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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” 
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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-
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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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