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ПРЕДГОВОР
„Разуман човек се прилагођава свету, неразуман упорно
настоји да свет прилагоди себи. Стога сав напредак зависи
од неразумног човека”.
Бернард Шо
Улога Уније СПРС је дефинисана и помало лимитирана чињеницом да је реч о синдикату који се по дефиницији стара о очувању
и унапређењу социјалног и материјалног положаја у свом еснафу,
условима рада. Mеђутим, од самог настанка смо успевали да превазиђемо такву, унапред одређену улогу. Оно што нас је одувек
разликовало од осталих јесте развијање активности усмерених ка
анализи образовног система, положаја и значаја образовања и васпитања у савременом друштву.
Као своју дужност, клетву, али и благослов доживљавамо
наше корачање неиспитаним, слабопроходним путевима. Путем овог дела, настојаћемо да представимо истраживање и промишљање нашег драгог колеге и саборца, наставника математике
из Краљева, Јована Павловића. Он је своје време и труд усмерио
у правцу промишљања актуелне улоге образовања и васпитања у
епохи неолиберализма. Серијом текстова који су увек актуелни,
покушао је да пронађе одговоре на многа питања од којих посебно
истичемо три, која нам се чине најзначајнијима:
Прво се односи на природу и карактер друштва и света у коме
смо се затекли.
Друго питање се тиче самог положаја школе, образовања и
васпитања у таквом друштву, о његовој улози и смислу.
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Треће покушава да предвиди последице као и да укаже на илузије које су неминовне.
Да ли медији утичу на процес образовања и васпитања и на
који начин? Подстичу ли и промовишу они критичко мишљење
или само слепо прихватање пласираних информација? Може ли
школа, класично образовање и васпитање да преживи и превазиђе хронични поремећај пажње, константну надраженост чула
која води ка тупости, слабљењу емпатије? Да ли је циљ образовања
и васпитања стварање индивидуе која не размишља већ слуша и
прихвата? Не обликује ли се у постојећим условима неко ко не поставља непријатна друштвена питања?
Каква је улога Министарства просвете, каква наставника а
каква друштва у целини? Рекли бисмо да се за разлику од обичних
наставника, Министарство просвете вешто прилагодило новим
правилима игре и да се чак и „осавременило”. Већ годинама уназад
, веома упорно и доследно, оно настоји да државу „ослободи” терета
образовања. Најпре је највећи део финансирања образовања и васпитања пребацило на локалне власти а потом и у приватни сектор.
Оно не жели ни на који начин да штити нешто што је непрофитабилно. Оправдање се налази у наводној рационализацији, односно,
оптимализацији перформанси система. Свима шаље сасвим јасну
поруку, у ствари експлицитну наредбу: „будите оперативни, односно мерљиви или нестаните!”
Наш колега Јован је покушао да објасни шта је то што наставнике спречава да буду успешни учесници ове сумануте „игре”. Да
ли су научили да „глуме” да раде? Да ли су уклонили све емоционалне и субјективне вредности које су сметња систему? Да ли су
постали мерљиви? Да ли друштво које већ годинама ствара генерације деце без будућности очекује будућност без деце?
Omnia tempus revelat…
Ресор за образовни систем УСПРС
Милан Јефтић
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РЕЧ АУТОРА
Данашњи општи тренд налаже да се пре било каквог посла
поставе циљеви.
Мој циљ је да кроз „причу” покушам да разумем шта су узроци који данас доводе до радикално другачијег схватања мисије
образовања у друштву. Мој циљ је да нађем саговорнике који су заокупљени истим проблемима. Мој циљ је да пробам да артикулишем
духовну „климу” чији смо сви и саучесници и жртве, да укажем
на њене корене и порекло. Циљ ми је да дефинишем праву мету ка
чијем уништењу треба окренути све расположиве снаге. Циљ ми
је да обзнаним лаж епохе, јер је добро и дуго познајем, а смрад joj
препознајем на сваком кораку у данашњој Србији. Мој циљ је да
укажем да смо сви таоци елитe, која из крајње личних интереса на
овим просторима продаје депласиране англосаксонске идеје које су
штетне по наш идентитет, одрживост и будућност. Многе од тих
идеја су, у међувремену, и на Западу одбачене, или су проузроковале
крајње негативне последице. Но, за нас су и даље једина „реална”
алтернатива. Циљ ми је да се што чешће позовем на документарне
видео записе, јер су „у духу епохе” и јер су доступни. Мој циљ је да
уместо речи „како”, што чешће употребим „зашто” и „зато”. Признајем да сам пристрасан, признајем да сам емотиван, али зато у
потпуности „стојим” иза свог мишљења. Здраво је да се понекад
ствари кажу „без увијања”.
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I
ПУТ КОЈИ НАС ЈЕ
ПРЕШАО

КАПИТАЛНА ШКОЛА
– Робови слободне трговине
– Од нужног зла до недостижног идеала
– Културни суицид
– Неолиберална економска диктатура
– Глокална агонија образовања
– Несташица знања

Робови слободне трговине
Човјекова борба с природом је све
више борба с његовим друштвом.
Маркузе
Сведоци смо убрзаног „херојског” повезивања човечанства у
јединствено тржиште. У све већем броју држава све је теже наћи
запослење; обим и тежина рада расту док се примања смањују.
Увођењем „зајмократије” (debtocracy) штите се права моћних. Либерализација ослобађа капитал а спутава човека. Зашто је онда
неопходан „хај-тек интегративни техноглобализам”? Шта је заправо „техно-глобално слободно тржиште”? Да ли је заиста неизбежан „брутално директан шумптеријански капитализам” који, по
речима једног од његових првосвештеника – Томаса Фридмана,
споре оставља за собом као „дивљач убијену на ауто-путу глобалних инвестиција”?
„Свет је кренуо путем једног од најдалекосежнијих експеримената у људској историји – према стварању дубоко интегрисаног
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„либералног” поретка у коме ће владати слободна трговина и слободно инвестирање, у којој ће бити уплетено више нација и људи
него икада до тада. (...) Њу подстиче консензус пословно оријентисане елите, а спроводе је ММФ1, Светска банка, СТО2 и, уз различити степен ревности и доследности, већина националних влада.
Ова тела настоје да трговину и друге видове либерализације толико
утемеље, да каснијим владама постане немогуће да повуку свој
пристанак.”3
„Од завршетка Другог светског рата па до раних седамдесетих
– курсне листе су биле прилично фиксне и капитал је био мањевише под контролом. То се стање, почетком седамдесетих година,
намерно променило. Донесена је одлука да се кретање капитала
либерализује. С тим временским раздобљем је повезан (...) знатан
пад економског развоја и продуктивности у богатим земљама попут САД. Дошло је и до напада на социјалну државу и до високог
пораста неједнакости између класа. (...) Сједињене Државе су сада
прве међу богатим земљама по броју радних сати. Прве су и у сиромаштву, сиромаштву деце, глади. Ово је у целини богата земља.
Значи, не ради се о томе да нема средстава, већ да је социјална
политика таква каква јесте.”4
Најбитније друштвено питање је избор идеологије. Но, за
идеологију се не расписују избори, не излази се на референдум, о
њој скоро и да се не дискутује. Она се неприметно намеће. Након
вишемиленијумског развоја западна цивилизација је „изнедрила”
најбаналнију и истовремено најбруталнију – тржишну идеологију.
Идеологија слободног тржишта је производ светске пословно-банкарско-финансијске елите створена са циљем очувања, ширења и
јачања интереса те елите на глобалном нивоу. Она је истовремено и
1
2
3

4
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Светска трговинска организација.
Грејам Данкли, „Слободна трговина – мит, стварност и алтернативе”,
2005, Светови, Нови Сад.
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израз кризе те елите која своје материјалне циљеве више не може да
задовољи у оквиру сопственог исцрпљеног друштва и презасићеног тржишта. „У међувремену, ма који били наши мотиви, наша
сопствена земља се распада: градови и државе на ивици банкротства, распрострањен раздор, недостатак средстава за образовне
сврхе, милиони који живе на рубу гладовања, набујали расизам,
алкохол и дроге упропашћују животе младих и старих, криминал
у непрекидном порасту, поштовање закона и реда свакога дана
све мање, загађивање наших властитих природних ресурса на застрашујућем нивоу, одсуство вођа на које би се могло угледати...
Човек би могао у бескрај да набраја зла која нас опседају. А ми, ипак,
настављамо да се претварамо да је наш начин живота најбољи, да
је наша демократија поклон читавом свету, итд. Колико је то глупо,
колико апсурдно, колико арогантно !”5
Ширећи свој „поглед на свет”, елита брани илузију развоја и то
уз додатни профит од продаје бајке о „сопственој шанси за развој”
колонизованим народима. У овом контексту развој представља
повећање потрошње, која је сврха себи самој, а користећи капитал
који се из центара глобализације преко механизма дужничког ропства пласира глобализованим периферијама. „Народи периферије,
којима је најускраћенији приступ прихватљивом нивоу потрошње,
а заслепљени су жељом да конзумирају као богати север, губе свест
о томе да логика историјског капитализма чини проширење овог
модела на цео свет немогућим. (...) Али конвенционална мисао и
вулгарна економија нису довољно интелектуално развијени да
схвате да „хватање корака” у систему није могуће и да јаз између
центара и периферија неће „постепено” нестати.”6

