци ја ква ли те та,  
од но сно обез бе ђе ње и кон тро ла ква ли те та ви со ког обра зо ва ња по-
ста је све ва жни ја те ма и по крет. У овом кон тек сту, кон тро ла ква-
ли те та у ви со ком обра зо ва њу се де фи ни ше као ме ха ни зам пу тем 
ко га се оси гу ра ва да ре зул та ти уче ња, и обра зов ни про цес у ко ме 
се они оства ру ју, од го ва ра ју уна пред де фи ни са ним стан дар ди-
ма ква ли те та.“9  Стан дар ди за ци ја – „исто зва ње исто зна ње“. 
Кон тро ла ква ли те та. Кри те ри ју ми су пот пу но ин ду стриј ски: 
сма ње ње „шкар та“ (сва ки из лаз има сво ју ди пло му), ефи ка-
сност сту ди ја, стан дард ни, еко но мич ни им пут (wor klo ad me-
ren ECTS), про из во ђач ка де кла ра ци ја (ди пло ма су пле мент). 

Ср би ја: дру штве на про ме на и ре фор ма обра
зо ва ња

У окви ру овог де ла ди рект но по ве зу је мо пи та ње кон-
фе рен ци је - о дру штве ним про ме на ма у Ср би ји и ре фор ми 
ви со ког обра зо ва ња, и те зу на сег ра да. Прет по ста вља мо да 
се под „дру штве ним про ме на ма у Ср би ји“ под ра зу ме ва тран-
сфор ма ци ја еко ном ског и по ли тич ког си сте ма из цен трал но 
план ске еко но ми је и јед но пар тиј ског по ли тич ког си сте ма у 
тр жи шно ре гу ли са ну еко но ми ју и де мо крат ски ви ше пар тиј-
ски по ли тич ки си стем. Под „ре фор мом ви со ког обра зо ва ња“ 
прет по ста вља мо да се под ра зу ме ва тзв. Бо лоњ ска ра фор ма, 
од но сно при ла го ђа ва ње си сте ма ви со ког обра зо ва ња у Ср би-
ји зах те ви ма је дин стве ног европ ског обра зо ва ног про сто ра, а 
на осно ва ма Бо лоњ ске де ки ла ра ци је. 

На ше раз у ме ва ње бо лоњ ске ре фор ме је да је то низ ме-
ра усме ре них на ор га ни за ци о но и ад ми ни стра тив но уре ђе ње 
уни вер зи те та са већ про ме ње ном уло гом да ма сов но обра-
зу је струч ња ке ра зних про фи ла. Ако би смо на су те зу хте-
ли да ела бо ри ра мо у овом кон тек сту пи та ње по ста је да ли 
је уло га уни вер зи те та у Ср би ји про ме ње на (од но сно, да ли 
срп ски уни вер зи те ти ма сов но про из во де ви со ко обра зо ва не 

9 Ibi dem.
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струч ња ке) и, ако је сте, да ли је низ ме ра под на зи вом Бо лоњ-
ска ре фор ма пра ви од го вор на ор га ни за ци ју уни вер зи те та са 
овим за дат ком.

У ве зи са раз у ме ва њем дру штве них про ме на ре ле вант-
них за про ме ње ну уло гу уни вер зи те та пи та ње је (на кон што 
смо те про ме не прет ход но опи са ли) да ли су се и ка да те про-
ме не де си ле у Ср би ји. Ако го во ри мо о дру штве ним про ме на-
ма у Ср би ји и си сте му обра зо ва ња ко ји те про ме не тре ба да 
пра ти и омо гу ћи, он да се мо ра мо до та ћи те ме мо дер ни за ци је 
и свих не во ља ко је је Ср би ја има ла на том пу ту. Без сум ње, 
мно ге про ме не ко је зна че мо дер ност и ко је зах те ва њу мо дер-
но обра зо ва ње су се у Ср би ји већ де си ле (ин ду стри ја ли за ци-
ја, ур ба ни за ци ја, уво ђе ње мо дер них тех но ло ги ја, отво ре ност 
пре ма све ту и но вим тех но ло ги ја ма итд.). Те про ме не зах те-
ва ју ве о ма обра зо ва но ста нов ни штво и зах те ва ју си стем спо-
со бан да то ста но ви штво обра зу је. 

Да ли ак ту ел на со ци о е ко ном ска тран сфор ма ци ја (тран-
зи ци ја) у Ср би ји убр за ва или ко чи те про ме не?  И да и не. 
Не ке про ме не су нео п ход не (сво јин ска тран сфор ма ци ја, уре-
ђе ње др жа ве, ра ци о на ли за ци ја) и оне не ће ићи без ва ља но 
обра зо ва них по сле ни ка. На жа лост тзв. тран сфор ма ци ју мно-
ги ко ри сте за лич но бо га ће ње и лич ну про мо ци ју ру ше ћи 
прет по став ке на ко ји ма би Ср би ја мо гла да кре не у хва та ње 
ко ра ка са раз ви је ним све том.

Да ли ома со вље ње ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји (ако је 
кон ста то ва но и вре мен ски ло ци ра но) ко ин ци ди ра и има би ло 
ка кве ве зе са тим про ме на ма? Мно го је чи ни ла ца ути ца ло на 
раз вој и ома со вље ње ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји. Од уви-
дја ња ва жно сти обра зо ва ња за раз вој зе мље и „пла ни ра не 
ели те“ у 19. ве ку, пре ко сна жног та ла са ега ли та ри зма ко ји 
је пра тио со ци ја ли стич ку ре во лу ци ју и омо гу ћио ве ли ком 
бро ју де це рад ни ка и се ља ка да се до мог ну ви со ких шко ла 
по чет ком дру ге по ло ви не про шлог ве ка, пре ко рас ту ће не-
за по сле но сти и раз ви ја ња ви со ко школ ских ин сти ту ци ја као 
сво је вр сне там пон зо не ко ја је тре ба ло да амор ти зу је при ти-
сак на до ла зе ћих ге не ра ци ја на тр жи ште ра да, до обез вре ђи-
ва ња обра зо ва ња у вре ме не по сред но пре и на кон рас па да 
Ју го сла ви је. 

Ко нач но, ако се те про ме не у Ср би ји ни су де си ле, или 
су успо ре не или за у ста вље не, да ли нам он да тре ба ма сов но 
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ви со ко обра зо ва ње и за тим Бо лоњ ска ре фор ма као ре ак ци ја 
на ома со вља ва ње уни вер зи те та? Те о риј ско пи та ње са прак-
тич ним им пли ка ци ја ма: где су гра ни це дру штве ног си сте ма 
уну тар ко га тре ба ана ли зи ра ти ути цај дру штве них про ме на 
на об лик и са др жај уни вер зи те та у Ср би ји? Од но сно, про ме-
ње на уло га срп ских уни вер зи те та у од но су на ко ју дру штве-
ну про ме ну и где?

У од го во ру на го ре по ста вље на пи та ња на ше ста но ви-
ште је да Ср би ја пред ста вља пре у ски оквир да би се мо гло 
раз у ме ти и го во ри ти о од но су дру штве них про ме на и про-
ме на у обра зов ном си сте му. Про ме не ко је дик ти ра ју на чин 
жи во та и ко је ће од ре ди ти суд би ну Ср би је у го ди на ма ко је су 
пред на ма де ша ва ју се на гло бал ном ни воу. И те про ме не зах-
те ва ју гло бал ни од го вор. На те про ме не и та пи та ња не мо-
гу да ва ти раз ли чи те од го во ре Ср би ја и Хон ду рас, Сло ве ни ја 
и Тај ланд, Бу гар ска и Чи ле. Обра зо ва ње је по ста ло свет ски 
фе но мен и о ње му се мо ра раз ми шља ти у свет ским окви ри-
ма. На ша шан са је да о тим про бле ми ма ми сли мо ба рем из 
европ ске пер спек ти ве, а европ ску пер спек ти ву, бар кад се ти-
че ад ми ни стра ци је у ви со ком школ ству де фи ни ше Бо лоњ ски 
про цес. 

На кра ју, из пер спек ти ве на ше те зе, пи та ње дру штве-
них про ме на у Ср би ји и ре фор ме ви со ког убра зо ва ња се 
мо же ова ко кон кре ти зо ва ти: Да ли су срп ски уни вер зи те ти 
„схва ти ли“ да је њи хо ва уло га да ма сов но обра зу ју ви со ко о-
бра зо ва не струч ња ке за европ ски и свет ски про фе си о нал ни 
про стор у ко ме су се од и гра ле ду бо ке про ме не у на чи ну ор-
га ни за ци је дру штве ног жи во та ко је ту ма сов ност зах те ва ју? 
Дру го сте пе но је пи та ње (и на ње га у овом ра ду ни је тра жен 
од го вор, што не им пли ци ра да је оно ма ње ва жно) да ли ме-
ре им пле мен ти ра не под на зи вом Бо лоњ ска ре фор ма успе шно 
ре ша ва ју про бле ме (про бле ме ма сов ног обра зо ва ња ви со ко о-
бра зо ва них струч ња ка) по ста вље не пред са вре ме не уни вер-
зи те те тим про ме на ма.
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Nenad Popovic,Gorana Djoric

FROM A NURSERYBASE FORTHE ELITE 
TO A MASS PRODUCTION OF HIGHLY 

EDUCATED EXPERTS

Summary

Authors of the text engaged into a polemics regarding the 
critiques of the Bologna Process by some academics who con
sciously and prudently oppose this process inspired by the values 
that are not simple nor easy to abandon (the values of classic hu
manistic education.) An extremely convincing and precisely ar
ticulated case of such opposition is a book of Konrad Paul Liess
mann Theory of Miseducation – Errors in Society of  Knowledge. 
Their point of view is that the critique of the Bologna reform is 
wrongly addressed. According to the authors, the reform is only 
a serial of administrative reforms directed toward a high educa
tion system in the region of Europe and as such it does not in
terfere into the mission of an university and the content of the 
research and lectures in the university. The reform appeared af
ter the change of a traditional role of university – a production 
of knowledge and building of spirituality as a basis for moral 
activity of the elite. The authors’ main thesis is that the changes 
that took place in 20th century (democratization of education, 
scientifictechnological revolution, development of social servic
es and bureaucratization of social organization) has transformed 
the university from “a nurserybase” of the elite (both social and 
intellectual elite) into a production line for a massproduction of 
experts (human resources, human capital) for a knowledge based 
economy and public administration. The problem of education 
(bildung) as the production of knowledge and building of spiri
tuality must be solved in another place and in another way (not 
more in the universities, at least not in basic university program) 
and the Bologna Reform has nothing to do with it. 
Key Words:Bologna reform, society of knowledge, university pro

gram, theory of miseducation
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* Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ма те ма тич ки фа кул тет

АлександарЛипковски*

О НЕ КИМ НЕ ГА ТИВ НИМ ПРО ЦЕ СИ МА У 
СИ СТЕ МУ ОБРА ЗО ВА ЊА И ВАС ПИ ТА ЊА

Сло бод но се мо же ре ћи да је про све та у Ср би ји да нас у 
ка та стро фал ном ста њу, мно го го рем не го што је то би ла пре 
два де сет го ди на, кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка. И док су про бле ми про све те у де ве де-
се тим би ли ве за ни за се це си ју по је ди них ре пу бли ка СФРЈ и 
ти ме иза зван гра ђан ски рат, као и за санк ци је и изо ла ци ју 
на мет ну ту од стра не „про све ће них” на ци ја, мно го те жи про-
бле ми на ста ли су у пр вој де це ни ји два де сет пр вог ве ка. Они 
су ди рект на по сле ди ца не ра зум них ре фор ми про све те пре-
у зе тих (и на мет ну тих) из За пад не Евро пе. Глав ни циљ тих 
ре фор ми је уни шта ва ње на ци о нал но све сне ин те ли ген ци је и 
де гра да ци ја укуп ног ин те лек ту ал ног ни воа про сеч ног гра ђа-
ни на, пре тво ре ног у по слу шног кон зу мен та ко ји не по ста вља 
пи та ња ни ти има же љу за ти ме, већ сво је ми шље ње и ста во ве 
гра ди на осно ву ути ца ја ме ди ја. 

