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* Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца

МилојицаМ.Шутовић*

КОН ТРО ЛИ СА НА РЕ ФОРМА, 
„ИН ДУ СТРИ ЈА ЗНА ЊА” ИЛИ 

„КУЛ ТУ РА ПО РА ЗА”

Сажетак

Традиционалноуоскудицидомаћихресурса,недостат
ка сопственог културног обрасца и трошка пропуштених
приликареформесрпскогдруштвакреталесусеизмеђуекс
трема, често с трагичним крајем реформатора. Тријумф
идеје заједниценадтегобамаживотногпореткадруштва
значио јеодустајањеодполитикекојасе засниванаупра
вљањупремадатостимареалности.Ужељидасенамеће
историјионајебранилавредностикојесујојпотпуностра
не,иштојејошинтересантно,тоједасвештоонапреду
зме,топропада.ТопотврђујуиданашњереформеуСрбији
под снажним утицајем идеологије тржишног фундамен
тализма.Успостављањеполитичкогкапитализмапоказује
свеодликеконтролисанеанархијеуспостављањаприватне
својине,тржишногдруштва,јошувекдалекоодслободебез
ропстваисоцијалнихстега.Бајкаоелегантномразвојули
берализмаизхришћанства(укојувишениконеверујенакон
штомалобољепогледа)суочавасесапроблемомобразова
њазанеолиберализам,слабоукорењеногусрпскомдруштву.
Слабо справљена „паста болоњезе” у нашем накарадном
тумачењуиизопаченојприменииуситњавањукрозпраксу
тзв.болоњскогпроцесареформеуниверзитета,развија„ин
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дустријузнања”.Такосууниверзитетипочелидапроизво
демасе студенатанаистиначин каоштонашефабрике
производеаутомобилеикобасице.Многиодњихосуђенису
напропадањеудосадиибезнађунезапосленоститржишних
губитника.Томеиденарукуитрадицијасрпско(балканске)
културекојаувеликомделунепрестанооптужујествара
ње,узнепрекиднојадиковањехора.Осветљавањенастанка
итокаовихпроцесаевропеизациједруштваучијојјефунк
цији образовање, анализом поцепаног друштва, подељене
државеишизофреничнекултуре,узсавопрезиобазривост
социолошко– културолошкои политичко – историјске ре
флексије,неодвојивјеод„унутрашњегколонијализма”Евро
пеи„културепораза”.Социолозисупотцениличињеницуда
једраматишностовихпроцесаусуштини(п)осталанацио
нална.
Кључнеречи:реформадруштва,образовање,болоњскипро

цес,индустријазнања,културапораза,контро
лисанаанархија,националнадрама.

„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 



МилојицаМ.Шутовић КОНТРОЛИСАНАРЕФОРМА...

180

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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