5

6

Хенри Милер, „Размишљања о Мишиминој смрти”, 1991, Градац, Чачак.
Samir Amin, „Ending the Crisis of Capitalism Or Ending Capitalism?”, 2011,
Pambazuka, Londоn.
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Народи „заслепљени жељом да конзумирају” жртвују сопствени духовни, културни и национални идентитет у корист „развоја”.
Ови „трошкови” нису мерљиви, и слободно тржиште их не признаје. Нова идеологија нуди сопствени једноставан (лажан) рецепт
за све проблеме: тржишну утакмицу. У ту утакмицу „пословно
оријентисана елита” улази након што је припремила све неопходне услове за сопствену победу. Утицај идеје слободног тржишта
не зауставља се на економској равни. Заправо, тек ван економске сфере се у потпуности препознаје њен погубни карактер. Шта
више, издвајање економије као „засебне науке” је у самом темељу
ове доктрине, и представља првокласну обману. Врхунски задатак савремене глобализације је, заправо, разбијање јединствене,
међузависне слике света, и мора се признати да она тај задатак
испуњава ефикасно. Свака делатност је издвојена, сегментизована,
специјализована. Свеобухватна свест је потрта. Свет се назире у
фрагментима. Кратковидост савременог човека поприма гротескне
размере. Он више није способан да сагледа ни устројство света, ни
своје место у свету, а камоли визију будућности.
Хипнотисан правилима тржишне економије, добар потрошач
сваког месеца купује нов мобилни телефон, занемарујући у потпуности и сурово пљачкање ограниченог рудног богатства, и експлоатацију радне снаге и огромне еколошке трошкове електронског
отпада. За идеалног потрошача, телефон је идеалан инструмент
који се појављује однекуд из света идеја као награда за акумулирани новац и у тај магични апстрактни свет се враћа истог момента
кад буде замењен новим моделом. Као и потрошач, уосталом. Ипак,
без свеобухватне свести нема ни опстанка природе, ни опстанка
човека, па ни педагогије, а камоли некаквог развоја, напретка или
прогреса.
„Не може бити ‘тржишне економије’ без ‘тржишног друштва’.”7
Тржишна економија свој поглед имплементира на широком
7
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социјалном плану, и сходно својим циљевима „уређује” све релације у једном друштву: како пословне, тако и образовне; како
предузетништво, тако и здравство; како економску, тако и социјалну политику. „Данашња је реалност да је снажни подстрек према слободној трговини и глобализацији политички и идеолошки
мотивисан, те да игнорише обимне и „неконсензусне” економске,
друштвене, еколошке и културне трошкове такве политике. Слободна трговина и са њом повезана глобализација не могу донети
толико користи колико се тврди, све „добити од трговине” пре су
нечим условљене него гарантоване.”8
Друштвене околности промена које су довеле до опште обезглављености у данашњој Србији, трагикомичне су. Иступајући на
међународну сцену као самостална држава, Србија се нашла у јеку
неолибералне кампање за светску превласт. Уздајући се у новопрокламовану слободу – слободу глобалног тржишта, Србија одједном
„увиђа” да се борила против погрешног непријатеља. Претходном
систему се замера што није опстајао на „здравим основама”. У новом поретку „здраве основе” подразумевају експлоатацију слабих
и тиранију најјачих. Снага се, наравно, мери количином капитала. Све оно што је допринело рушењу претходне државе, и њених
друштвених вредности, коначно је устоличено, одобрено, институционализовано. Све што је некад схватано као опасност, грешка,
лоша пракса, коначно је озакоњено. Похлепа, превара и неодговорност који су некоћ само нагризали релативно стабилну државу,
данас су званични господари наших судбина. „„Либерализација”,
„приватизација”, „дерегулација”, „систем слободне међународне
трговине”, „уштеде на трошковима”, „реструктурирање”, све су то
аргументи либералног капитализма у игри са демократијом и све
то доводи, или може да доведе, до губитка радних места. При чему
истински тржишни критерији, заправо, и не постоје.”9 „Присутна
8
9

Грејам Данкли, исто.
Мирослав Лазански, Капитализам на српски начин, Политика ONLINE,
објављено: 26.01.2013.
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су свеопшта условљавања узрокована усклађивањем са принципима либералне глобализације – да се отворе тржишта, да се постане
„атрактиван” страним приватним инвестицијама.”10 „Оног момента
када човек чује да је употребљена реч „ефикасност”, не мора баш
одмахда посегне за пиштољем, али, у најмању руку, треба да се
замисли.”11
Ако је „слободно” тржиште недостижни циљ наше владајуће
елите, „при чему истински тржишни критерији, заправо, и не
постоје”, поставља се питање сврхе интелектуалне елите која традиционално брани друштво од погрешних и опасних идеја. Где су,
дакле, данас интелектуалци? „За класу интелектуалаца се претпоставља да је добро истренирана и толико добро индоктринирана да
им бич више и не треба. Они спонтано поступају на начин који је од
користи спољним интересним силама, а нису ни свесни шта раде и
при томе су још уверени да раде поштен, предан посао.”12 „Већина
академских вођа је навалила да сарађује са новим, антидемократским режимима, и почела да продукује интелектуалне текстове да
би појачали владине корпоративистичке идеје.”13 Укратко, интелектуалци су први изгубили свеобухватну свест. „Знање – виђење
– будност су узајамно повезани тако што је будност предуслов сваког виђења и знања. А ко је слеп и незналица, он је несигуран и колебљив и кукавица и издајник.”14 Наши „најнапреднији” мислиоци
су заговорници напретка, раста, модернизације, аутоматизације,
бирократизације, и зато је „нормално” да они унижавају све локално и овдашње поредећи га са недостижним „узорима” либерализованих држава првог света. „Илузија капиталисте, илузија националног и самосталног развоја који је део глобализације, моћне су
10
11
12
13
14
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међу владајућим и средњим класама у „новонасталим тржиштима”
(...) Што је још горе, ови догађаји су ојачали опште прихватање
„идеологије потрошње”, и идеју да се напредак мери квантитативним растом потрошње.”15 Себични, приватнички менталитет није
обликовао само појединца, већ и менталитет групе. Сваки импулс
да се уради нешто несебично за опште добро, угушен је општом
неверицом. Они који другачије мисле „изабрали” су да се повуку,
након што су обесмишљени, исмејани, маргинализовани. Идеологија слободне трговине ово сматра поштеном игром. Њен утицај на
савременог човека преко магичне моћи (виртуалног) капитала, огроман је. Концентрацијом и гомилањем богатства, и спремношћу
да у датом моменту на датом месту својим приливом обесмисли
све, спречава се сваки облик другачијег промишљања. „Данас се на
светском тржишту, које је у међувремену постало тотално, одвија
борба транснационалних корпорација. Све то израз је једне гигантске игре капитала са самим собом, игре у којој капитал себе
гради, изграђује и изводи из себе самог а у случају наиласка на
препреке или ограничење, тада прождире све на свом путу и илузија је да се то кретање може oбуздати, а камо ли зауставити.”16
„Производња обиља роба представља тотални раскид са органским
развојем друштвених потреба. Њихова механичка акумулација
ствара безграничну извештаченост која надјачава сваку изворну
жељу. Кумулативна снага ове аутономне извештачености има за
последицу фалсификовање читавог друштвеног живота.”17
„Интелектуалци су и главне жртве пропагандног система и
његови главни творци.”18 „Улога интелигенције увек се састојала у успостављању везе и посредовању између старих и нових
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властодржаца.”19 Враћајући свој „патриотски дуг” друштву, интелектуалци у општој апатији траже слободе за маргинализоване групе. Они су идеални заговорници фрагментације, специјализације,
атомизације друштва, свега што потире свеобухватну свест. „Део
генијалности доминантног система који има контролу над људима
крије се у томе да људе међусобно држи раздвојенима како се не би
удруживали.”20 „Елиминишући географску удаљеност, то друштво
производи нову унутрашњу удаљеност у облику спектакуларног
одвајања.”21 „Фрагментација не омета доминацију, она је чак олакшава. Далеко од тога да буде свестан и луцидан агент друштвене
трансформације, појединац робује тријумфу тржишта. Грађанин
допушта да буде потрошач/посматрач. Он/она више није грађанин
који жуди за еманципацијом, он/она је уместо тога постала безбојно биће које прихвата покорност.”22 „Ја је постало Бог. У затвореном
животу жива бића живе у осами; што је живот затворенији, осама
је већа, а тиме је већи инстинкт власништва, моћ закона, драж
амбиције и таштине и активитет себичности. (...) Следи нарочито
померање, а резултат је такав да изгледа као да је неко уз помоћ недопустивог трика проневерио смисао стварности.”23 И мушкарци
и жене, и стари и млади, и хомосексуалци и вегетаријанци угњетавани су од исте немани – приватног транснационалног капитала.
Он влада свим аспектима наших живота а наводне слободе могу
да се траже само у оквиру онога што он диктира. Слободни сте
сексуално, слободни сте да верујете у ванземаљце, слободни сте
да свакодневно до краја живота једете искључиво жуту храну, ако
вам се то свиђа. Но, нисте слободни да себи и својој

19

20
21
22
23

20

Маршал Меклуан, „Познавање општила – човекових продужетака”, 1971,
Просвета, Београд.
Ноам Чомски, исто.
Ги Дебор, исто.
Самир Амин, исто.
Бела Хамваш, исто.

УСПРС

ЛАЖ ЕПОХЕ или ШКОЛА У ЛИБЕРАЛНОМ КЉУЧУ

породици обезбедите квалитетну здравствену заштиту, квалитетно образовање и пристојна примања.
Захваљујући таквој интелектуалној елити Србија је, ипак, у
ери зајмократије, мање задужена од Хрватске, а поготово од Словеније. Највећи део посла у инсталирању „нових” вредности обављамо сами. Што је држава уређенија и јача, потребан је и јачи „удар”
капитала. Најзадуженији су они који су имали најмање реалних
разлога да буду задужени.
Сва снага виртуалног капитала очитава се у амортизовању незадовољства у до сада невиђеним размерама. Највећи део друштва,
препуштен лошим или никаквим примањима, здравству и образовању – не буни се. „Квалитет живота код већине становништва
и већине света стагнира или је у паду.”24 Сви су они део система и
очекују спас од њега. Никоме ни не пада на памет да било шта мења,
признајући тиме да се нема поверења у сопствену снагу и у снагу
незадовољне друштвене већине која је заправо суштински – маргинализована. „У властитом друштву суочавамо се с истом појавом
која је свугде плодно тле за настанак фашизма: са безначајношћу
и немоћи појединца.”25
Овај рад је скроман покушај указивања на основне поставке
идеологије слободног тржишта, на катастрофалне друштвене последице те идеологије, и на њен негативан утицај у школи.