О За ко ну о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња и још по не чем

По след њег да на ав гу ста 2009. го ди не, по хит ном по-
ступ ку и без јав не рас пра ве, На род на скуп шти на Ре пу бли-
ке Ср би је усво ји ла је но ви За кон о осно ва ма си сте ма обра зо-
ва ња и вас пи та ња.1 Ово је већ тре ћа круп на про ме на за ко на 
од де мо крат ског пре вра та 2000. го ди не и сјај ни „co me-back” 

* Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ма те ма тич ки фа кул тет

1 Слу жбе ни гла сник РС, 72/2009.
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Тин де Ко вач-Це ро вић. На чин на ко ји је овај за кон усво јен већ 
је ви ђен: го ди не 2003. но ви, ре во лу ци о нар ни „кров ни” За кон 
о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња2 био је усво јен 
исто та ко по хит ном по ступ ку и исто та ко без пра ве јав не 
рас пра ве у струч ним ин сти ту ци ја ма.

Јед на од пр вих бри га бри жних за пад но е вроп ских де мо-
кра та по сле 2000. го ди не би ла је ре фор ма про све те у Ср би ји. 
Вр ло бр зо су кре ну ла фи нан сиј ска сред ства за ове ре фор ме. 
Је дан део на уч но не у спе шних пси хо ло га је у ре фор ми школ-
ства фи нан си ра ној спо ља ви део зна ча јан из вор при хо да и 
при о нуо на по сао. Пред вод ник тог еша ло на је по ме ну та го-
спо ђа. Ње но уче шће у Цвет ко ви ће вој вла ди био је услов Де-
мо крат ске стран ке у ко а ли ци ји са СПС-ом ко ме је фор мал но 
при па ло Ми ни стар ство про све те (и на у ке по сле ре кон струк-
ци је вла де). Пре не го што је по ста ла др жав ни се кре тар, би-
ла је спе ци јал ни са вет ник Бо жи да ра Ђе ли ћа3 за пи та ња про-
све те. Иако но ми нал но ни је има ла пра во пот пи са, др жав ни 
се кре тар Т. Ко вач-Це ро вић је фор ми ра ла „ми ни стар ство” у 
ми ни стар ству и у пот пу но сти упра вља ре фор мом основ них 
и сред њих шко ла.

Да под се ти мо, Т. Ко вач-Це ро вић је већ би ла на че лу 
срп ске про све те у пр вом пе ри о ду по сле 2000. По ку ша ла је 
ра ди кал ну ре фор му срп ске про све те по со ро сов ском мо де-
лу4. Због огром ног от по ра у јав но сти то јој та да ни је ус пе ло 
и ре сор про све те је по сле из бо ра пре у зе ла стран ка са на ци о-
нал ним пред зна ком, а ре фор ма тор је оти шао у ма ђар ски ег-
зил где се успе шно ба вио „ром ским про бле мом”.

Као што смо ви де ли, у два на вра та ње не вла да ви не по 
хит ном по ступ ку је до но шен и ме њан За кон о осно ва ма си сте-
ма обра зо ва ња и вас пи та ња, јед ном у вре ме ми ни стра Га ше 
Кне же ви ћа, дру ги пут у ак ту ел ном ман да ту ми ни стра Жар ка 
Об ра до ви ћа. Оба пу та је при ме ње на иста ма три ца: ре гу ла-
тор ни про свет ни ме ха ни зми су ис трг ну ти из ру ку струч ња ка 

2 Слу жбе ни гла сник РС, 62/2003, 64/2003.
3 По гре шно осло вља ва ног са „ма ги стар”, јер је за вр шио „ма стер” сту ди је ко је 

су За ко ном о ви со ком обра зо ва њу из јед на че не са на шом ста ром ди пло мом.
4 Ge or ge So ros, Schwartz György (р. 1930), аме рич ки би зни смен, по знат и по 

то ме што је фи нан сиј ски по др жа вао ре во лу ци ју ру жа у Гру зи ји 2003, ле га ли-
за ци ју ма ри ху а не у Ка ли фор ни ји 2010, и мно ге дру ге ак ци је у ко рист нео ли-
бе рал не кон цеп ци је ши ром све та а по себ но на Бал ка ну
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и про свет них рад ни ка и пре ба че ни у по ли тич ки по доб не са-
ве те. При то ме се при вид ути ца ја струч ња ка оства ру је пре ко 
њи хо вог по је ди нач ног (али не и ин сти ту ци о нал ног) уче шћа 
у про це си ма од лу чи ва ња, а да у ства ри не ма ју ни ка кву шан-
су да про ме не по ли тич ки на мет ну ту од лу ку. Нај но ви ји при-
мер ова квог на ме та ња је на ме та ње пла но ва гим на зи ја: иако 
је На ци о нал ни про свет ни са вет већ ви ше пу та вра ћао не до-
вољ но при пре мље не ре фор ми са не пла но ве, Ми ни стар ство 
про све те опет тра жи од Са ве та да усво ји ма кар не ке од њих5.

По след ња скан да ло зна про ме на је ре фор ма сред њих 
струч них шко ла ко ја ће од не ка да ква ли тет них и по што ва-
них струч них шко ла, по го то во тех нич ких, ко је су шко ло ва ле 
ка дар ко ји је гра дио и из гра дио при вре ду бив ше Ју го сла ви је, 
на пра ви ти шко ле за рад ни ке и мај сто ре у не по сред ној про-
из вод њи за пад но е вроп ских зе ма ља. Та мо, на и ме, ни ко ви ше 
не ће у рад ни ке. Ето, та ко из гле да ре фор ми са но „шко ло ва ње 
за Евро пу” и за но во, нео ли бе рал но до ба као нео-ро бо вла-
снич ки дру штве ни си стем.

При ме ра ра ди, нај ста ри ја сред ња тех нич ка шко ла у Бе-
о гра ду, осно ва на 1924. го ди на би ла је Др жав на сред ња тех-
нич ка шко ла, ка сни је Тех нич ка шко ла „Пе тар Драп шин”, а 
да нас Ва зду хо плов на ака де ми ја. Ево шта о то ме ми сли бив-
ши уче ник те шко ле: „У мо је вре ме ... зва ла се Сред ња ма-
шин ска тех нич ка шко ла «Пе тар Драп шин»! Да нас је не ка на-
зо ви «ака де ми ја»... али, ни је то ви ше то!”.6 Не ка да шњи ђа ци 
има ли су ши ро ко тех нич ко обра зо ва ње ко је ни је мно го за о-
ста ја ло по оби му иза гим на зиј ског, та ко да су нај бо љи мо гли 
успе шно да сту ди ра ју ма шин ство и срод не ди сци пли не. Да-
нас, шко ла про ду ку је уско спе ци ја ли зо ва но ва зду хо плов но 
осо бље ко је је не кад (у дру гим зе мља ма и да нас) шко ло ва но 
у школ ским цен три ма при ве ли ким ави о ком па ни ја ма и чи ји 
ни во оп штег зна ња не омо гу ћу је нор ма лан на ста вак ви со ког 
обра зо ва ња.

Да би се лак ше кон тро ли са ле сред ње струч не шко ле, 
оне су нај но ви јим за кон ским ре ше њем ис трг ну те из над ле-
жно сти На ци о нал ног про свет ног са ве та (ко га би ра Скуп-
шти на) и да те но во о сно ва ном Са ве ту за струч но обра зо ва ње 

5 www.fbg.org.rs/pro me ne-u-gim na zi ja ma-na-dnev nom-re du-27-sep tem bra
6 www.po li ti kin-za bav nik.rs/pz/con tent/be o grad-ko ga-vi se-ne ma?pa ge=2555
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и обра зо ва ње од ра слих (ко га име ну је Вла да). Сред ства за ре-
фор му сред њих струч них шко ла до ла зе из ино стран ства пре-
ко кре ди та Свет ске бан ке и ра зних про је ка та. Оп ште о бра-
зов ни пред ме ти у сред њим струч ним шко ла ма, на ци о нал ни 
блок пред ме та (је зик, исто ри ја, ге о гра фи ја), при род но на уч ни 
блок пред ме та (фи зи ка, хе ми ја, би о ло ги ја) и пред ме ти умет-
нич ког и естет ског обра зо ва ња су из ме на ма за ко на мар ги на-
ли зо ва ни, а да ва њем ве ли ких сред ста ва опре ма њу ка би не та 
и уса вр ша ва њу на став ни ка струч них пред ме та ство рен је јаз 
из ме ђу од го ва ра ју ћих гру па на став ни ка. Та ко на став ни ци 
струч них пред ме та по ста ју са у че сни ци у овом оси ро ма ши-
ва њу оп штег обра зо ва ња на ших сред њо шко ла ца. Не тре ба 
при том ис пу сти ти из ви да да сред ње струч не шко ле по ха ђа 
пре ко 70% ге не ра ци је, док ма ње од 30% до ла зи у гим на зи ју.

Раз вој до га ђа ја у про све ти из ме ђу два по ме ну та пе ри-
о да је, ме ђу тим, по ка зао сву сло же ност про бле ма про све те. 
Од Љи ља не Чо лић, пре ко Сло бо да на Вук са но ви ћа до Зо ра на 
Лон ча ра, стран ка ко ја је вла да ла про све том из ме ђу 2004. и 
2008. ни је смо гла сна ге да пре ва зи ђе срп ско рас пе ће из ме ђу 
ис то ка и за па да, хри шћан ства и ате и зма, срп ства и ква зи е-
вро пеј ства. На и ме, про-за пад но е вроп ска по ли ти ка ни ка ко не 
иде за јед но са бо љит ком срп ске про све те. За што је то та ко? 
Од го вор на ово пи та ње мо же мо до би ти ако ана ли зи ра мо то-
ко ве раз во ја за пад но е вроп ске про све те у по след њим де це ни-
ја ма.

