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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.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2011, год. VII vol. 12 стр. 87-102 

89

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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