24
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Ноам Чомски, исто.
Ерих Фром, „Бекство од слободе”, 1984, Нолит, Београд.
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Од нужног зла до недостижног идеала
Профит је новац који зарадите када нешто продате.
„Марта – пас који говори”, цртани филм
У нашој народној традицији трговина, трговци и тржиште помињу се у благо, ако не и отворено, негативном контексту. „Трговац
и прасе види се какви су кад су мртви. Трговина транге-франге
(размена роба). Продавати маглу. Продана душа. Продао веру за
вечеру.”26 Ни другим народима и традицијама није страно слично
виђење. „Већина грчких филозофа, укључујући и Аристотела, у
потпуности се супротстављала трговини.”27 Борба за проширење
тржишта је најчешће сматрана узрочником сукоба и непријатељстава између држава и народа. У нормалном функционисању
једног друштва, трговина има своју улогу, подређену основним
циљевима тог друштва, као што су одржање заједнице и осећаја
припадности, социјална правда, заштита националног суверенитета, пренос и богаћење културе и језика као духовног оквира
живота. Како смо доспели до савремене „диктатуре” трговине?
„У ери Маргарет Тачер и Роналда Регана, дисидентски гласови су маргинализовани и дошло је до оживљавања неокласичног
слободног тржишта и слободне трговине, уз тврдњу да су јавне
инвестиције скоро увек мање профитабилне од приватног бизниса.
Резултат је био такозвани „вашингтонски консензус” између Министарства финансија САД, ММФ-а и Светске банке, према коме
ће се политика слободног тржишта и приватизације наметнути
свим државама које су под утицајем ова три тела, те да ће се она
гласно прокламовати у глобалној јавности.”28 „СТО је, у основи,
први устав заснован на владавини трговине. До сада је сваки устав
26
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био заснован на суверенитету народа и земаља. Сваки устав је до
сада штитио живот, стављајући га изнад профита. СТО, пак, штити
профит, стављајући га изнад права на живот, како људи, тако и
осталих врста.”29
„Под претпоставком максимизације прихода, раст је скоро
ексклузивни циљ теорије слободне трговине и главне струје економских наука, иако би с њима наводно требало постићи циљеве
„друштвеног благостања”, као што су повећање животног стандарда, дужи животни век и глобални развој друштва.” Обзиром да је
слободна трговина као једнострана идеологија, заогрнута плаштом
општег добра, покушаћу, илустративно, да издвојим неке основне
претпоставке, начине постигнућа и циљеве из клупка квази-научне неолибералне спекулације.
I. Претпоставке
Издвојићу само три претпоставке из којих се даље изводи теорија (сви цитати преузети су из књиге „Слободна трговина – мит,
стварност и алтернативе”, Грејама Данклија):
1. Материјални циљеви.
„Претпоставка доктрине слободне трговине јесте да су кључни
циљеви економске политике увећање прихода у кратком временском периоду и брз економски раст и развој. Заговорници
слободне трговине тврде да је слободна трговина скоро увек
најбоља за те ствари.”

29

Виндава Шива, из Sadruddin Aga Khan, „Policing the Global Economy”,
1998, Cameron May, London.
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2. Добар потрошач.
„Теорија економских рационалиста слободног тржишта претпоставља да је потрошња најважнији циљ економског деловања, а можда и самога живота, тако да већа потрошња и
потрошачки вишак преко трговине стварају праву добит.”
3. Јединствен укус.
„Развој као јединствени циљ око кога влада опште слагање
подразумева и концепт „једног одела за све”, на коме толико
инсистирају ММФ, Светска банка и СТО. Пошто је добит од
трговине ствар „у којој се све своди на исто” и делимично је
субјективна, а добит и губитак су неравноправно распоређени,
добит од трговине је позитивна само ако је (сви) добитници
цене.” (у исти табор треба сатерати и групе које су мање склоне
потрошњи или људе који одбијају да купују увозну робу итд)
II. Уклањање баријера
„Протекција је намерна употреба политичких баријера или
прописа како би се помогло локалној индустрији или како би се
подстицао извоз. (...) Заговорници слободне трговине желе да се
баријере уклоне у највећој могућој мери, елиминацијом протекције,
дерегулацијом, усклађивањем прописа на локалном нивоу, па чак
и смањењем културних баријера проглобалним ставовима.”
1. Културне баријере.
„Језик, традиција, негативни ставови према трговини или контактима са иностранством...”
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2. Политичке баријере.
„Царине, субвенције за локалну производњу, забрана увоза,
планови за подстицање извоза. Заговорници слободне трговине чак тврде да порез, карантин, еколошка и друге сличне
политике које дискриминишу увоз, па чак и ненамерно, представљају трговинске баријере.”
3. Прописи о услугама.
„Забране или ограничења уласка иностраних давалаца услуга
(банке, осигуравајућа друштва, итд), ограничавање пословања иностраних давалаца услуга или ограничење кретања
њихових службеника.”
III. Добит од слободне трговине
1. Потрошачки вишак.
„Економисти потрошачки вишак посматрају као додатну „корист” (задовољство) коју људи субјективно осете када су цене
ниже од онога колико су спремни да плате. Економисти сада
имају обичај да то називају „психолошки приход” због тога
што се људи осећају богатије иако им новац не иде директно
у џеп.”
2. „Trickle down” ефекат.
„Теорија по којој богатство најимућнијих постепено прелази
у ниже класе. Економисти глобализације признају постојање
експлоатисаног рада, али верују да је то само привремено, док
не дође до пуног развоја.” „Са економским растом најпре долази до погоршавања неједнакости и раста профита, а у другом
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УСПРС

ЛАЖ ЕПОХЕ или ШКОЛА У ЛИБЕРАЛНОМ КЉУЧУ

периоду се профит равномерније расподељује и сиромашни
почињу мање да заостају за богатима.”30
3. Одрживи развој.
„Једна од најауторитативнијих новијих тврдњи светског тела,
као што је СТО, гласи да је „одрживи развој” кључни циљ и да
трговина помаже животној околини. Стимулисањем економског раста који, упркос почетном порасту загађења, људе чини
еколошки свеснијим и пружа им нове ресурсе за ослобађање
од загађености.”
Саме поставке су дубоко супротне свему чему нас духовна
баштина учи. Илустративно наводим контрадикторне примере не
из наше, већ из јапанске баштине, за сваку претпоставку понаособ:
„1 – Не везуј се за материјалне ствари; 2 – Не буди похлепан; 3 – Не
противи се различитим путевима овог света.”31 Слично нас учи
и наша баштина, као и баштине свих народа света. Вера да је ово
знање „наивно”, а да су претпоставке тржишне идеологије „научне”
представља последњу степеницу у деградацији модерног човека
који је себе осудио на пропаст. „Од оног тренутка када дух дође
у питање, све је у питању. Све је неред и свако реаговање против
нереда је од исте врсте као и сам неред.”32 „Још никада на свету није
живело биће које је било више загњурено у материјално затворени
живот од данашњег Европејца, урачунавши и дивљег човека из
прашуме.”33
Потребно је људе одвојити од њихове органске суштине, претворити их у грамзиве аутомате за згртање материјалног богатства,
отуђити их од сопствене културе и традиције, порушити законе
30
31
32
33
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и регулативе, нахушкати их једне против других, како би фантомским „напретком” и економским „развојем” добили део онога
што су већ имали. „То доприноси снази хвалоспева о „конкуренцији” изнад свега другог, која се посматра као суштински услов
„напретка”. Он солидарности негира овај атрибут (упркос примерима из историје), те је она ограничена на ћорсокак саосећања и
милосрђа.”34 „Сигуран сам да се могу створити такве околности у
друштву под којима би се могло изазвати да такмичарска природа
управља људском природом тј. да се чини као да је урођена човеку.
Међутим да би се то постигло потребно је пуно труда. Потребно је
нешто попут, на пример тржишних система. За тржишне системе
се мисли да су урођени људској природи, међутим, како је Карл
Полањи истакао у свом класичном делу пре готово 60 година35,
они не само да нису уобичајени у људским друштвима него их је
потребно силом терати да се врате тамо одакле су дошли.”36 „До
тада је требало да постане јасно целом свету какав отров је садржан
у нашим полуформираним представама о прогресу, ефикасности,
безбедности, итд. Цена свих очигледних удобности и предности
које нуди западни свет и сувише је велика. Цена је смрт, и то смрт
не само када су у питању мале ствари, већ смрт у свеобухватним
размерама. Смрт појединца, смрт колектива, смрт читаве планете – то је обећање прикривено иза ласкавих речи поборника
прогреса.”37 „Друштвена улога спектакла је производња отуђења.
„Раст”, подстакнут производњом која је сама себи циљ, не може да
буде ништа друго до раст истог оног отуђења које се налази у њеном корену.”38 „Коначно, све је више оних који из основа оспоравају