На пр ви по глед, увоз ре фор ме про све те до ла зи из ви-
ше цен та ра За па да, али у ства ри по ти че из мон ди ја ли стич ког 
кру га чи ји је из вр ши лац за Ис точ ну Евро пу Џорџ Со рос. Да-
нас је сви ма по ста ло ја сно да је бу ду ће гло ба ли стич ко „бла-
го ста ње” за ми шље но за 5% вла да ра све та ко ји, сва ко у сво јој 
др жа ви, упра вља са пре о ста лих 95% ста нов ни штва ра фи-
ни ра ним ме то да ма ко је укљу чу ју кон тро лу јав них ме ди ја и 
обра зо ва ња. Ове су ме то де раз ви је не у Сје ди ње ним Аме рич-
ким Др жа ва ма у до ба хлад ног ра та у дру гој по ло ви ни два-
де се тог ве ка, уз оби ла то ко ри шће ње на уч них сред ста ва, пре 
све га пси хо ло ги је. У ре фор ми обра зо ва ња ва жну уло гу игра 
и фи нан сиј ски ар гу мент: тро шко ви оп штег обра зо ва ња се у 
што је мо гу ће ве ћој ме ри пре ва љу ју на ле ђа гра ђа на, да би се 
др жа ва осло бо ди ла „су ви шних” тро шко ва, а у ства ри ли ши-
ла основ не кон трол не по лу ге свог бу ду ћег оп стан ка и раз-



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2011, год. VII vol. 12 стр. 329-341

333

во ја: ква ли тет ног обра зо ва ња сво јих гра ђа на. У том прав цу 
су усме ре ни сви по је ди нач ни аспек ти нај но ви јих ре фор ми: 
ин клу зи ја са ин ди ви ду а ли зо ва ним про гра ми ма ра да, по тен-
ци ра ње уче нич ких пра ва уз обес пра вљи ва ње на став ни ка као 
вас пи та ча, не мо гућ ност ко ри шће ња пе да го шких ка зне них 
ме ра и мно ги дру ги. При то ме се из бе га ва ју пра ви ре форм-
ски за хва ти ко ји би до не ли по бољ ша ње, као што је уки да ње 
смен ске на ста ве.7

Ма ло пре по ме ну та ин клу зи ја зах те ва до дат но об ја шње-
ње. У ју го сло вен ском дру штву по сле Дру гог свет ског ра та 
по кла ња ла се из у зет на па жња шко ло ва њу де це са смет ња ма 
у раз во ју. По ред спе ци јал них шко ла и оде ље ња, во ди ло се 
ра чу на и о шко ло ва њу аде кват ног на став ног и ме ди цин ског 
ка дра. Та ко је осно ван бе о град ски Де фек то ло шки фа кул тет 
(да нас Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци-
ју) ко ји је во де ћа ви со ко школ ска уста но ва у сво јој стру ци на 
Бал ка ну па и у све ту. Дог ма ин клу зи је8 као људ ског пра ва, 
ко ја је сти гла из за пад но е вроп ског а по себ но ан гло сак сон-
ског си сте ма, пре ти да то са свим уни шти. На рав но, ни ко нор-
ма лан не мо же би ти про тив укљу чи ва ња де це са смет ња ма у 
раз во ју у стан дард не шко ле он да ка да је то оправ да но и ка да 
тој де ци по ма же не угро жа ва ју ћи при то ме ве ћин ску око ли-
ну. Ме ђу тим, по јам ин клу зи је се ве о ма рас те гљи во ту ма чи и 
ту та ко ђе спа да ју со ци јал но угро же не гру пе де це као што су 
Ци га ни9 и со ци јал но не при ла го ђе на де ца. Стра шна је иро-
ни ја што се де ца, ина че са свим здра ва и ин те ли гент на, ко ја 
би уз аде кват ну по моћ дру штва њи хо вим по ро ди ца ма мо гла 
има ти до бре ре зул та те у шко ли, тре ти ра ју исто као де ца са 
од ре ђе ним смет ња ма ме ди цин ске при ро де. Као и код дру гих 
ре форм ских про ме на за ко на, код уво ђе ња ин клу зи је је дра-
стич но на ру шен прин цип струч но сти: Фа кул тет за спе ци јал-
ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју уоп ште и ни на ко ји на чин 
ни је био кон сул то ван. Ме ђу тим, још је ве ћи про блем што је 
но ви за кон пред ви део тзв. ин ди ви ду ал не пла но ве на ста ве за 
де цу ко ја су у шко лу при мље на по прин ци пу ин клу зи је. Шта 
то у прак си зна чи? На став ник ко ме су до де ље на та де ца тре ба 

7 Ср би ја је је ди на зе мља Евро пе у ко јој се на ста ва из во ди у ви ше сме на.
8 Тј. укљу че ња у обич не шко ле.
9 Но во го вор на реч „Ром” не по сто ји у „Пра во пи сном реч ни ку срп ско хр ват ског 

је зи ка” (1960) по ко ме сам учио.
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за њих да при пре ми по себ ни на став ни план по ко ме она уче у 
истом оде ље њу са оста лом де цом и оце њу ју се у исто вре ме. 
То зна чи да ће здра во де те укљу че но по прин ци пу ин клу зи је 
мо ћи да за не му шти од го вор до би је исту оце ну као дру го де-
те од ко га се тра жи мно го ви ше. И то у истом ко лек ти ву и у 
исто вре ме! Чи та о цу оста вљам да раз ми шља на те му ко ли ко 
је то не пе да го шки и дис кри ми на тор но у од но су на ве ћи ну 
де це у оде ље њу, као и ко ли ко то зах те ва до дат них на по ра ко је 
не до вољ но пла ће ни на став ник мо ра да уло жи да би ову глу-
пост ре а ли зо вао.

Шта је то „европ ски обра зов ни си стем”?

У ства ри, „европ ска про све та” тј. си стем обра зо ва ња 
ко ји би био за јед нич ки за све зе мље Европ ске уни је и не по-
сто ји. На при мер, у Не мач кој про све та спа да у овла шће ња 
по је ди них фе де рал них је ди ни ца – не мач ких зе ма ља и сва ка 
од њих мо же де та ље си сте ма уре ђи ва ти са мо стал но. Иако за-
кон ски про пи си о обра зо ва њу ста рих чла ни ца ЕУ не под ле жу 
уса гла ша ва њу на ни воу Уни је, за бу ду ће чла ни це, обра зо ва-
ње се ипак на ла зи у „ac qu is com mu na u ta i re” ме ђу чу ве ним 
„по гла вљи ма” ко ја се „отва ра ју” и „за тва ра ју”.10 Раз ло зи су 
сва ка ко фи нан сиј ске али и иде о ло шке при ро де.

Је дан од кључ них аспе ка та мон ди ја ли стич ке ре фор ме 
школ ства је про цес уки да ња вас пи та ња у ду ху тра ди ци о нал-
них мо рал них и ре ли гиј ских вред но сти и на ци о нал ног обра-
зо ва ња. 

Деј вид Рок фе лер11, је дан од нај и стак ну ти јих ар хи те ка та 
гло ба ли за ци је, ка же да је над на ци о нал на су ве ре ност ин те-
лек ту ал не и бан кар ске ели те по жељ ни ја од би ло ка квог на-
ци о нал ног са мо о пре де ље ња и су ве ре ни те та прак ти ко ва ног у 
про те клим ве ко ви ма. По ми ња ње су ве ре но сти ин те лек ту ал не 
ели те је са мо ре то рич ко: ин те лек ту ал на ели та на жа лост не 
мо же без фи нан си ја и ни је од њих не за ви сна, већ им слу жи. 
У по тро шач ком све ту да на шњи це вре де са мо они ин те лек ту-
ал ни до при но си ко ји омо гу ћу ју да ље бо га ће ње бо га тих ин ве-
сти то ра. Он да кле ми сли ис кљу чи во на фи нан сиј ску ели ту. 

10 Би ро крат ски је зик Европ ске уни је је нај стра шни ји од свих би ро крат ских је зи-
ка ко ји су икад по сто ја ли.

11 Da vid Roc ke fel ler (р. 1915), са да шњи вла дар Рок фе ле ро ве им пе ри је.
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Иде ал гло ба ли стич ког цен тра мо ћи је пот пу но сла бље ње и 
пот чи ња ва ње на ци о нал них др жа ва свет ском фи нан сиј ском 
цен тру. Из ме ђу оста лог, ово зна чи и дра стич но сма ње ње јав-
не по тро шње што под ра зу ме ва и пре ба ци ва ње што је мо гу ће 
ве ћег де ла тро шко ва обра зо ва ња и здрав ства на ле ђа крај њих 
ко ри сни ка.

Бит ка за на ци о нал не и мо рал не тра ди ци је у обра зо ва њу 
је по след ње упо ри ште од бра не тра ди ци о нал ног кул тур ног 
кон цеп та по је ди нац-по ро ди ца-на род, на ко ме се већ хи ља да-
ма го ди на за сни ва људ ско дру штво. Мон ди ја ли сти же ле да 
из ба це по ро ди цу и на род као де тер ми нан те по на ша ња по је-
дин ца и да њи ме упра вља ју не по сред но, ко ри сте ћи сло же не 
пси хо ло шке ме то де уби ја ња све сти и за ту пљи ва ња ин те лек-
ту ал не оштри це. Обра зо ва ње у то ме има кључ ну уло гу.

 Обра зо ва ње у европ ским др жа ва ма је тра ди ци о нал но 
би ло ба зи ра но на мо де лу ко ји се мо же на зва ти „ква ли та тив-
но ели ти стич ким”: обра зов на пи ра ми да се за и ста су жа ва ла и 
у ви ши сте пен обра зо ва ња ула зи ли су са мо нај бо љи из ни жег 
сте пе на, не за ви сно од њи хо вог со ци јал ног ста ту са и по ре кла. 
Три европ ска обра зов на си сте ма су да ва ла пе чат раз во ју: не-
мач ки, фран цу ски и ру ски. За раз ли ку од ова три кон ти нен-
тал на си сте ма, ан гло сак сон ски си стем ко ји је вр ху нац раз-
во ја до сти гао пре ко Атлан ти ка, у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма, ба зи ра се на „кла сно ели ти стич ком” мо де лу: та мо 
по сто је два си сте ма обра зо ва ња, је дан не ква ли те тан за ши-
ро ке на род не ма се и дру ги ве о ма ква ли те тан (и скуп) за тан-
ки слој вла да ју ће дру штве не ели те.

По след њих де це ни ја се у за пад но е вроп ским зе мља ма 
ја вља тен ден ци ја сни жа ва ња ква ли те та др жав ног обра зов-
ног си сте ма и по сте пе ног ње го вог пре тва ра ња у не ква ли тет-
ни др жав ни си стем ан гло сак сон ског ти па. При то ме се цео 
про цес од ви ја под пла штом де по ли ти за ци је, де мо кра ти за-
ци је и де цен тра ли за ци је а под упра вом јед ног тан ког сло ја 
при пад ни ка про фе си је пси хо ло га. Тра ди цо нал не обра зов не 
вер ти ка ле се уру ша ва ју, опа да ква ли тет на став ни ка, на став-
ни ци се при мо ра ва ју да др же ча со ве из ви ше пред ме та за ко-
је ни су струч ни, де ца до би ја ју ла жну сло бо ду и са мо у пра ву 
и не пот чи ња ва ју се ди сци пли ни, вас пит ни ин стру мен ти се 
од у зи ма ју из ру ку на став ни ка, а на став ни ци се пре тва ра ју у 
по моћ но осо бље. Уме сто про це са вас пи та ва ња и пре но ше ња 
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зна ња од на став ни ка ка уче ни ку, ко ји је по сво јој при ро ди 
усме рен, лан си ра ју се па ро ле „де те у цен тру па жње”.