34
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саму идеју прогреса као заостатак из ранијих, оптимизмом надахнутих епоха.”39 „Развој је модеран апстрактан појам.”40
Приватизацијом са уграђеним механизмом краткорочног
профита, а без икаквог уплитања државе (јер се то сматра највећим
грехом), слободно тржиште не само што није поспешило производњу, већ је уништило и инфраструктуру, институције и ресурсе
неопходне за покретање било какве привреде. Уместо сопствене
производње, задовољићемо се „психолошким приходом” који ће
бити последица куповине са ђубришта јефтиних иностраних производа (увезених из земље где је популација више експлоатисана
или из богате државе где је одбачена).
Централни моменат који је приказао сву погубност ове идеологије је крах берзе у Њујорку који је изродио светску економску
кризу 2008. Гротескна истина се наругала свету; слободно тржиште
је идеологија богатих конструисана са ексклузивним циљем да
штити богате. „За почетак треба да признамо да за већину светског
становништва криза постоји већ дуже време. Само што се сада и
назива кризом јер почиње да подрива интересе богатих и моћних
људи. До сада су у питању били сиромашни људи, па то није била
криза.”41 „Упркос томе што – насупрот trickle down теорији – растућа неједнакост није произвела већи раст, стално слушамо како
не бисмо смели да преплашимо „ствараоце богатства”. Британска конзервативна влада поставила је себи као приоритет бригу
о „ствараоцима богатства”, упркос томе што су управо ове банке
порушиле наш систем.”42 „Данас су моћници који нису предвидели
ништа, заузети рестаурацијом истог система.”43
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Језик, култура и традиција су осетљиве и ненадокнадиве тековине једног народа. Заговорници слободне трговине тврде да не
треба да се бринемо за локално наслеђе, као ни за природу. Након
што загадимо и делимично уништимо животно окружење, трговци ће продавати „нове ресурсе за ослобађање од загађености”.
„Али наведени разлози (...) значили би повећање процеса акумулације као паравана за одузимање права народима на југу (преко заплене њихових природних ресурса, укључујући и њихово
пољопривредно земљиште). Ни еколошки дискурс о „одрживом
развоју” неће превладати логику ширења олигопола, који су више
него способни да тај дискурс „усвоје” у својој реторици.”44 Локални
профитери ће нас „компензовати” преко такозване „динамичке
добити” која се остварује тако што свој капитал неће (!) изнети
из државе, већ ће га уложити у локални развој. „Када погледате
дуг Латинске Америке, он се у грубим цртама може упоредити с
количином прилива капитала, што значи да су богати Бразилци
слали свој новац у банке у Њујорку и Швајцарској јер су то могли и јер није било никакве контроле над капиталом. И то се зове
дуг. А народ сада мора враћати тај дуг. То се зове криза.”45 Исти
они похлепни појединци са себичним материјалним циљевима са
почетка приче временом постају патриоте и заговорници општег
добра расположени да богатство деле супротно свим претпоставкама сопственог система! „Један посто становништва, који заузима
врх лествице прихода, прима приходе који су равни укупним примањима 60% становништва с дна исте лествице. А у тих 60% спада
готово 3 милијарде људи. Ово је резултат веома специфичних одлука, споразума и планова, за које се могло очекивати да ће имати
такав ефекат. И имају тај ефект. Постоје принципи који говоре да
би ове разлике с временом требало да се изједначе. То је тачно за
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неке апстрактне моделе привреде, али стварни свет је нешто сасвим друго.”46
Како се намеће глобална идеологија? Стварањем осећаја инфериорности код локалног становништва. Прво. У темеље неолибералне идеје је вешто уграђен механизам наметања кривице,
потурањем недостижног „идеала”. Или нисте довољно добри потрошачи, или нисте порушили довољно баријера, или нисте све
приватизовали. „Злочинац се појављује као несаображеник који
није у стању да удовољи захтеву технологије да наше понашање
буде једнообразно и повезано.”47 Друго. Након што се грубим инсталирањем „структуралних промена” изазову дубоко негативни друштвени поремећаји, став јавног мњења се програмирано
подрива резултатима разних анкета, испитивања и студија, које
су наручене и финансиране од стране глобализатора са искључивим циљем доказивања мање вредности свега локалног како би се
потрла могућност ослањања на сопствене снаге. „Глобализација
(...) прети да уништи идентитет, зауставља тежњу за оличењем живота: структурално економско изједначавање намеће изједначавање понашања. Одатле одговор, често реакционаран и регресиван,
у виду трибализације, бујања национализама, интегрализама и
ретроградних вредности.”48 Треће. Психологији је одавно познат
и принцип пројекције, где оптужујемо другог за сопствене мане.
„Економски рационалисти слободног тржишта, посебно тзв. школа
„Public choice” (Јавни избор), тврде да је слободна трговина толико добра да би јој се могао супротставити само (наводно мали)
одређени број бучних губитника који су заинтересовани само за
себе.”49
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Културни суицид
Појам ума самоодржања
пријети да пређе у појам ума
саморазарања.
Хоркхајмер
Крилатица да без прошлости нема ни будућности, данас је,
као и све, постављена наглавачке. Човек се одриче прошлости у
свету без будућности. „У потпуно изокренутом свету, истинито је
моменат лажног.”50
Традиција не стоји на путу глобалном уједињењу. Напротив,
глобализација диктирана економским приоритетима „развијених”
земаља страховитом брзином уништава богату вековну традицију
„економски сиромашних” области. Француски генерал Мејније је
1911. године за Европљане рекао: „да би отворили тржиште за своју
робу у Африци, прекинули су и последњу нит афричке цивилизације”. Нажалост, постајемо свесни ових чињеница уз превелику
цену. Маргинализоване културе са огромним уметничким благом неповратно изумиру ухваћене у паучини сурове глобалне
потрошачке мреже. За многе од њих сазнали смо прекасно. Зарад
наводне материјалне помоћи, богати свет им је драстично изменио духовно биће, што није помоћ, већ освајање. „Кад су питали
Конфучија шта је оно што одржава народе, одговорио је: војска,
хлеб и дух предака. Ако је неопходно, војске се можемо одрећи;
ако је неопходно, и хлеба се можемо одрећи; духа предака се не
можемо одрећи, јер је он живот сам. Без њега човек није ништа
више до било која животиња.”51 „Последице материјалног разарања
увек је могуће лакше отклонити, но последице разарања духовне
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димензије једног народа.”52 Још увек злокобно одзвања иронична
изјава коју је својевремено дао Момпати С. Мерафхе, министар
иностраних послова Боцване, поводом владине политике протеривања Бушмана из њихових станишта у пустињи Калахари
(Survival International, 2001): „Сви ми тежимо кадилацима и веома
смо забринути ако неко племе жели да и даље живи у дивљини, у
заједници са флором и фауном.” Осуђени смо на свет о којем је
Енди Ворхол још 1975. године писао: „Најлепша ствар у Токију је
McDonald’s. Најлепша ствар у Стокхолму је McDonald’s. Најлепша
ствар у Фиренци је McDonald’s.”53
Неолиберални „развој” који неминовно очекује све државе
и народе света, у пракси прети да поткопа саме цивилизацијске
темеље који су га омогућили. „Висока продуктивност људи из богатих земаља пресудно зависи од чињенице да су рођени у друштвима напредних технологија, добрих институција и квалитетне
инфраструктуре, или да су бар тамо емигрирали. Већина тих ствари је колективно акумулирана временом, а није нешто што су ти
појединци сами створили. Барак Обама је недавно исто то покушао
да артикулише када је рекао – када је неко успешан, значи да је у
животу имао неког ко му је у томе помогао, можда наставника,
можда државну стипендију, можда инфраструктуру, али морамо
да схватимо да је наша продуктивност колективна. Она није чисто
појединачно достигнуће.”54
Свет се, према идеолозима слободне трговине, очигледно не
развија довољно брзо. „Рад Хелене Норберг-Хоџ у индијској регији Ладах показује да традиционално становништво не жели
промене док имају скромне, али пристојне услове живота, комуналну сигурност и снажну духовну традицију, мада спољашње
материјалистичке силе могу подрити те вредности. (...) Амерички
52
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економиста Роналд Сивој објављује да оружаним силама треба дозволити „наметање комерцијалне политике сељацима, уз највеће
могуће насиље ако је неопходно.” (...) Једна студија открива да
афричке кооперативе често пропадају управо зато што су засноване на профиту и економском рационализму, за шта се залажу
стручњаци из Светске банке и заговорници слободног тржишта,
уместо за традиционалне циљеве узајамне помоћи.”55
„Сиромашне државе попуштају (под притиском слободне трговине), те бивају приморане да усвоје методе производње и стандарде потрошње који уништавају сваку могућност ослањања на
властите снаге и самопомоћи. Резултат је ненамерни неоколонијализам и безнадежност за сиромашне државе.”56 „Преко половине
укупног броја становника у свету нема чак ни теоретску контролу
над економском политиком у својој земљи. Налазе се под принудном управом. Њихову економску политику води бирократија из
Вашингтона, што је последица такозване кризе, проузроковане
дугом, која је у ствари идеолошки, а не економски појам.”57 „Као резултат тога (технолошке и културне зависности) настају потчињеност, задуженост, увођење неодговарајућих модела технологије
или развоја, субверзија егзотичним дијетама и страним филмовима, подражавање туђег укуса, кварење језика и неприличне
друштвене промене.”58 „У многим земљама драстично је смањена
социјална потрошња, у име смањења дефицита и опоравка привреде. Тако су створене изразито сиромашне области. Ако погледате
државе попут Шпаније и Грчке, незапосленост се ближи стопи од
25%, са стопом од 50% код младе популације. Свака друга млада
особа, а обично се подразумева да је то неко између 16 и 24 године,
нема посао. У Британији се поново појављују банке хране, дакле
55
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људи гладују. Али у неким земљама, читаво друштво доведено је до
руба пропасти – Грчка, Шпанија, све више и Португалија, можда
ускоро и Италија.”59
„Наш изабрани начин развоја обликоваће и нас и наше
друштво, вероватно у драматичној мери.”60 „Позлаћена врата у