Овај про цес је исто риј ски већ ви ђен. Кра јем де вет на-
е стог и по чет ком два де се тог ве ка у про све ти се по ја вио си-
стем Вал дорф шко ла на ме њен обра зо ва њу де це рад ни ка, без 
пре тен зи ја да по стиг ну ви со ко о бра зо ва ни ни во. Аме рич ки 
пси хо лог Џон Дјуи12 је по ку шао да сли чан си стем им пле-
мен ти ра у САД, али је по сле (при вре ме ног) не у спе ха у сво јој 
до мо ви ни, оти шао у Ата тур ко ву Тур ску (1924) и Со вјет ску 
Ру си ју (1928).

Дју и јев пр во бит ни не у спех у САД је у на ред ним де-
це ни ја ма пре ва зи ђен он да ка да је оја ча на фи нан сиј ска оли-
гар хи ја схва ти ла да је тај мо дел ве о ма ко ри стан и да кре и ра 
не у ког по је дин ца ко јим је ла ко упра вља ти пре ко сред ста ва 
ма сов не ко му ни ка ци је. Овај се мо дел ин тен зив но раз ви јао у 
дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка, а на ро чи то по сле окон ча ња 
хлад ног ра та и па да Бер лин ског зи да. Та ко је Аме ри ка до шла 
у ста ње да не са мо ско ро сви ђа ци, већ и огром на ве ћи на на-
став ни ка не уме да по де ли 111 са 3 на па мет, без кал ку ла то-
ра13.

На пад на про све ту је за тим из Аме ри ке пре шао у Евро-
пу. Мно го број не по сте пе не ре фор ме су сру ши ле два нај ква-
ли тет ни ја си сте ма, фран цу ски и не мач ки. Је ди ни ко ли ко-то-
ли ко са чу ван је ру ски си стем, али и он је под при ти ском ре-
фор ми и „евро пе и за ци је”. По све му су де ћи, уско ро ће и про-
свет ни и фи нан сиј ски при мат пре у зе ти Да ле ки Ис ток.

Cir cu lus vi ti o sus

По след њих го ди на у Евро пи те че и про цес ру ше ња ви-
со ког обра зо ва ња, на зван „Бо лоњ ски про цес”, упр кос стал-
ном про ти вље њу зна чај ног де ла уни вер зи тет ске јав но сти. Да-
нас, ви ше од де сет го ди на ка сни је, ви ди се да је он пре тр пео 
не у спех, али по ли тич ки (и по ли ти зо ва ни уни вер зи тет ски) 
кру го ви на ње му и да ље ин си сти ра ју. Не дав но сам у за ни-
мљи вом су сре ту са де ка ном јед ног тех нич ког фа кул те та из 
Штут гар та упи тао шта он ми сли о Бо лоњ ском про це су. Ужа-

12  John De wey (1859-1952), ка пи тал но де ло „De moc racy and edu ca tion” (1919).
13  Ре зул та ти ис тра жи ва ња аме рич ког но бе лов ца хе ми ча ра Гле на Си бор га (Glenn 

Se a borg, 1912-1999) де ве де се тих го ди на про шлог ве ка у Ка ли фор ни ји.
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сну то ме је по гле дао: „Бо ло ња, то је ка та стро фа!” и ис при чао 
да гру па нај ја чих тех нич ких уни вер зи те та у Не мач кој во ди 
бор бу за вра ћа ње ста рог свет ски по зна тог и при зна тог зва ња 
ди пло ми ра ног ин же ње ра ко је смо, уз гред, и ми сво је вре ме но 
уве зли из Не мач ке. На и ме, не мач ки „бе че ло ри” ко ји су за-
вр ши ли сту ди је не мо гу да на ђу по сао. Мо бил ност, глав на 
про мо ви са на ка рак те ри сти ка Бо лоњ ског про це са не функ ци-
о ни ше: не мач ки „бе че лор” се не при зна је у Ен гле ској за на-
ста вак „ма стер” сту ди ја. Це ла ре фор ма ви со ког обра зо ва ња у 
ви ду Бо лоњ ског про це са про ис те кла је из истих мон ди ја ли-
стич ких кру го ва ко ји те же уни ште њу европ ске са мо стал не 
ин те ли ген ци је на ста ле на сло бод ним уни вер зи те ти ма Хум-
бол то вог ти па14 и пре тва ра њу ви со ког школ ства у стру ков не 
шко ле и пред у зе ћа у ко ји ма се про да ју ди пло ме. Ми смо, као 
и сви дру ги Евро пља ни, под по ли тич ким при ти ском цен та ра 
мо ћи, би ли при си ље ни да при хва ти мо Бо лоњ ски про цес као 
не што не из бе жно и са да има мо за по сле ди цу ка та стро фал но 
сма ње ње ни воа зна ња свр ше них ви со ко шко ла ца. Ка ко је пре 
пар го ди на про роч ки ре као ве ли ки ру ски ма те ма ти чар Вла-
ди мир Ар нољд15, ре зул тат ових ре фор ми ће би ти да ће „ави-
о ни па да ти, а мо сто ви се ру ши ти”.

От куд не у спех „бо ло њи зо ва ног” уни вер зи те та? По-
ли ти ча ри ну де од го вор у не до вољ ном олак ша ва њу сту диј-
ских про гра ма и не до вољ ном ра ду про фе со ра. Али, се ти мо 
се вре ме на ка да смо сту ди ра ли пре два де сет, три де сет или 
че тр де сет го ди на. Иако су ис пи ти та да би ли те жи и обим ни-
ји, сту ди ра ње „го ди на за го ди ну” је би ла уоби ча је на по ја ва. 
Онај ко ни је мо гао да одр жи тај тем по, на пу штао је сту ди је 
и на ла зио по сао. При то ме, уни вер зи тет ски про фе со ри ни су 
ра ди ли ви ше не го да нас, на про тив. Шта се де си ло? Да на шњи 
нон ша лант ни при ступ сту ди ја ма је про из вод укуп ног ста ња 
у дру штву и кри зе мо ра ла и си сте ма вред но сти. Про се чан 
сту дент ни је мо ти ви сан да учи јер му се ниг де не жу ри, по-
сао га углав ном не че ка, а у да на шњем дру штву се па мет ни 

14 Wil helm von Hum boldt (1767-1835), пру ски фи ло соф, лин гвист, ди пло мат и 
ми ни стар про све те, ста ри ји брат при род ња ка Алек сан де ра фон Хум бол та, 
тво рац кон цеп ци је не мач ког ви со ког обра зо ва ња по зна те под на зи вом „хум-
бол тов ски уни вер зи тет”.

15 Вла ди мир Иго ре вич Ар но льд (1937-2010), је дан од нај ве ћих ма те ма ти ча ра 20. 
ве ка.
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и обра зо ва ни и не це не. Он не ма вре ме на да иде на на ста ву, 
јер ноћ про во ди по клу бо ви ма а да њу спа ва16. С дру ге стра не, 
про фе сор је при ти снут бе сми сле ним кри те ри ју мом про ла-
зно сти сту де на та на ис пи ту, при ну ђен да све ви ше сни жа ва 
зах те ве за по зи тив ну оце ну.

Ако кре не мо обра зов ном вер ти ка лом на ни же, ви ди мо 
сле де ћу сли ку. Ка да пи та те про фе со ре ко ји ра де са бру цо-
ши ма, ре ћи ће вам да сред њо школ ци до ла зе на фа кул тет са 
све сла би јим пред зна њем основ них пред ме та по треб них за 
сту ди је па већ на пр вој го ди ни гу бе дах. Ако оде те у сред њу 
шко лу, исту ће те при чу чу ти од сред њо школ ских про фе со ра: 
де ца из основ не шко ле до ла зе не при пре мље на, без рад них 
на ви ка, не мо ти ви са на за рад и на по ре. Учи те љи и на став-
ни ци у основ ној шко ли се жа ле на не ди сци пли ну, не до вољ-
ну са рад њу ро ди те ља, по те ру за оце на ма а не зна њем. Ови 
симп то ми су по ста ли знат но из ра же ни ји по след њих го ди на, 
ка да ста са ва ју де ца из „ре фор ми са них” пр вих раз ре да основ-
не шко ле, де ца ко ја уме сто број ча них до би ја ју опи сне оце не и 
ко ја се де у кру гу ко ји раз би ја хи је рар хи ју шко ле, де ца за ко ју 
не по сто је ди сци плин ске ме ре и уко ри ди рек то ра. Све су ово 
симп то ми де ка ден ци је це ло куп ног тра ди ци о нал ног обра зов-
ног си сте ма за сно ва ног на су штин ском ауто ри те ту на став ни-
ка и по зи тив ној мо ти ва ци ји уче ни ка. Ода тле па до со ци јал не 
апа ти је ко ја се за вр ша ва па то ло шком агре си јом – се ти мо се 
уби це ђач ких дру го ва у Фин ској пре пар го ди на и не дав ног 
нор ве шког уби це – са мо је је дан ко рак.

Ста ње у на шим шко ла ма је од раз ста ња у на шем дру-
штву. Та мо вла да не до ста так фи нан си ра ња и не до ста так мо-
ти ва ци је. Уче ни ци ни су мо ти ви са ни да не што на у че, на став-
ни ци ни су мо ти ви са ни да пре не су зна ње. Обра зо ва ње све 
ви ше по ста је вир ту ел но, као вир ту ел ни свет ком пју тер ских 
игри ца. Го во ри се о не кој фан том ској при мен љи во сти зна ња, 
а да се при то ме гу би из ви да да не ма при ме не без основ них 
зна ња и да се успе шно при ме њи ва ти мо гу са мо она зна ња 
ко ја има ју ква ли тет ну те о риј ску и ин те лек ту ал ну под ло гу. 
До бар по ка за тељ је та ко зва на „ма ла ма ту ра” из ма те ма ти ке, 
ко јој се ђа ци ра ду ју јер не тра жи прак тич но ни ка кав на пор 

16  Не ки при ват ни фа кул те ти су се до се ти ли, па на ста ву ор га ни зу ју са мо по сле 
под не.
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ни зна ње. Тај тест су пра ви ли упра во они ре гу ла тор ни ме-
ха ни зми ко је је на ша тре нут на вла дар ка про све те утвр ди ла 
из ме на ма за ко на. Ни је на од мет да на ве дем два при ме ра из 
не дав не ру ске исто ри је. Ка да су бољ ше ви ци по сле ре во лу-
ци је прак тич но уни шти ли про све ту,17 ис по ста ви ло се да со-
вјет ска при вре да не ма до вољ но ква ли фи ко ва них струч ња ка: 
ру ски тра ди ци о нал ни си стем обра зо ва ња је у по стре во лу ци-
о нар ним зби ва њи ма и вре ме ну НЕП-а био уру шен. Та да је 
Ста љин, по сле учвр шћи ва ња сво је вла сти по сле Ле њи но ве 
смр ти (1924), уки да ња НЕП-а (1928) и про те ри ва ња Троц ког 
(1929) по крат ком по ступ ку вра тио си стем гим на зи ја из цар-
ског вре ме на, и со вјет ска на у ка и при вре да су кре ну ле убр-
за ним тем пом на пред. Дру ги при мер је са свим свеж: ка да су 
ру ског (та да) пред сед ни ка Пу ти на пи та ли шта ми сли о ре-
фор ми про све те, ре као је из ме ђу оста лог: „у Ру си ји мо ра мо 
др жа ти ле тви цу ви со ко”. Ова спорт ска ме та фо ра опи су је су-
шти ну успе шног обра зо ва ња. Ви со ки стан дар ди зна ња мо-
ра ју би ти ка мен те ме љац ква ли тет не шко ле, или ка ко је срп-
ски на род већ дав но ре као „без му ке не ма на у ке”. Да на шња 
шко ла се рас пли ну ла у „обра зо ва њу за све”, па је ту ушло и 
спу шта ње ни воа зна ња, и ин клу зи ја, и из ба ци ва ње са др жа ја 
ва жних за на ци о нал но обра зо ва ње и вас пи та ње и мно го то га 
дру гог.

Что де ла ть?

По сле кр ва во сте че ног три јум фа у Пр вом свет ском ра-
ту, два де се ти век је до нео срп ском на ро ду мно штво по ра за 
уз ка та стро фал не људ ске, те ри то ри јал не и по ли тич ке гу-
бит ке: хр ват ска ба но ви на 1939, ав но јев ска фе де ра ци ја 1943, 
бри он ски пле нум 1965, кон фе де рал ни устав 1974, пад Срп ске 
Кра ји не и деј тон ски спо ра зум 1995, ку ма нов ска ка пи ту ла-
ци ја 1999, оку па ци ја Ко со ва и Ме то хи је и, нај зад, вој во ђан-
ски устав 2009. Не мој мо се за ва ра ва ти, ни то ни је крај. Сле-
ди сан џач ка и пре шев ска се це си ја, ти хо уки да ње ћи ри ли це, 
про ме на исто ри је, еку ме ни стич ка уни ја и ко зна шта још на 
пу ту „укљу чи ва ња у дру штво успе шних европ ских на ро-

17 Бољ ше вич ке про свет не ме то де из 1918-1928 се не раз ли ку ју мно го од са да-
шњих „евро пеј ских” а и тер ми но ло ги ја им је иста: и та да и да нас упра вља ли 
су ко ме са ри - да ли је то слу чај но?
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да”... Ве ћи на по ме ну тих тра гич них зби ва ња де ша ва се под 
при ти ском за пад них си ла и њи хо вих до ма ћих екс по не на та и 
на зи ва „де мо крат ском евро пе и за ци јом” – пре ва спи та ва њем 
Ср би је. Да ли је на по чет ку два де сет пр вог ве ка на по мо лу 
де фи ни тив ни крај те ће, за слу гом да на шње срп ске вла де и 
ње ног Ми ни стар ства про све те и на у ке, срп ски на род оста ти 
без вр хун ског обра зо ва ња, на ци о нал ног по но са, исто риј ског 
се ћа ња и па ме ти? Ду го роч но гле да но, ре фор ме про све те пре-
те упра во та квим по сле ди ца ма.

Да ли је опо ра вак мо гућ? Не би смо се оку пља ли на 
мно го број ним ску по ви ма уко ли ко не би смо ве ро ва ли да је-
сте. До га ђа ји из 2004. ка да је за ла га њем та да шњег ми ни стра 
про све те и усва ја њем из ме на и до пу на „кров ног” за ко на18 
оштри ца ре фор ма то ра оту пе ла да ју нам за пра во. Нео п ход но 
је раз ви ти но ву на ци о нал ну стра те ги ју обра зо ва ња. Ве о ма је 
ва жно да о тим зна чај ним пи та њи ма у јав ној ди ску си ји од-
лу чу ју од го ва ра ју ће струч ни љу ди, љу ди ко ји иза се бе има ју 
ду ги низ го ди на струч ног ис ку ства, ве ли ко зна ње и про фе си-
о нал ни углед. Не дав но сам про чи тао ми сао не мач ког фи ло-
со фа Хан са-Ге ор га Га да ме ра19 да је са вре ме но дру штво је ди-
но у исто ри ји људ ских дру шта ва у ко ме је сра мо та би ти стар. 
У то ме ле жи и је дан од мо жда нај ве ћих про бле ма да на шњег 
дру штва, чи ји је мо то „I want it all and I want it now”. Да нас 
ни је ва жно ко ли ко знаш већ ко ли ко имаш и ко ли ко бр зо си 
то сте као. Сву да се на ме ћу бес кру пу ло зни мла ди љу ди без 
до вољ но зна ња и ис ку ства, али са ве ли ком же љом да се лич-
но про мо ви шу кроз власт и но вац. Они слу же ве ћи ни мла-
дих љу ди као узор, а при то ме њи ма из по за ди не не ви дљи во 
упра вља ју пра ви вла да ри ко ји о сва ком по је ди нач но има ју 
од ре ђе на ком про ми ту ју ћа са зна ња. Ово ни је сли ка из Ор ве-
ло вог де ла, већ ствар ност.

Нај ва жни ји ко рак у но вој стра те ги ји мо ра би ти аде-
кват но фи нан си ра ње и по бољ ша ње ма три јал не ба зе про свет-
ног сек то ра. У на шој др жа ви је то, на жа лост, ве о ма нео д го-
ва ра ју ће. Са око 3% бру то на ци о нал ног до хот ка из дво је ног 
за про све ту, Ср би ја је ви ше не го дво стру ко ис под про се ка 
За пад не Евро пе (да не го во ри мо о ап со лут ном из но су тог до-

18 Слу жбе ни гла сник РС, 58/2004, 62/2004.
19 Hans-Ge org Ga da mer (1900-2002), ка пи тал но де ло Wa hr he it und Met ho de 

(1960).
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хот ка...). Ни је на од мет по ме ну ти си ту а ци ју у Ја па ну по сле 
Дру гог свет ског ра та. Ка да је Ја па ну би ло за бра ње но да ула-
же сред ства у вој ску, он је уло жио у про све ту и на у ку – око 
20% бру то на ци о нал ног до хот ка у ви ше го ди шњем пе ри о ду – 
и то је ре зул ти ра ло огром ним и бр зим при вред ним раз во јем 
по сле рат ног Ја па на. На ши по ли ти ча ри из гле да не ма ју на уму 
раз вој Ср би је.

Да љи опо ра вак је мо гућ са мо опо рав ком це ло куп ног 
обра зов ног си сте ма по чев од основ не шко ле, мо рал ним опо-
рав ком це лог дру штва и сва ког ње го вог чла на, бор бом про-
тив гло ба ли стич ке ин ди ви ду а ли за ци је а у ко рист со ци јал не 
од го вор но сти по је дин ца пре ма свом искон ском окру же њу: 
по ро ди ци, на ро ду и др жа ви. Гло ба ли за ци ја као обруч сте же 
обра зо ва ње, што је већ ре зул ти ра ло свет ском еко ном ском, 
со ци јал ном и кул тур ном кри зом. Са мо до бро обра зо ва ње на 
свим ни во и ма, чи ји је циљ све стра на из град ња, про све ћи ва-
ње и вас пи та ње лич но сти ко је ре зул ти ра ствар ним, су штин-
ским зна њем а не праг ма тич ним „по стиг ну ћи ма” и „уме ћи-
ма”, во ди да љем на прет ку Ср би је.
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ПРИКАЗИ

УДК 378.4(497.11)”1950 
/1960”(049.3)

Слободан Селенић
УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ У 
СО ЦИ ЈА ЛИ ЗМУ: ВИ
СО КО ШКОЛ СТВО У 
СР БИ ЈИ 1950–1960

Дра го мир Бон џић,  
Бе о град, 2010, стр. 550.

Ма ло је ин сти ту ци ја ко је су 
Ср би осно ва ли у де це ни ја ма ве
ли ког на ци о нал ног по ле та то ком 
19. и по чет ком 20. ве ка, а ко је су 

до че ка ле 21. век. Јед на од њих је 
Бе о град ски уни вер зи тет и ви со
ко школ ство уоп ште. Про у ча ва
њу Бе о град ског уни вер зи те та, 
ви со ког школ ства, про свет них и 
кул тур них при ли ка на срп ском и 
ју го сло вен ском про сто ру то ком 
20. ве ка, у пот пу но сти се по све
тио др Дра го мир Бон џић, на уч ни 
са рад ник Ин сти ту та за са вре ме
ну исто ри ју. Из ње го вог упор ног 
ис тра жи ва ња и плод ног ра да, ко
је тра је ви ше од јед не де це ни је, до 
са да су из не дре не три мо но гра фи
је и ви ше де се ти на на уч них чла на
ка.

Књи га др Дра го ми ра Бон џи ћа 
Уни вер зи тет у со ци ја ли зму: ви
со ко школ ство у Ср би ји 1950–
1960 пред ста вља део док тор ске 
ди сер та ци је, од бра ње не на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Хро но ло шки и те мат ски, она се 
на ста вља на Бон џи ће ву прет ход
ну књи гу – Be o grad ski uni ver zi
tet 1944–1952. С об зи ром на то 
да је аутор у сво јој пр вој књи зи 
об ра дио не са мо пе ри од од 1944. 
до 1952, већ је у увод ном де лу дао 
ве о ма де та љан пре глед ви со ког 
школ ства у пр вој по ло ви ни 20. ве
ка, то мо же мо ре ћи да је по ја вом 
ове књи ге, др Дра го мир Бон џић 
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за о кру жио при чу о исто ри ја ту 
ви со ког школ ства и Бе о град ског 
уни вер зи те та од по чет ка 20. ве
ка, тј. од осни ва ња уни вер зи те та, 
па све до ше зде се тих го ди на про
шлог ве ка. 

Основ ну струк ту ру књи ге 
чи не увод и де сет гла ва. Ма да из
де ље на у де сет гла ва, струк ту ру 
књи ге пред ста вља ју две ве ли ке 
це ли не: у пр вом де лу су об ра ђе ни 
про це си, уста но ве и по ли ти ка др
жа ве пре ма ви со ком школ ству, а у 
дру гој љу ди ко ји су чи ни ли ви со ко 
школ ство (на став но осо бље и сту
ден ти). Кон крет ни је го во ре ћи, 
на стра ни ца ма књи ге су уоч љи ве 
број не ве ли ке ис тра жи вач ке це
ли не и обла сти: са мо у пра вља ње 
на Уни вер зи те ту, ре фор ма и де ме
тро по ли за ци ја ви со ког школ ства 
пе де се тих, од нос на у ке и иде о
ло ги је, ју го сло вен ска са рад ња, 
на став ни ци, аси стен ти, сту ден ти 
итд.