кућама неких наших тајкуна, општа пљачка државне и друштвене имовине, у време опште повике о демократији и тржишној
утакмици, појачавају утисак о изгубљеном времену.”61 „Учинак у
многим земљама, нарочито развијеним земљама попут Британије,
није се вратио на преткризни ниво, чак ни после четири године.
Почињемо да размишљамо о „изгубљеној деценији”.”62
„Неки теоретичари сматрају да је потребно разлучити глобализацију као политички пројект неолибералног капитализма с
краја двадесетог стољећа од глобализације као повијесног процеса.
Ово разликовање чини ми се разложним јер је у првоме реду ријеч
о утопији глобалног слободног тржишта, институције чији је циљ
слободни господарски живот без друштвене и политичке контроле
националних држава. Ово глобално слободно тржиште претпоставља да економска модернизација свугдје значи исто. Сходно
тому, оно тумачи глобализацију господарства као неумитно напредовање јединственог типа западног капитализма: америчког
слободног тржишта.”63 „Имплицитно препознавши да глобализација није неизбежан нити неповратан процес, СТО настоји да
једном за свагда омогући либерализацију, како би будуће владе
имале везане руке (...) Тиме се потенцијално ствара нефлексибилни, неконсензусни, недемократски светски поредак.”64 „Људи се
59
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противе оштром нападу на демократска права, на слободу да
сами доносе одлуке које их се тичу, затим целокупном подвргавању свега битног неким специфичним интересима, као и томе да
се у први план стави максимализација профита и, на тај начин,
доминација једног веома малог сектора над целокупним светским
становништвом. Глобална неједнакост досегла је незапамћене
размере.”65 „Да ли је ова стратегија заиста за циљ имала победу
демократије? Одговор је јасно „не”, уколико нисте наивни. Један
и једини циљ је да се земље које се опиру присиле да прихвате
„тржишну економију” отворену и интегрисану у тзв. либерални
али заправо империјалистички глобални систем и да се сведу на
стање подређених периферија у систему.”66 „У овом часу налазимо се под притиском највећих и економски најмоћнијих држава
Запада које не признају ништа друго осим властитих интереса;
у склопу тих „интереса” мале земље и народи не постоје; они су
колатерална штета историје и те мале земље и ти мали народи
треба да се претопе у обезличеност”67
Шта нисмо добили:
„У корист од развоја и раста, као што се непрестано наглашава
у ортодоксним текстовима, убраја се и знатно повећање материјалног стандарда живота; већа доступност роба и услуга; побољшано
здравље становништва и дужи очекивани животни век; широк
низ различитих економских могућности.”68
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Шта смо добили:
• „Неповољне друштвене промене. Кључно неписано правило
слободне трговине јесте „прихвати структуралну промену!”, пошто заговорници слободне трговине сматрају да
таква промена доноси продуктивност и развој. Бил Гејтс
је изјавио да, зато што не можемо да гласамо за технолошке
промене, морамо да их прихватимо, а исти тај недемократски фатализам је чест у вези са структуралним променама
које су подстакнуте трговином.”
• „Деструктивне међурегионалне миграције, миграције из руралних у урбана средишта.”
• „Опадање популације у одређеним регионима и заједницама”
• „Пропадање неких култура, традиција и језика.”
• „Слабљење осећаја припадништва месту и заједници, не
придржавање норми, губитак поверења.”
• „Угрожавање духовних традиција материјалистичким гледиштима”
• „Пратеће повећане стопе криминала, злоупотреба дрога, процеси опште друштвене маргинализације”
• „Избегавање комуникације лицем у лице, отуђивање”
• „Све веће друштвено-економске неједнакости”
• „Све загађенија животна околина (УН процењују да 150000
људи у свету дневно умре због болести узрокованих загађењем животне средине)”
• „Исцрпљивање природних ресурса”
• „Уништавање биодиверзитета”
• „Све већа страна контрола; губитак локалног или националног суверенитета.”
• „Ослањање на све сложеније технологије и њихови све већи
друштвени трошкови”
• „Један од трошкова који се најређе спомињу јесте масовно
изумирање светских језика. Данас смо на ивици језичког
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холокауста. Барем је половина од постојећих језика (рачуна
се да их има између 5.000 и 6.700) је у великој опасности.”69
Шта смо могли да добијемо:
„Директор Светске банке Џејмс Волфенсон је све изненадио признањем да је социјалистичка, неглобализована Куба ослањањем на властите снаге остварила највиши ниво РУЖ-а70 у
Латинској Америци иако је игнорисала савете ове институције!
Насупрот томе, црнци у САД имају нижи очекивани животни
век иако САД има далеко већи БНП71 по глави становника. Ови
натпросечни резултати РУЖ проистичу првенствено из активности државе, неослањања на trickle down теорију, раног и свеобухватног инвестирања у образовање, здравствену заштиту и
основну инфраструктуру, постизање високог стандарда у исхрани
и производњи хране, као и специфичним програмима за жене и
остале угрожене групе. Остала истраживања такође сугеришу да
је становништво сиромашнијих земаља лакше задовољити, да већу
срећу доносе релативна једнакост прихода, демократско учешће
и поверење, те да је чешћи случај да срећа покрене раст, него обратно. Индекс РУЖ оповргава мит да су брзи економски раст и
глобализација нужни на планети Земљи. Он такође показује
да алтернативни модели развоја, засновани на добро усмереној
државној политици, могу по друштво бити бољи од модела који
се заснивају искључиво на слободној трговини.”72
„Једна од најсиромашнијих државица Индије јесте Керала
која помало личи на Кубу у смислу да је – иако веома сиромашна –
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ипак успела очувати здравство и квалитетан животни стандард,
и то у много већој мери него остатак Индије. Керала се у неким
важним стварима, мање-више, може поредити с богатим, развијеним земљама. Разлози се поново могу наћи у програмима за
коришћење ресурса – за здравство, описмењавање, образовање
жена и слично. (...) Ако се заосталим земљама наметне тржишна
економија, имаће, као и Русија, демографске катастрофе, гладовање, невероватно богатство и криминал.”73 „Током 1991. прве
последице те спектакуларне модернизације довеле су до потпуног
распада Русије. Тако су, много очигледније него на Западу, погубне
последице општег економског развоја постале видљиве. Пометња
која данас влада на читавом Истоку ипак је само последица тог
општег развоја. Свуда се поставља исто страшно питање, које
већ два века прогања свет: како натерати сиромашне да раде, када
их једном поразите, а све њихове илузије нестану?”74
Намерно су наведени примери „малих” земаља. О великим
државама, па и целим континентима попут Јужне Америке, које
су успеле да се ишчупају из канџи ММФ-а и Светске банке, можда
је и излишно говорити. Од земаља у нашем окружењу засад само
Грчка покушава да отпише део задужења принципом „невољног
дуга”, јер становништво кредите није тражило, за добар део
није ни знало, нити су они улагани у општу добит. Но, Грчка
није изузетак. Талас негодовања шири се Европом. „Антикризни
програм који су Ирској прописали ММФ, Европска комисија и
Европска централна банка био је грешка, јер је изазвао бескрајне
људске патње, развио културу зависности и утицао на разградњу
економског и друштвеног ткива Европе, оценио је Ашока Моди,
бивши званичник ММФ-а један од твораца међународног пакета
финансијске помоћи Ирској 2010. године.”75 За све то време, једини
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„програм” наше елите су нови дугови, по Милтоновој „Боље владати у паклу, него служити на небу”.
„Концепт ослањања на властите снаге дефинисао бих као степен политичке, економске, културне и друге аутономије потребан
ради адекватног националног суверенитета на путу остваривања
легитимних тежњи једног друштва, поготово када се ради
о питањима социјалне правде, очувања околине и културног
интегритета, за све људе и групе, и унутар једне земље и на међународном плану. Трговина са ослањањем на властите снаге подразумева принцип да је трговина тек нужни додатак демократски
самоодређеном моделу развоја нације (...) да би се остварило
друштво по жељи људи који живе у њему. Ово је био један
од најчешћих облика трговинске политике током читаве људске
историје. Управљана трговина се практиковала много чешће од
слободне трговине, током две највеће ере раста у људској историји
– крајем деветнаестог века и између 1950. и 1975. (...) Поправљање
стандарда живота често је резултат деловања домаћих чиниоца, а
не слободније трговине или глобализације, раст (привреде) често
доводи до повећања трговине или глобализације, а не обратно.
Већина држава првог света је разне облике интервенције користила на почетку свог развоја, а њиховим забрањивањем кроз
СТО би се (другим државама) вероватно ’шутнуле мердевине на
којима су се оне саме попеле’.”76
Остаје да констатујемо да је ангажовање на развијању услова за живот, и „рано и свеобухватно инвестирање у образовање,
здравствену заштиту и основну инфраструктуру”, основни вид
акције свих држава које су након тога оствариле и наводни циљ
слободне трговине – економски раст и развој. Неолиберална идеологија реално не остварује скоро ништа од својих обећања, а
истовремено „извлачи тло испод ногу” државама које је прихватају. „Либерализација протока новца веома је опасна за социјалне
76
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трошкове. Земља која своја средства троши на ствари попут образовања, здравства или на било шта друго што инвеститори сматрају неразумним, истог тренутка кажњава се одливом
капитала.”77 Но, она има једну велику, скривену предност. Политичка, економска и интелектуална елита једног народа добија део
профитног колача у виду зајмова и кредита. Највећи део „уложеног” капитала од стране ММФ-а и Светске банке, на ове или
оне начине враћа се транснационалним компанијама, али једно
„парче” остаје и локалној елити. „Они су донели одлуку да ће им
бити боље да играју улогу елите трећег света него да руководе
властитом тамницом. Па се они сада лепо богате. То је тржишна
економија.”78 „Стога није погрешно сматрати да је циљ помоћи да
„корумпира” владајуће класе. (...) Зато је потребно осмислити помоћ тако да постане трајна, без припреме за њен нестанак кроз доследан развој.”79 Дуг се гомила и пребацује на терет становништва,
тако што се гуши управо оно у шта су мудре земље попут Малте
и Сингапура улагале – образовање, здравство и инфраструктура.