У увод ном де лу аутор је у 
крат ким цр та ма, али пре глед но 
и сли ко ви то, пред ста вио раз вој 
ви со ког школ ства у пр вим по сле
рат ним го ди на ма и дру штве не и 
по ли тич ке усло ве ко ји су ути ца ли 
на раз вој ви со ког школ ства то ком 
пе де се тих го ди на, по ла зе ћи од 
ста ва да је ста ње на у ке и ви со ког 
школ ства у Ср би ји би ло „по себ но 
од ре ђе но по сле рат ним дру штве
ноеко ном ским и кул тур нопро
свет ним при ли ка ма у зе мљи, као 
и на сле ђе ним ста њем у овим обла
сти ма“. У на сле ђе но ста ње мо гу се 

убро ја ти рат на ра за ра ња и не пи
сме ност (у Ср би ји је 1948. би ло 
26,7% не пи сме них ста ри јих од де
сет го ди на, а у Ју го сла ви ји 33,9% 
де це уз ра ста од 7 до 14 го ди на 
ни је ишло у шко лу). Аутор из но си 
број не по раз не по дат ке о рат ним 
ра за ра њи ма: пот пу но је уни штен 
71 ин сти тут, знат но оште ће но 58, 
не знат но 48, стра да ли су се ми
на ри, би бли о те ке, ла бо ра то ри је, 
кли ни ке, за во ди... За то су пр ви 
да ни у жи во ту уни вер зи те та по
сле ра та про ти ца ли у об но ви. Са 
дру ге стра не, под ути ца јем по ли
ти ке др жа ве и КПЈ, ју го сло вен ско 
дру штво до жи вља ва ло је ко ре ни
те про ме не, спро во ђе ни су ин ду
стри ја ли за ци ја и ур ба ни за ци ја, 
из ме ње на је со ци јал на струк ту ра 
ста нов ни штва, сма њи ван је број 
по љо при вред ног ста нов ни штва, 
Ју го сла ви ја је би ла зе мља ве ли ких 
уну тра шњих ми гра ци ја из се ла 
у гра до ве, од по чет ка пе де се тих 
уве де но је са мо у пра вља ње, на у ка 
и кул ту ра до би ле су но ву уло гу по
сле Тре ћег пле ну ма ЦК КПЈ 1949, 
спро ве де на је де цен тра ли за ци ја 
упра вља ња на у ком, кул ту ром и 
про све том, чи ме је ство ре на дру
га чи ја ат мос фе ра у од но су на пе
ри од агит про па и со вјет ског на
сле ђа, чи ње ни су ве ли ки на по ри 
да се ис ко ре ни не пи сме ност...

 Но вој по ли тич ком кур су 
је мо ра ло да бу де при ла го ђе но и 
ви со ко школ ство, па је то ком пе
де се тих го ди на са мо у пра вља ње 
уво ђе но и на уни вер зи те те. Бон
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џић је опи сао зна чај за кон ских 
про пи са, пре све га Оп штег за
ко на о уни вер зи те ти ма из 1954, 
ко ји је по чео да се при ме њу је од 
школ ске 1954/5. го ди не, за тим 
ре пу блич ког за ко на, ста ту та уни
вер зи те та итд. По ка зао је ка ко 
је у прак си из гле да ло уво ђе ње у 
ви со ко школ ство „но ве те ко ви не 
со ци ја ли стич ког дру штва – дру
штве ног упра вља ња“. Опи сао је 
рад др жав них ин сти ту ци ја, на чин 
усва ја ња но вих за ко на и дру гих 
прав них ака та, осни ва ње но вих 
те ла, из бо ре и са став уни вер зи
тет ских и фал кул тет ских са ве та, 
на чи не на ко ји је Пар ти ја ус по ста
вља ла до ми на ци ју у овим те ли ма, 
сту дент ске из бо ре и из бо ре за 
пред став ни ке аси сте на та и про
фе со ра, рас ко рак из ме ђу те о ри је 
и же ља вла сти и ста ња на фа кул
те ти ма, ука зао на по ја ве на ко је је 
власт гле да ла са нео до бра ва њем 
(на пр вим сту дент ским из бо ри
ма гла са ло је, за та да шње при ли ке 
не до вољ них, 53% сту де на та, при 
че му је не ва же ћих ли сти ћа би ло 
чак 4,8%, сед ни ца ма Са ве та Уни
вер зи те та 1958. при су ство ва ло је 
са мо 25% чла но ва), ана ли зи рао 
је ре ак ци је Пар ти је на уво ђе ње 
но вог си сте ма у ви со ко школ ство 
итд. За кљу чио је да су до ок то бра 
1954. по че ли да ра де сви ор га ни 
упра ве Уни вер зи те та и фа кул
те та по но вом за ко ну, што је био 
по че так дру штве ног упра вља ња 
на уни вер зи те ту. Аутор ука зу је и 
на зна чај до но ше ња ре пу блич ког 

За ко на и ста ту та фа кул те та 1956, 
чи ме је „си стем дру штве ног упра
вља ња у ви со ком школ ству био за
о кру жен“. Де таљ но и илу стра тив
но Дра го мир Бон џић је опи сао и 
број не сла бо сти ре жи ма сту ди ра
ња ко је су у дру гој по ло ви ни пе де
се тих го ди на до ве ле до ре фор ме 
школ ства: ни ска по се ће ност пре
да ва ња ко ја је у ис пит ним ро ко
ви ма па да ла на 10%, за па жа ње да 
сту ден ти „уче, а не сту ди ра ју“, слаб 
успех на ис пи ти ма, од у ста ја ње о 
ис пи та и ве ли ки број за о ста лих 
ис пи та, ни ска про сеч на оце на 
(ма ло из над 7), не до вољ ни ка па
ци те ти ко ји ни су пра ти ли сна жан 
по раст бро ја сту де на та (у Бе о гра
ду је сту ди ра ло 45.000 сту де на та, 
а ка па ци те ти су би ли до вољ ни 
за 9.000), не до во љан број и лош 
ква ли тет уџ бе ни ка, сла бо пред
зна ње де ла сту де на та, ма ли број 
ди пло ми ра них сту де на та (све га 
че твр ти на од упи са них), сту ди
је је ре дов но за вр ша ва ло све га 
3–4% сту де на та (у све ту 80–85%), 
ду го сту ди ра ње (сва ки ди пло ми
ра ни сту дент је сту ди рао 50% ду
же не го што је би ло пред ви ђе но), 
шко ло ва ње јед ног фа кул тет ски 
оба зо ва ног чо ве ка би ло је ску по 
(ко шта ло је 70% ви ше не го што је 
би ло нор мал но) итд.

Сви на ве де ни не до ста ци ути
ца ли су на власт да од 1957. поч
не да спро во ди ре фор му ви со ког 
школ ства у си сте му, ор га ни за ци
ји, са др жа ју и ма те ри јал ној осно
ви, ка ко би сту ди ра ње би ло ефи
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ка сни је и ка ко би дру штво бр же 
до би ло ви со ко ква ли фи ко ва не љу
де. За то је ин си сти ра но на „што 
бли жем кон так ту на став ни ка и 
сту де на та, рав но мер ном оп те ре
ће њу сту де на та по је ди ним пред
ме ти ма..., прак тич ном ра ду сту де
на та...“. По ве ћа ван је број скрип ти 
и уџ бе ни ка, за шта су из два ја на 
ве ћа сред ства не го ра ни је, пред
у зе те су за кон ске ме ре ка ко би 
се скра ти ле сту ди је итд. Аутор је 
обра тио па жњу на ре зул та те пред
у зе тих ме ра, оце не ко је су сти за ле 
из пар тиј ских и др жав них ор га на, 
али и на кри ти ке, от по ре и про
бле ме ко ји су их пра ти ли. Из Бон
џи ће ве књи ге ви ди мо да је зна
чај не про ме не до не ло и отва ра ње 
фа кул те та и уни вер зи те та ван 
Бе о гра да („де ме тро по ли за ци ја“), 
про цес ко ји је узео ма ха од дру ге 
по ло ви не пе де се тих, од ви ја ју ћи 
се па ра лел но са ре фор мом ви со
ког школ ства. Аутор пра ти пут 
ко ји су Но ви Сад, Ниш, Кра гу је
вац и При шти на пре шли од пр вих 
фа кул те та до из ра ста ња у уни вер
зи тет ске гра до ве (пр ви фа кул те ти 
у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски и По
љо при вред ни, отво ре ни су 1954, а 
Но ви Сад је по стао уни вер зи тет
ски град 1960). Опи сао је на ста ву 
у пр вим го ди на ма по сто ја ња фа
кул те та у уну тра шњо сти Ср би
је, исто вет не про бле ме ко ји су је 
пра ти ли у свим гра до ви ма (не до
ста так про сто ра, пи та ње сме шта
ја и ис хра не сту де на та, на став них 
ка дро ва...), опи сао сту дент ски 

по ли тич ки, дру штве ни, за бав ни, 
спорт ски, кул тур ни и умет нич ки 
жи вот, ис та као зна чај ових ви со
ко школ ских уста но ва за ло кал не 
сре ди не, али и ви со ко школ ство и 
дру штво уоп ште, по ка зао пла но ве 
и на ме ре вла сти, под ву као ве ли
ку уло гу ко ју је имао Бе о град ски 
уни вер зи тет у осни ва њу ових фа
кул те та итд. На исти на чин аутор 
је пра тио и осни ва ње фа кул те та у 
Бо ру, ко ји је ди ни ни је пре ра стао у 
Уни вер зи тет.

 Јед на од цен трал них те ма 
Бон џи ће вог ра да је од нос вла сти 
и на у ке, ви со ког школ ства и ин те
лек ту а ла ца, с об зи ром да је вла да
ју ћа КПЈ сма тра ла да је на став ни 
и на уч ни рад тре ба ло про же ти 
марк си змомле њи ни змом и осло
бо ди ти га оста та ка „бур жо а ског“ 
и ка пи та ли стич ког дру штва и 
с об зи ром на чи ње ни цу да је из 
пар тиј ског цен тра и кре и ра на др
жав на по ли ти ка пре ма ви со ком 
школ ству. Иде о ло шки и по ли тич
ки вла да ју ћи си стем зах те вао је да 
„по ли тич ност“ и „идеј ност“ бу ду 
утка ни у осно ве шко ле и на у ке, тј. 
да на ста ва бу де про же та марк си
змомле њи ни змом, а да из ње бу ду 
од стра ње ни оста ци оно га што се 
сма тра ло за по ра же но ка пи та ли
стич ко дру штво, кул ту ру и на у
ку. То је зна чи ло да за пар тиј ско 
ру ко вод ство ни је по ста ла објек
тив на на уч на де лат ност, већ две, 
су прот ста вље не „на у ке“ – „бур
жо а ска“ и „марк си стич ка“. Ти ме је 
и „ви ше ве ков на до стиг ну ћа на у ке 
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тре ба ло про пу шта ти кроз ре ше то 
иде о ло шке, марк си стич ке кри ти
ке“. Овом иде о ло шком при ти ску и 
на ме та њу по ли тич ких по гле да на 
на у ку, по себ но су би ле из ло же не 
дру штве не и ху ма ни стич ке на у ке. 
Вла да ју ће иде о ло шке по сту ла те 
пре ма на у ци и школ ству Бон џић 
упе ча тљи во по ка зу је ко ри сте ћи 
нај зна ча ни је ста во ве во де ћих др
жав них функ ци о не ра или пар
тиј ских иде о ло га – Јо си па Бро за, 
Ми ло ва на Ђи ла са, Ми тре Ми
тро вић, Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа, 
али и ко му ни ста у ре до ви ма про
фе со ра и на уч ни ка – Ду ша на Не
дељ ко ви ћа, Си ни ше Стан ко ви ћа 
и Па вла Са ви ћа. Аутор по ка зу је 
ка ко су ова ква схва та ња пла си ра
на у ви со ко школ ској на ста ви, од 
уво ђе ња марк си змале њи ни зма 
као оба ве зног пред ме та на свим 
фа кул те ти ма школ ске 1948/9, уво
ђе ња пред вој нич ке обу ке, ко ја је 
по сле су ко ба са ИБом тре ба ло да 
по слу жи осп со бља ва њу сту де на
та и при пре ми за од бра ну зе мље, 
пре ко про жи ма ња гра ди ва свих 
пред ме та иде о ло шким са др жа ји
ма, до уво ђе ња још јед ног пред
ме та дик ти ра ног иде о ло шким и 
по ли тич ким мо ти ви ма – Осно ви 
дру штве них на у ка. Аутор је ис та
као зна чај Иде о ло шке ко ми си је, 
осно ва не ма ја 1955. Она је има ла 
гру пу из обла сти на у ке, кул ту ре 
и умет но сти, по све ћи ва ла па жњу 
осни ва њу Ин сти ту та дру штве
них на у ка, рас пра вља ла о иде о
ло шкој ак тив но сти на уни вер зи

те ти ма, на уч ноис тра жи вач ком 
ра ду, идеј ним кре та њи ма у по је
ди ним на у ка ма, марк си стич кој 
ли те ра ту ри, на ста ви исто ри је у 
шко ла ма итд. Осим што је при ча 
о овим, као и мно гим дру гим, на
сто ја њи ма вла сти да иде о ло шким 
упли вом ус по ста ви кон тро лу над 
на став ним про це сом и са др жа ји
ма на фа кул те ти ма, Бон џи ћев рад 
је и при ча о ра зно вр сним про бле
ми ма на ко је је на пор вла сти на и
ла зио: пред мет Осно ви дру штве
них на у ка до по чет ка ше зде се тих 
го ди на ни је пре да ван на свим фа
кул те ти ма, мно ги сту ден ти су га 
иг но ри са ли, на став ни са др жа ји 
ни су би ли уса гла ше ни и ујед на че
ни, ни је по сто јао до во љан број на
став ни ка..., а про бле ми су по себ
но би ли из ра же ни на тех нич ким 
и при род ним фа кул те ти ма.

 Бон џи ћев рад не рет ко 
„ис ка че“ из ре пу блич ких окви
ра, па аутор раз ви так ви со ког 
школ ства у Ср би ји ста вља у ју го
сло вен ски кон текст. Део ра да је 
по све ћен ме ђу у ни вер зи тет ској 
и ме ђу фа кул тет ској са рад њи на 
ју го сло вен ском ни воу. Бон џић 
оп шир но пи ше о раз ли чи тим ви
до ви ма са рад ње и по ве зи ва ња 
ју го сло вен ских фа ку ле та и уни
вер зи тет ских цен та ра: ме ђу соб но 
при су ство де ле га ци ја отва ра њу и 
по чет ку ра да фа кул те та и уни вер
зи те та по сле ра та, са рад ња по пи
та њу ор га ни за ци је и са др жа ја на
ста ве ка ко би се по сти гло ујед на
ча ва ње на став них пла но ва и про
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гра ма, са стан ци и кон фе рен ци је 
исто род них фа кул те та, уза јам не 
по се те на став ни ка, др жа ње пре
да ва ња и кур се ва, до при нос Бе о
град ског уни вер зи те та ства ра њу 
и ра ду уни вер зи те та у Са ра је ву и 
Ско пљу, уса вр ша ва ње и спе ци ја
ли за ци ја аси сте на та и на став ни
ка, раз ме на уџ бе ни ка, ли те ра ту ре 
и ин фор ма ци ја ме ђу би бли о те ка
ма фа кул те та, за јед нич ко пи са ње 
уџ бе ни ка за по је ди не пред ме те, 
ме ђу фа кул тет ске и ме ђу ни вер
зи тет ске кон фе рен ци је, ме ђу ка
те дар ски са стан ци, осни ва ње 
За јед ни це ју го сло вен ских уни
вер зи те та 1957. исл. Ипак, упр кос 
раз ви је не и све стра не са рад ње 
на уч них цен та ра ши ром Ју го сла
ви је, па жњу за вре ђу је и ауто ро ва 
за пи та ност о ефек ти ма ове са рад
ње, пот кре пље на по да ци ма по ко
ји ма је на ју го сло вен ским уни вер
зи те ти ма го сто ва ње на став ни ка 
из ино стран ства би ло да ле ко при
сут ни је од го сто ва ња на став ни ка 
из дру гих ју го сло вен ских гра до ва 
и да су ју го сло вен ски на уч ни ци 
ра ди је ишли у ино стран ство не го 
у су сед не ре пу бли ке (аутор на во
ди по да так за 1959, пре ма ко ме је 
10 на став ни ка из Са ра је ва би ло 
у ино стран ству, а са мо пет на ју
го сло вен ским уни вер зи те ти ма), 
да је раз ме на би ла сла ба и углав
ном све де на на крат ка го сто ва ња 
и одр жа ва ње пре да ва ња у об ли ку 
кур са на пред ме ти ма на ко ји ма су 
не до ста ја ли пре да ва чи и да се та 
са рад ња углав ном за сни ва ла на 

до брим лич ним од но си ма. Бон
џић на во ди и по дат ке из ко јих се 
ви ди да је у на ста ви не ких пред
ме та у Бе о гра ду би ло не до вољ но 
ју го сло вен ских са др жа ја, да је у 
ди плом ским ра до ви ма из исто
ри је би ло ма ло те ма не ве за них за 
Ср би ју и Ср бе, да на ка те дри ју
го сло вен ске књи жев но сти у Бе о
гра ду ни је пре да ва на ма ке дон ска 
и сло ве нач ка књи жев ност.

Дру ги део Бон џи ће ве књи ге 
по све ћен је на став ни ци ма и сту
ден ти ма. Не ко ли ко осо би на на
ме ћу се као трај не ка рак те ри сти
ке овог пе ри о да: по раст бро ја на
став ни ка и сту де на та, стал ни не
до ста так на став ни ка и аси сте на та 
у по ре ђе њу са бро јем сту де на та и 
иде о ло шки и по ли тич ки уплив у 
њи хов жи вот... Из бор на став ни ка 
био је под ло жан иде о ло шким и 
по ли тич ким, а не са мо струч ним 
ме ри ли ма, па је и бор ба КПЈ и 
„ре ак ци је“ за ути цај ме ђу на став
ни ци ма и аси стен ти ма би ла увек 
при сут на, уз за кљу чак да Пар ти ја 
ни је ус пе ла да до кра ја пот чи ни 
на став ни ка дар сво јим зах те ви ма. 
Ипак, из раз ли чи тих раз ло га, уда
ља ва ње не по жељ них на став ни ка 
је оста ла кон стан та то ком це лог 
про у ча ва ног пе ри о да: од оних ко
ји су стре ља ни као не при ја те љи у 
зи му 1944/45, од лу ке Су да ча сти 
о укла ња њу 37 на став ни ка 1945, 
пен зи о ни са ња 23 на став ни ка ју
на 1945, осу ђи ва ња на за твор ске 
ка зне по ли тич ких про тив ни ка, 
укла ња ња са Уни вер зи те та не ко
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га не). Осим по ли тич ког над зо
ра и при ти ска, аутор је ис та као 
и бри гу др жа ве за ма те ри јал ни 
по ло жај на став ни ка и аси сте на та 
(по ви ше ње при на дле жно сти, на
гра ђи ва ња, ре ша ва ње стам бе ног 
пи та ња, хо но ра ри за пре ко вре ме
ни рад и рад ван Бе о гра да, до да
ци), али и из нео по дат ке ко ји по
ка зу ју да мно ги на став ни ци ни су 
има ли ре ше но стам бе но пи та ње. 
Бон џић је ука зао и на сме ну ге
не ра ци ја про фе со ра Бе о град ског 
уни вер зи те та ко ја се од ви ја ла то
ком пе де се тих го ди на, од ла зак са 
жи вот не и на уч не сце не на уч ни ка 
ко ји су би ли про фе со ри још од на
стан ка Уни вер зи те та 1905. го ди
не или су то по ста ли пред бал кан
ске ра то ве или из ме ђу свет ских 
ра то ва, и до ла зак на њи хо ва ме ста 
ге не ра ци ја аси сте на та и про фе со
ра ко ји су сту ди је за вр ши ли у со
ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји.

Дра стич но по ве ћа ње бро ја 
сту де на та по сле ра та је јед на од 
кључ них од ли ка жи во та сту дент
ске по пу ла ци је. У Ср би ји и Ју го
сла ви ји се број сту де на та сре ди
ном пе де се тих по ве ћао ви ше од 
че ти ри пу та у од но су на ста ње 
пре ра та. То је би ла по сле ди ца 
ли бе ра ли за ци је упи са на фа кул
те те пе де се тих го ди на, тј. мо гућ
но сти да сва ки гра ђа нин упи ше 
сту ди је, без об зи ра на прет ход ну 
школ ску спре му. Про цес ли бе ра
ли за ци је упи са сту ди ја био је део 
по ли ти ке из ме не сми сла ви со ко
школ ског обра зо ва ња, те жње да 

ли ко при ста ли ца ИБа, до чист
ки на Ме ди цин ском фа кул те ту 
(укло ње но је или пен зи о ни са но 
из по ли тич ких раз ло га 20 на став
ни ка то ком пр ве по сле рат не де
це ни је) и су ђе ња про фе со ри ма 
Жу јо ви ћу и Стра ња ко ви ћу 1958. 
Ово ме тре ба до да ти да се не ко
ли ко на став ни ка по сле ра та ни
је ни вра ти ло на Уни вер зи тет из 
еми гра ци је. Да кле, из раз ли чи тих 
раз ло га, Уни вер зи тет је у овом пе
ри о ду из гу био ви ше сто ти на на
став ни ка и аси сте на та (до 1949. са 
свих уни вер зи те та у зе мљи укло
ње но је 165 на став ни ка и 81 аси
стент). Пар тиј ске ор га ни за ци је 
на Уни вер зи те ту на сто ја ле су да 
„пре ва спи та ју“ на став ни ке, „пре
ве ду их на по зи ци је марк си змале
њи ни зма“, при до би ју за уче шће у 
дру штве ном и по ли тич ком ра ду, 
ан га жу ју у об но ви зе мље итд. Са 
дру ге стра не, аутор по ка зу је да 
од нос Пар ти је и на став ни ка ко
ји ни су би ли по ли тич ки по доб ни 
ни је био јед но сме ран про цес, и да 
је тај од нос био обе ле жен и ин те
гра ци јом, ком про ми си ма, са рад
њом, пар тиј ским праг ма ти змом 
итд., па је део укло ње них на став
ни ка ка сни је вра ћан у на ста ву.