Неолиберална економска диктатура
Сиромашне земље нису сиромашне због својих сиромашних
људи, него због својих богатих људи.
Ха-Џун Чанг
„Некада су производња и промет потрошне робе били мање
важни од правилног функционисања културе и дешавали су
се само да би се задовољиле њене основне потребе. У модерном
77
78
79
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моделу економије, друштво је намерно реорганизовано у покушају
да се оптимизира његов економски сектор – реорганизација које
је често на штету великог дела припадника тог друштва, али у
тржишну корист оног мањег дела.”80 Неолиберална економија која
се друштву намеће снагом спектакла преко масовних медија не
толерише ништа ван свог уског елитистичког погледа на свет, а то
је највећи део органских, аутентичних, природних потреба човека.
Ова нетолеранција прети да уништи разноликост, животност и
срећу свеколиког становништва у име слободне трговине и фантомског напретка који евидентно не доприносе повећању осећаја
сигурности, солидарности, слободе и благостања, већ га урушавају.
„Први ступањ у доминацији економије над друштвеним животом
испољава се као очигледна деградација бити у имати: људско остварење више се не изједначава са оним што неко јесте, већ са
оним што има.”81 Фалсификовани неолиберални економски „раст”
је амблем зла савременог света који тежи тоталитаризму, постварењу људи и људских потреба и поравнању свих вредности, у трци
ка фиктивном „бољем животу” који све брже измиче све већем
броју људи. „Бизнис. Он је хералдички амблем модерног света. Код
њега не постоји никаква логика. Он је једна врста лудила, лудила
цивилизације.”82
„Чувени економиста Јозеф Шумпетер, који је економску историју видео као непрестано подстицану иновацијама
и предузетништвом, описао је развој као процес „креативне
деструкције”.”83 „Модерно индустријско друштво је суштински, а
не случајно или вештачки спектакуларно. За спектакл – видљиви
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1987, Cambridge.
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одраз владајућег економског поретка – циљеви су ништа, развој је
све. Спектакл не тежи ничему другом до себи самом.”84
Најбитнији, али и најскривенији, па и најразорнији неолиберални принцип је принцип вештачког „пумпања” раста економије.
Највећи профит за најкраће време стиче се виртуалним финансијским махинацијама. „Данас елите „измишљају” напредак, а
људи морају да прихвате одабрани курс.”85 За „посвећеног” појединца је понајбоље да се што пре укључи у нереалне финансијске вратоломије извлачећи вешто изведеним преварама инстант
профит за себе. Финансијске терористе овог типа не занима ко ће
због њих радити више у лошијим условима за мање новца. „Они
који одлучују нису они на које се те одлуке односе.”86 Савремени
систем отуђене комуникације је одавно растеретио изоловану индивидуу било какве одговорности. „Човек је у материјалној природи груб, мутан, колебљив, кукавица, цепидлака, ограничен, немиран, опијен, беспомоћан, месечар, завидљив, похлепан, ташт.”87
У опсесивној самодопадљивости, неолиберална „економска
наука” у разбацивању свих врста ресурса неопходних за одржавање наметнуте симулиране стварности, више нема ништа заједничко са традиционалним појмом економичности. Савремено
друштво највише времена, рада и људства троши на очување привида нормалности регрутовањем све више забављача, бирократа,
менаџера, лобиста и пре и изнад свега – економиста. „Замењивање
те (економске) нужности нужношћу необузданог економског развоја, значи замењивање задовољавања основних људских потреба (данас једва покривених) непрестаном производњом лажних
потреба, при чему све оне, у крајњој линији, воде ка остварењу
само једне лажне потребе: за одржањем владавине економије као
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аутономне силе.”88 „Настала је права индустрија доминације и
контроле. И очекивало се да ће овакве замисли израсти из демократије, јер демократска држава мора контролисати мишљење
народа. Постоје ограничене могућности за контролу силом, а пошто народ мора бити подвргнут контроли и налазити се по страни,
дакле бити „посматрач акције”, а не „учесник”, мораш да прибегнеш пропаганди.”89 „Велики део наше културе има само једну
функцију — да замагли спорна питања. Једна врста димне завесе
је и тврдња да су проблеми сувише замршени да би их просечни
појединац схватио. Супротно томе, изгледа баш да су многа
основна спорна питања појединачног и друштвеног живота веома проста.”90 „Човек на земљи није рођен за посматрача, него је
активан, не за гледаоца, него за биће чији је задатак делатност.”91
Као последицу катастрофалне кратковидости неолибаралне
економије и добровољног прихватања њене диктатуре од стране
савременог света, имамо заиста незапамћени пораст примања,
али у једном једином сектору – економском. „Прво се максимизује краткорочни профит. (...) Највећих 500 америчких компанија
потрошиле су 94% своје зараде на дивиденде и откуп деоница, а
сличне британске компаније потрошиле су 88%. Проценат профита који је издвајан за деоничаре, чак и у Америци где је то
било најразвијеније, некада је био између 45-50%. Значи, половина
профита се улаже у машине, истраживање и развој итд, а друга
половина иде деоничарима. Данас је тај размер 5% према 95%.
Нема новца за улагање (...) нарочито не у дугорочне ствари попут
истраживања и развоја. Радници су деморалисани, исцрпљени,
технологија застарева. Ово ће се одразити на компанију (тек) за
три, четири, пет година. (...) Није ни чудо да је компанија као што
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је General Motors банкротирала.”92 „Спектакл је у стању да подреди себи људе, управо зато што их је економија већ потпуно подредила својим циљевима. Спектакл није ништа друго него економија
која се развија због себе саме.”93
Док највећи део друштва и даље смањује издатке, и ради више
за све мања примања, задужује се уз невиђени пад квалитета образовања, социјалне и здравствене заштите, „друштвени врх”
банкара, топ-менаџера, брокера, лобиста и економиста ужива у
незапамћеном богаћењу које се мери са перверзијом. Овакво стање
је неодрживо на дуже стазе, али је уском заслепљеном кругу
„економских стручњака” довољан доказ да су у праву. Овај рекурзивни „доказ” исправности позивањем на сопствена астрономска примања, шамар је у лице идеји слободног и праведног света.
„Таутолошки карактер спектакла потиче из чињенице да су његов
циљ и његова средства идентични. То је сунце које никад не залази над царством модерне пасивности”94 „Доминантна идеологија
повезује „демократију” и „слободу тржишта” (тј, капитализам)
и претвара се да су неодвојиве: нема демократије без тржишта.”95
„Огромна тежина транснационалних компанија у систему светског либералног капитализма нема свог пандана у политичкој
сфери. Чувају се тоталитарне структуре доминације и експлоатације. Но, не може бити неограниченог раста у ограниченом свету.
(...) Дугови су најава евентуалне диктатуре.”96
Следећи апсурд у патолошком низу савремених економских
малверзација је принцип „очувања најбитнијег по сваку цену”.
Убедивши себе и свет да је економија најбитнији део заједнице,
„стручњаци” су за неуспехе и невоље које су узроковали богато
награђени од стране друштва које су деградирали. „Променило се
92
93
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и схватање тога шта се сматра „неправедним”. Менаџери не оклевају да присвоје велики део компанијског колача и тиме прибаве
позамашне суме новца, док истовремено тврде како морају да
отпусте раднике и да смање плате не би ли фирма преживела.”97
„Међународни економски споразуми, такозвани споразуми о
слободној трговини, у принципу су направљени тако да одрже неједнакост. Они јачају оно што се назива „флексибилним
тржиштем радне снаге”, што значи да радници немају никакву
сигурност. Алан Гринспен98 каже да је растућа несигурност радника један од главних фактора економије из бајке. (...) Радник нема
сигурност, онда то значи да људи неће тражити боље услове рада,
нити било какве бенефиције. Светска банка била је веома јасна
што се тога тиче. Они су признали да је флексибилност тржишта
радне снаге дошла на лош глас као еуфемизам за смањење плата
и отпуштање радника с посла. А то тачно описује оно што флексибилност тржишта радне снаге ради. На лош глас је дошла са
добрим разлогом, а Светска банка тврди како је неопходно да се
она уведе на свим подручјима света. То је „најважнија” реформа
Светске банке.”99 „Спектакл је свуда почињао у принуди, крви
и превари, али је обећавао боље дане. Веровао је да га људи воле.
Сада више не обећава ништа. Он више не каже: „Оно што се види
је добро, оно што је добро види се”. Сада једноставно каже: „То
је тако.” Он искрено признаје да је непоправљив, иако је сталнa
промена – промена свега што постоји у оно најгоре – његова
суштина. Изгубио је сваку илузију о самом себи.”100
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Глокална агонија образовања
Каже се да треба ићи у корак с
временом, али због чега, ако
времена греше ?
Енгр
Данас се широм света ломе копља око суштинских питања
везаних за образовање. Главно од тих питања тиче се, наравно,
сврхе школе. Прецизније: чему или коме школе треба да служе ?
Школи је кроз историју намењена улога „фабриковања” подесних појединаца, уклопивих у социјалну средину. Њен задатак је да преко владајућег културног обрасца „укалупи” ученика, формира његове аспирације, мотиве, амбиције. Друштво које
школу схвата као механизам сопственог одржања, у потпуности
дефинише њене функције сходно својим циљевима. Прихваћени
друштвени принципи, тренутно владајући односи и расподела
моћи (хијерархија), одређују школу као установу од које „очекују”
потпору. „Управо ту ропску улогу моћникова поверљивог чиновника – било да је тај моћник трговац, војник или политичар – васпитач све до дана данашњег игра у западном свету.”101
Како, дакле, школа може да буде „деидеологизована”? Никако.
Она служи једној идеологији и може да буде „деидеологизована”
само у смислу уклањања из образовања свих других идеолошких
опција. „Школе су институције за индоктринацију младих.”102
У периодима промена, након победе нових друштвених снага, школа је „испред свог времена”. Од ње се очекује да формира
2новог човека” за „ново друштво”. То је период општег полета кад
победници нуде нове слободе, а од школе се очекује да одлучношћу,
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храброшћу и креативношћу у пракси доради, допуни и примени
нове принципе.
У периодима мира, школа је наизглед добро укорењена институција, са јасно издиференцираним ставовима, јасно постављеним циљевима, јасно утврђеним правилима. Она сматра да
ужива слободу за коју се у претходном периоду изборила. Ово је,
наравно, само донекле тачно, а већином је привид, јер су њене
ставове, циљеве и правила формирале друштвене снаге које за
то имају моћ, а у циљу одржања те моћи. На тај начин, њој је
намењена конзервативна, а не прогресивна улога. Ипак, уколико
се оставе делимично отворена врата напредовању кроз друштво
преко напредовања кроз школу, или, другачије речено, уколико
школска хијерархија бар делимично утиче на промену друштвене
хијерархије, улога школе је стабилна и поштована.
У периодима стагнације, дезоријентације и пропадања једног
друштва, и школа се јавља као дезоријентисана. Она је без јасног
циља и њен подређен статус долази до изражаја. Школа сматра да
је изгубила слободу коју је у претходном периоду уживала. Очекује се победа нових друштвених снага које ће да наметну нове
ставове, циљеве и правила, које ће школа да прихвати, промовише
и брани као своје.
Но, пораз старих снага праћен је деградацијом (застарелих?)
норми претходног уређења. Ово је за школе критичан моменат, јер
оне нове вредности још увек процењују по старим мерилима. Нови
носиоци моћи их, зато, доживљавају као регресивне, заостале и
непријатељске. Ситуација захтева хитну интервенцију, превредновање школских вредности. Нове друштвене снаге се оправдано
плаше за опстанак док се нова хијерархија не учврсти. Њихов се
страх, до некле оправдано, односи и на школе. У тој кризи, од ње
се још увек не тражи активна потпора, већ прећутни легитимитет.
Шта је са нашом школом тренутно? Одговор на ово питање
захтева да знамо шта је са нашим друштвом тренутно. Оно је, већ
деценијама, у вртлогу стагнације, дезоријентације и пропадања.
„Социјалистичко” уређење замењено је најекстремнијим обликом
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капитализма – неолибералним (уз пратећу идеологију слободног
тржишта). Док ми пролазимо кроз процес глобализације, неолиберали пролазе кроз глобалну економску кризу. „Заостала подручја
ће, вјероватно, подлећи или једној од различитих форми неоколонијализма, или више-мање терористичком систему првобитне
акумулације.”103
У свету образовања могу се наслутити две тенденције. Једна,
наизглед прогресивна, подржава заправо класичну улогу образовања – да појединца најбоље уклопи у ново друштво и његове
потребе, „али оно што је битно у идеји „потрошачке културе” или
тзв. „конзумеризма” јест чињеница да је ријеч о култури којој је
средишња преокупација потрошња.”104 Претпоставка ове опције је
коначна победа неолибералних снага. Друга, наизглед конзервативна, заправо пркоси тој традиционалној улози сматрајући да
нас ново друштво са својим потребама води крају свих вредности јер „еродира пропратни осјећај припадности сигурној култури.
Једноставно, нема начина како се легитимност ових бескрајно
моћних глобалних економских снага може успоставити унутар
постојећег политичког оквира националних држава.”105 Забрињавајуће је и само постојање две јаке супротстављене снаге.
Дугогодишња немоћ нових „моћника” да до краја „инсталирају” своје ставове, циљеве и правила, казује да смо далеко од
„општег полета”, нових слобода и одлучне, храбре и креативне школе. Слична „струјања” могу се до некле уочити и на глобалном
плану. О чему се ради?
Тражи се излаз из светске економске кризе по опробаном рецепту: „свим средствима сачувати узрочник проблема”. Систем
штити, јача и укрупњава финансијски сектор, корпорације и банке.
Превазиђена је „заблуда” да је профит накнада за ризик. Наиме,
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губитак финансијских фирми је социјализован. Порески обвезници, уз „благослов” државе, субвенционишу приватни капитал.
Интерес је, наравно, у још јачем приватном загрљају. „Читав систем се заснива на томе да су они који новац посуђују ослобођени
одговорности. У њиховим државама одговорност се пребацује
на осиромашене слојеве становништва.”106 Поставка капитализма, да трка богатих за профитом треба да доведе до радних
места, пристојних примања и општег друштвеног напретка, више
није „обавезујућа”. У наше време, похлепа моћних коначно може
да збаци демократску маску. „У најбољем случају, предложена
„демократска” формула није више од карикатуре „изборног вишестраначког система” лишена бриге за друштвени напредак, али
опет и увек повезана са врстом друштвене регресије коју захтева
и производи реално доминантни капитализам.”107 Капитал има
одрешене руке, да у било којој области живота тражи извор
профита под паролом „изласка из кризе”. „Да би од Интернета
направили капиталистички рудник злата, људи нису жртвовали
само своју приватност – а за скептике и своју људскост – него
и највећи део наде да ће ствари бити другачије.”108 „Касних деведесетих, након што је предан у руке приватних корпорација, на
начин који никоме није јасан, Интернет је постао електронска
трговина. Интернет више није информацијски аутопут.”109 Школа
није изузетак, напротив.
„Заговорници слободне трговине тврде (...) да је и трговина
услугама погодна за глобализацију и подложна правилима СТО, те
да услуге представљају последњи велики потенцијал за доходак
из трговине.”110
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„Комерцијализација високог образовања је најважнији феномен нашег времена”111 „Универзитети су у великом степену постали служавке корпоративистичког система”112
Неолиберални свет није успео (нити му је то, заиста, био циљ)
да оствари обећање највећег добра за највећи број људи. Он је успео
у аутоматизацији, приватизацији, бирократизацији. Успео је да
упрегне већину у остварењу трговачких циљева мањине. Његов
нагонски задатак је да потре свест која би могла да то схвати. „У
свим посебним аспектима – вестима, пропаганди, реклами, забави
– спектакл представља владајући облик живота. То је свеприсутна
афирмација већ начињених избора, како у области производње,
тако и у области потрошње везане за ту производњу. И облик и
садржај спектакла служе као потпуно оправдање услова и циљева
постојећег система.”113 Његов циљ је масовна производња отуђених појединаца, који би такав „ефикасан” свет успели да доживе
као свој. Његова перспектива, у циљу сопственог одржања, је производња индивидуа којима не смета недостатак људске перспективе. „Потреба за апсолутном контролом друштва подразумева
атомизованог појединца, индивидуу затворену у себе којој се као
једино средство комуникације дају масовни медији и илузија да
путем њих он учествује у друштвеним променама.”114
„Престаје непосредност социјалног живота и отменост, учтивост, добро васпитање, предусретљивост су само терет за анархично ЈА. Нико се не брине за опште благостање, јер свако мора да
јури за својим индивидуалним задовољствима. (...) Живот постаје
бесмислен, ова бесмисленост преплавила је живот у сваком погледу и прожела све његове моменте. Ако живот нема смисла, онда је
животни циљ човека бадаваџијско уживање; наслада неодговорног ЈА.” Укратко, нисмо успели да креирамо свет по мери човека,
111
112
113
114