Бон џић је де таљ но из ло жио 
за кон ску ре гу ла ти ву о из бо ру на
став ног осо бља и по сле ди це на 
са став, из бор и рад на став ни ка 
и аси сте на та (ре и збор ност, јав
ност из бо ра, уво ђе ње дру штве ног 
упра вља ња, тј. укљу чи ва ње ли ца 
ван фа кул те та у фа кул тет ске ор
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че твр ти не сту де на та Бе о град ског 
уни вер зи те та би ли су ап сол вен
ти) итд.

Ка ко је КПЈ у сту ден ти ма ви
де ла за ме так „но ве со ци ја ли стич
ке ин те ли ген ци је“, то су сту ден ти 
би ли под стал ним по ли тич ким и 
иде о ло шким над зо ром и при ти
ском КПЈ ко ји је спро во ђен пре ко 
пар тиј ских и сту дент ских ор га ни
за ци ја на Уни вер зи те ту, при че му 
је по ли тич ким ра дом ру ко во дио 
Уни вер зи тет ски ко ми тет. Ове 
ор га ни за ци је су кон тро ли са ле 
по ли тич ки жи вот сту де на та, вр
ши ле иде о ло шку и по ли тич ку „ди
фе рен ци ја ци ју“, би ле су за ду же не 
за усме ра ва ње дру штве ног, ма те
ри јал ног, спорт ског, кул тур ног и 
сва ко днев ног жи во та сту де на та, 
вр ше ћи иде о ло шкопо ли тич ки 
и аги та ци о нопро па ганд ни рад 
и ин док три на ци ју сту де на та. Ра
ди ле су и на под сти ца њу ен ту зи
ја зма, так ми че ња, па три о ти зма, 
ко лек ти ви зма, не го ва ле су тра ди
ци је сту дент ског по кре та, ре во
лу ци је и НОБа. Сту ден ти су под
сти ца ни да уче ству ју на из бо ри
ма, у ма сов ним де мон стра ци ја ма, 
ми тин зи ма по др шке по ли ти ци 
ре жи ма и у дру гим по ли тич ким 
до га ђа ји ма. Пар тиј ска и сту дент
ска ор га ни за ци ја су ра ди ле и на 
су зби ја њу стра не про па ган де, 
бор би про тив ИБа, от кри ва
њу по ли тич ких про тив ни ка итд. 
Циљ свих ових ак тив но сти био је 
да се сту ден ти укљу че у по ли тич
ки и дру штве ни жи вот зе мље и да 

се уни вер зи тет ска на ста ва при
бли жи прак си, да се до би ју ка дро
ви за не поп сред ну про из вод њу и 
да се уки не тра ди ци о нал ни „ду
а ли стич ки“ школ ски си стем по 
ко ме је ин те ли ген ци ја обра зо ва
на пре ко гим на зи ја ко је су је ди но 
да ва ле мо гућ ност на став ка шко
ло ва ња на уни вер зи те ту. Аутор 
убе дљи во по ка зу је ка ко се број 
сту де на та по ве ћа вао до гра ни ца 
ко је су угро жа ва ле нор мал но од
ви ја ње про це са на ста ве ка ко би 
био ис пу њен со ци јал ни про грам 
Ко му ни стич ке пар ти је да ви со ко 
обра зо ва ње бу де до ступ но свим 
гра ђа ни ма.

Исто вре ме но, Бон џић је скре
нуо је па жњу и на ко ле ба ња вла
сти у по тра зи за мо де лом упи са 
сту ди ја ко ји би нај ви ше ускла дио 
мо гућ но сти фа кул те та са по ли ти
ком др жа ве, па чак и на не сла га ње 
Јо си па Бро за са не ким од усво је
них пред ло га. Аутор је по ка зао и 
ка кве је по сле ди це има ла по ли ти
ка ли бе ра ли за ци је упи са сту ди ја: 
дра ма тич но по ве ћа ње бро ја сту
де на та, пре оп те ре ће ност фа кул
тет ских ка па ци те та, со ци јал не 
про ме не у струк ту ри сту де на та 
(ве ћи при лив сту де на та из рад
нич ких и се љач ких по ро ди ца), 
про ме не у струк ту ри сту де на та 
по стру ка ма (прав ни и те о ло
шки фа кул те ти ви ше ни су има
ли до ми нан тан по ло жај), сла бо 
пред зна ње де ла сту де на та, ло ши 
усло ви ра да, оду го вла че ње сту ди
ја (сре ди ном пе де се тих ви ше од 
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ци те та; сре ди ном пе де се тих у до
мо ви ма је ста но ва ло ма ње од 20% 
срп ских сту де на та, али за че твр
ти ну ви ше од ка па ци те та, док се у 
мен за ма хра ни ло 33% ви со ко шко
ла ца; 1957. го ди не се у 12 мен зи у 
Бе о гра ду хра ни ло 11.500 сту де
на та, а ка па ци тет је био 6.000, па 
се хра на из да ва ла у пет или шест 
сме на... Аутор до ча ра ва и на пор 
др жа ве да ма те ри јал но по мог не 
сту ден те и пре ва зи ђе про бле ме 
ис хра не и сме шта ја, па нас упо зна
је са на по ри ма за из град њу но вих 
сту дент ских до мо ва и отва ра ње 
но вих мен зи, као и са по ли ти ком 
сти пен ди ра ња сту де на та.

Књи га др Дра го ми ра Бон
џи ћа Уни вер зи тет у со ци ја ли
зму: ви со ко школ ство у Ср би ји 
1950–1960 је ре зул тат ауто ро вог 
ви ше го ди шњег мар љи вог и си сте
мат ског ис тра жи ва ња. Зна ња ко ја 
она до но си су уте ме ље на на по
да ци ма из ви ше од 40 ар хив ских 
фон до ва, се дам де се так то мо ва 
об ја вље них из во ра, ви ше од 40 на
сло ва штам пе и пе ри о ди ке и око 
200 мо но гра фи ја, бро шу ра и чла
на ка. Та зна ња су чи та о ци ма по
ну ђе на у пре ко 500 стра на тек ста. 
Осим бо га те из вор не осно ве и 
ве ли ког ис тра жи вач ког ис ку ства 
ауто ра, пре по ру ка чи та о ци ма је 
и од лич на тех нич ка опре мље
ност књи ге и са мог тек ста, ве ли ки 
број пре глед них та бе ла ко је пот
кре пљу ју за кључ ке ко ји су из не
ти у тек сту, као и де се ти не фо то
гра фи ја да тих у при ло гу на кра ју 

се ве жу за КПЈ. Аутор ре кон стру
и ше и број сту де на та укло ње них 
са Уни вер зи те та из по ли тич ких 
раз ло га, број ибе о ва ца, по врат
ни ка са Го лог ото ка, ка жње них 
итд. На во ди да је кра јем 1951. ме
ђу сту ден ти ма би ло 2.553 ибе ов ца 
и 154 по врат ни ка са Го лог ото ка, 
да је, пре ма не пот пу ним по да ци
ма, то ком 1950. са Уни вер зи те та 
укло ње но 120 сту де на та, а у пр вој 
по ло ви ни 1952. њих 135.

Бо гат ко ло рит жи во та и ра
да сту де на та упот пу њу ју по да ци 
о њи хо вим ли сто ви ма и ча со пи
си ма, клу бо ви ма, не де ља ма ме
ди ци не, фар ма ци је и ве те ри не, 
пре да ва њи ма, кур се ви ма, ди ску
си ја ма, три би на ма итд. По се бан 
про стор Бон џић је по све тио жи
во ту сту де на та, ис хра ни, сме шта
ју, сва ко днев ним про бле ми ма. На 
исти на чин на ко ји фа кул те ти у 
ко ји ма су пра ти ли на ста ву ни из
бли за ни су има ли ка па ци те те до
вољ не за све сту ден те, ни мен зе и 
сту дент ски до мо ви ни су мо гли да 
при ме све ко ји ма су би ли по треб
ни кре вет и хра на. Сли ку мен зи и 
до мо ва аутор је убе дљи во до ча рао 
опи сом пре на тр па но сти до мо ва, 
со ба са иле гал ци ма, не хи ги је не, 
ту ча, ло ших усло ва за уче ње, не
до вољ но хра не... Ова кво ста ње 
илу стро вао је оби љем по да та ка: 
кра јем че тр де се тих хи ља ду сту де
на та се вра ћа ло ку ћи или „лу та ло“ 
по Бе о гра ду и спа ва ло на стан ца
ма и у пар ко ви ма; у до мо ви ма је 
би ло 20% ста на ра ви ше од ка па
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књи ге, ко ји ма је Бон џић ожи вео 
и чи та о цу још ви ше до ча рао вре
ме о ко ме пи ше (фо то гра фи је фа
кул те та, про фе со ра, пар тиј ских 
и др жав них функ ци о не ра, де та
ља из сту дент ског жи во та и ра да 
про фе со ра итд.). За кљу чу је мо да 
су зна ња до ко јих је аутор до шао 
чвр сто за сно ва на на исто риј ским 
из во ри ма и до ме ти ма ра ни је 
исто ри о гра фи је, са оп ште на ја сно 
и ра зу мљи во, пре ци зним је зи ком 
на у ке, да је текст са свим осло бо
ђен иде о ло шких или дру гих не
на уч них при ме са, иако се ра ди о 
пе ри о ду ко ји је про те клих де це
ни ја че сто био из у ча ван из не на
уч них по бу да. За то је ути сак да је 
Бон џи ће ва књи га ве о ма дра го цен 
до при нос исто ри о гра фи ји уоп
ште, про у ча ва њу ју го сло вен ског и 
срп ског дру штва, на у ке, про све те, 
по ло жа ја ви со ког школ ства у со
ци ја ли зму, од но са вла сти и ин те
ли ген ци је, али и ва жан до при нос 
про у ча ва њу исто ри је ју го сло вен
ске ко му ни стич ке пар ти је.

 



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди са же так ко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључ не ре чи чи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли-
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Са же так, кључ не ре чи и ре зи ме тре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Под на слов ку ца ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 14.
Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 

ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре зи ме 
ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња и број 
стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Ро до мр сци, Ин сти тут за по
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су мрак 
за па да, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под на
вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи



са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти-
ту ци о нал ни иза зо ви (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Срп ско пи та-
ње да нас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви (при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs



УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад 
припада (оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) и 
да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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