50

Милан Узелац, „Метапедагогија I”, 2007, Вршац.
Џон Ралстон Сол, исто.
Ги Дебор, исто.
Милан Узелац, „Филозофија образовања I”, 2012, Вршац.

УСПРС

ЛАЖ ЕПОХЕ или ШКОЛА У ЛИБЕРАЛНОМ КЉУЧУ

већ по мери аутомата. Како би се у њему осећали удобно, потребно
је да и сами постанемо аутомати.
Улога школе у друштву слободног тржишта слаби, јер је
друштво успело да развије моћне механизме принуде (доминације), те школа, шта више, изгледа да смета. Традиционално,
школа је васпитавала човека и радила на превентиви социопатолошких појава у друштву. Тај посао је дуго обављала веома
добро. Данас се на тај начин спречава даљи уплив капитала у
лечењу последица. У Србији још увек нема довољно психоаналитичара, приватних институција за лечење менталног здравља,
приватних затвора. „Да ли је овај немилосрдни порив за ускошћу у
ствари неизбежан? Да ли наше поседовање стално растућих делова
информација захтева овај подвојени приступ образовању? Да ли
он делује? Да ли он у ствари производи знање? Разумевање? Да ли
ово ограничавање интроспекције производи оно што Кјеркегор
назива „презира вредну мржњу”?”115
„Разумети нешто не значи ништа друго до вратити га на његово изворно место; због тога се разумети може само метафизички.”116
Школа се по владајућим економским критеријумима појављује као
неефикасна. Она развија способности које данашња друштвена
хијерархија не цени, или их чак сматра штетним. „У савременом
свету доведена је у питање потреба за поседовањем знања и његовим стицањем.”117 У том смислу традиционална школа је директно
супротстављена захтевима савремене организације друштва. Школа „губи време” развијајући код ученика самосталност, критички
став и независност. Све су то вредности апсолутно контрадикторне захтевима неолибералног друштва, које цени уклопивост, поводљивост, и грамзивост. „Вођење бриге о деци и старање о њима
не спада у посао. Па шта је онда „посао”? Да ли је то оно што се
ради у канцеларијама у Вол Стриту, финансијске спекулације? То
115
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јесте посао јер се на томе може зарадити гомила новца, али не за
одгој деце. Одгој деце није посао и он нема друштвену вредност
па, према томе, не треба ни да буде социјалне подршке за њега.”118
„Генерације су учењем заслепљене материјом, оне су с презиром и поругом прихватале сваку метафизику, идеалитет, егзактну
стварност и свако очитовање интуиције, а у древној баштини нису
умеле ништа друго да виде до неозбиљне приче које су претходиле
њиховом „напредном” човечанству.”119 „Пад педагогије у психологизам имао је по њу погубне последице, јер ју је одвојио од филозофије, а тиме и метафизике, и усмерио на решавања стриктно практичних питања образовања стављањем нагласка на методолошке
проблеме.”120 Савремене педагошке методе се јављају као привидно
ослобађајуће за децу. Оне „бране” ученике од деградирајуће традиције чији је представник учитељ. То је, наравно, пуки привид. Владајућа идеологија је развила толико моћне репресивне механизме,
да себи може да приушти ту слободу да се лиши учитеља као свог
представника. Претходно је на сличан начин деградирана моћ породице. „Породично васпитање губи свој значај, а у представнике
младе и најмлађе генерације, од првог дана утискују се само оне
вредности које почивају на успешности и доминацији над другима,
вредности пречесто огољене, кастриране од свог вишег, патриотског и родољубног смисла. Успешност су ценили посебно и стари
Грци и изнад свега уважавали су победу, али, једнако су високо ценили и патриотизам, жртвовање за отаџбину, херојство, јунаштво,
одбрану свог народа и слободе, одбрану темеља из којег израста дух
народа.”121 „И што учим, није моје и што знам, није власништво
мога ЈА. Духовност исто тако није предата на милост и немилост
људском ЈА, као што му није изручена земља, ближњи, животиње и

118
119
120
121

52

Ноам Чомски, исто.
Бела Хамваш, исто.
Милан Узелац, исто.
Милан Узелац, исто.

УСПРС

ЛАЖ ЕПОХЕ или ШКОЛА У ЛИБЕРАЛНОМ КЉУЧУ

као што на свету није изручено ништа. И дух је дат за неговање.”122
Хоризонти ученика су сужени, њихова судбина је унапред програмирана у толикој мери да се породица и школа јављају као кочница
зацртаном економском „напретку”. „Ми се суочавамо са кризама
памћења, са губитком наше хуманистичке основе. Универзитети,
који треба да буду отеловљење хуманизма, уместо тога бивају опседнути изједначавањем са специфичним снагама тржишта. (...)
Ово посебно представља проблем у друштвеним наукама, што је
највише допринело порасту пасивности.”123 „Сам човек је неговатељ, али је човек и објекат неговања.”124 Освестити појединца, супротно је функционисању система. „Оно што корпоративистички
приступ изгледа пропушта, јесте једноставна улога високог образовања – да научи људе да мисле.”125 Рушење освешћујуће улоге
школе има подршку, и наводно оправдање, у ученицима који не
желе да буду освешћени јер то изазива непотребан бол. Штитећи
ученика од бола, савремена педагогија штити појединца од трагедије спознаје. Појединац се „штити” од најхуманијих културних
достигнућа која су остварена по цену одрицања и страдања. „И
васпитање није ништа друго до једна врста култа.”126 На тај начин,
плаћа се огромна и апсурдна цена. Ученику се брани да постане
човек.
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Несташица знања
За човека су знање и процес
стицања знања
подједнако значајни.
Маклуан
Цена робе подиже се оскудицом. Пре него је Ево Моралес
преузео власт у Боливији, огранак америчке фирме Beсhtel је у
сарадњи са локалном елитом приватизовао водовод, а у циљу „одбране предузетничког права на профит” усвојен је закон о забрани
скупљања кишнице (!), после чега је цена воде „подивљала”. Након
избијања масовних грађанских немира, оружаних сукоба и демонстрација, „посао” је пропао. Ми, „блажени”, верујемо да се овакве
ствари дешавају другима, „тамо далеко” и у друго време. Али, нема
популације, простора и времена ван интересне сфере капитала.
„Капитализам је обожавање култа sans réve et sans merci (без сна
и без милости). У њему нема „викенда”, ниједног дана који не
би био његов празник, у најстрашнијем смислу.”127 „Чувена Велика тројка из Европе: Suez, Vivendi и Thames лобирају у светским
институцијама, укључујући и СТО, да им се омогући „тржишни
приступ” водоснабдевању. ММФ, Светска банка и остали глобализатори терају државе на приватизацију водних ресурса путем
програма структуралног прилагођавања, који се онда продају Великој тројци. (...) То у пракси значи монопол над одређеним извориштем воде, те стога транснационалне корпорације покушавају
да затворе оближња врела или да „приватизују кишу”.”128
Капиталистички гениј у свему препознаје робу. „Технолошка
општила су сировине или природна богатства, баш као што су
127
128
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то угаљ, памук и нафта”129 „Само незадовољство постаје роба
чим економија обиља развије капацитете за прераду те нарочите
сировине.”130 „За њега су постали плен пшеница, раж, кукуруз,
воће, месо животиња, рибе мора, руда из планина, хиљаде загонетних умећа материје, као магнетизам, електрика, хемијска својства,
али му је постао плен и други човек, други народ, друга раса, плен
су му постали камен, вода, земља, ваздух, и све је то он опљачкао
да би све привукао у круг свога Ја. За то време је постајао све сиромашнији, све више диваљ, груб, завађен, све затворенији, тврђи,
плићи, глупљи, примитивнији и опакији.”131
Где је у тржишном аранжману школа? „Дејан Поповић, бивши ректор Београдског Универзитета, (...) је први студентима јасно поручио: „знање је роба која треба да се плати”.”132 „Дугорочна
тенденција која у ствари и није тако дугорочна, јесте да се смање
или елиминишу могућности државног образовања намењеног
сиромашнима и радничкој класи, тако да буду присиљени одустати од уписа на државне факултете.”133 Како би знање постало не
било каква, већ цењена и тражена роба, потребно је претходно
конструисати несташицу. Капитал се неће улагати у знање све док
је оно јефтино, квалитетно и свима доступно. Потребно је све то
онемогућити. Како?
„Када смо се моја породица и ја преселили у Калифорнију,
где се све таксе сливају у главни град Сакраменто и веома мала
количина новца враћа у локалне заједнице и школе, ниво знања
које деца добијају у школи слободно се може оценити као катастрофалан. Чињеница да су плате у овој савезној држави толико
мизерне, па их професори не добијају током распуста, директно
129
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се одражава на мотивисаност просветних радника, а самим тим
и на квалитет њиховог рада, будући да је највећи део њих принуђен да ради још неки додатан посао како би себи и својим породицама омогућили егзистенцију. Тако се изузетно мали број
квалитетних кадрова одлучује да ради у просвети, па наставници физичког васпитања у многим школама као додатни предмет
предају математику. Колико се мало из државног буџета издваја
за образовање сведочи и пример да, рецимо, наставници хемије,
у шта сам лично имала прилику да се уверим, морају из свог џепа
да купују хемикалије за огледе, због чега се настава углавном
своди на теорију.”134
„Зашто се ово дешава? Теоретски, због недостатка новца. Не
постоји, међутим, мањак фондова за оне области високог образовања које привлаче корпоративистичке елите. Како се новац
извлачи са нивоа државних школа и пребацује на области високог
образовања, тако квалитет државног образовања опада и све више
родитеља се одлучује за приватне школе. Одводећи децу они
такође односе и било какво поверавање систему и наглашавају
промену.”135
„На путу је кампања која прети уништељу система јавног образовања. (...) Постоји покушај да се то уништи, као и свако подручје људског живота, које укључује социјалну солидарност људи.
То се покушава на разне начине. Један од њих веома је једноставан:
недовољно финансирање таквих фондова из државне касе. Прво
што се чини са било којом услугом која се намерава приватизовати јесте то да се она поткопа како не би функционисала како
треба. (...) Јавно образовање се веома слабо финансира и за њега
се издвајају јако мала средства; много мања него што би требало.
Наставници нису довољно плаћени. Ресурси су лоши. Уопште
134
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узевши, у току је озбиљан пад средстава за инфраструктуру. (...)
Јавни систем постаје све лошији и неефикаснији, због чега је
све мање популаран. (...) Преузели смо систем здравства, приватизовали затворе и систем социјалне бриге, а сада смо кренули
на школе. Следећа велика мета јавног новца – за којим идемо на
паразитски начин, попут богаташа – јесте систем школства.”136 „На
његово место ће доћи систем образовања који диктира неколико мултинационалних корпорација под плаштом демократије и
слободе тржишта интелектуалних потенцијала читавих држава и
чији је једини циљ остварење максималног профита за што краће
време.”137
Капитал „види” само оно што је способан да види – робу, тржиште и профит. Ако је знање роба, учитељ је трговац – ученик
муштерија. То је у старту антагонистички однос, а купопродају
одликују – интерес и превара. Овај пословни однос, према економским рационалистима слободног тржишта који подржавају
теорију јавног избора (Public choice) „треба” да уобличи и хумане
релације сходно економском моделу, посебно у здравству и школи.
Ми смо кредитним механизмима Светске банке приморани да
„уредимо” свој јавни сектор према правилима теорије јавног избора
чија је фундаментална претпоставка да су сви људи себични, грамзиви и неодговорни. Стога је сваки хумани поступак потребно
прорачунати, предвидети, програмирати. „Приватна институција
има само један циљ – учинити људски фактор минималним, јер је
то оно што добит чини максималном. (...) Ако се покаже да се то
може постићи на начин како се ради у фабрикама: стандардизацијом, прописима, брзом заменом делова и односом према људима
као да су лако заменљиви делови машине, онда ће то они, наравно,
направити. (...) Лекари морају од администратора добити дозволу
за лечење, иако ови нити су видели пацијента нити имају појма о случају. (...) Ако један лекар мора потрошити двадесет сати
136
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седмично како би обавио додатну папирологију, то се не назива
трошком и не рачуна се.”138 Тек у овој тачки назире се сва апсурдност идеологије слободне трговине која суштински нема никаквих додирних тачака ни са слободом ни са слободним друштвом.
„Замењује га хипотеза о друштву које конституишу „појединци”.
Ови „појединци” (homo oeconomicus) су неисторијски, идентични
са онима који су наводно, с обзиром на порекло човечанства, увек
поседовали исте непроменљиве квалитете (егоизам, способност за
прорачун и прављење избора ради личне користи).”139 „Све што је
некада било непосредно доживљавано, удаљено је у представу.”140
„Живот заједнице у овим околностима пуки је привид. Ако нестаје
непосредност, заједница у том тренутку постаје хаотично комешање хетерогених елемената.”141 Било какав хумани квалитет се
негира, јавна служба захтева одређени број поена, бодова и сати
„стручног усавршавања”. Како каже професор Јован Чекић: „У деспотским друштвеним формацијама важно је докопати се неког
места јер оно структуира сву моћ самог субјекта. Деспот може бити
ретардиран, или чак имбецил, али сама функција места на коме
се нашао чини га неограничено моћним. Србија је пуна провинцијалних деспота (...) и, уколико не зависите од њих, онда може
бити забавно да се посматра како њихова моћ функционише, пре
свега на штету свих, а онда и њих самих.”142 Српско здравство и
просвета су под акредитованом семинарском анестезијом. Каква
пустош остаје иза људи који су поверовали да су само себични
аутомати, више не треба ни коментарисати. Британски јавни сектор је својевремено претрпео катастрофалне последице оваквог
приступа који је преузет из главног града неолибералног света –
138
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Вашингтона. Након тестирања на сопственом терену, теорија
јавног избора постаје моћно неолиберално оружје у борби против слободног света, али и врхунска роба. Уз рецепт урушавања
јавних институција, глобализатори испостављају и рачун у виду
новог задужења.
„Кад би свет био пун себичних појединаца какве налазимо у
економским уџбеницима, он не би могао функционисати, јер бисмо трошили већину времена варајући, покушавајући ухватити оне
које варају, и кажњавајући оне који су ухваћени. Свет функционише само зато што људи нису тако потпуно себични чиниоци,
као што то верује економија слободног тржишта. Претпостављате ли најгоре о људима, најгоре ћете и добити”143 „Лопова је
много када држава обилује законима и наредбама.”144 „Етичност и
адекватност услуга приватних и транснационалних корпорација
у таквим секторима, као што су здравство, образовање, затвори и социјалне службе све више се доводи у питање.”145 „Главни
проблем овде јесте универзитетска заједница која не подучава
елите да се уздигну изнад сопственог интереса и уског става.
Она то не може јер је и сама склизнула у сопствени интерес
и уски став што се веома лако дешава у свету професионалних
корпорација.”146 „Нова дисциплина, која се зове бихевиорална
економија, проучава да ли се људи заиста понашају као упрошћени модел. Њихове студије показују да се само две групе у друштву
стварно понашају са позиције личног интереса, у свим експерименталним ситуацијама. Једна од тих група су сами економисти,
а друга група су психопате.”147
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„Човек постаје мудрим, духовно пунолетним, захваљујући
процесу васпитања кроз који пролази и у којем долази до одређених знања; тај процес одвија се кроз општење и у томе се мора
видети и прави корен појма васпитања: човеку је потребан
други човек да би постао човек.”148 „Ми смо људска бића. Контакт
лицем у лице значи много.”149 „Многи данас глобални утицај технологије у замаху (ИТ) виде као негативан, док се за електронско
учење путем телевизије, видеа и компјутера доказало да је далеко
инфериорније од традиционалних усмених метода за елементарно образовање, перцепцију и развој критичког мишљења.”150 „Већ
неколико година води се расправа о томе како се на компјутере
и компјутерску опрему троши много новца, а продуктивност је
незнатна. (...) Али постоји и могућност о којој нико до сада није
расправљао. Да компјутери уопште не доприносе ефикасности у
техничком смислу речи. Поплава информација у сваком случају
има двојак карактер.” Савремена педагогија, ипак, мало пажње
поклања духовном свету ученика. „Дух не досеже живот, живот
не досеже дух. Реализација нема могућности. На једној страни
апстрактни идеалитет, на другој огрубела материјална пракса не
налазе везу, јер човек новог доба не живи у духу уједињујуће
љубави, него у своме ЈА.”151 Учитељ на својој тезги нуди „знање”
као обећање „бољег живота” у суровом неолибералном свету.
„Сведоци смо све учесталијих и све агресивнијих наступа (...)
оних који својим примером и својом егзистенцијом недвосмислено потврђују како знање ником више није неопходно, а да
је продаја услуга и менаџерисање најадекватнији пут изласка из
данашње кризе, и да ће се, кад сви постану „врли пословни свет”,
проблеми разрешити сами од себе.”152 „Штавише, овај помак ка
148
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изједначавању са радом предводе менаџерски слојеви – државни и
приватни. Криза, пак, у нашем друштву и економији и проистиче
добрим делом од превеликог броја менаџера – то је баласт који
вуче остатак економије. Ови менаџери – чувари корпоративизма
– олакшавају вишим нивоима образовања док они настављају да
деле знање на све уже специјализације.”153
Успех учитеља мери се успехом ученика. Шта данас значи
успех? Онај ко успе да се успне у усвојеном хијерархијском устројству, углавном је „успео” за себе. Често је „успео” на рачун других, осиромашених, експлоатисаних, маргинализованих. „Већина
нас ради у преамбициозном друштву претрпаном информацијама
(док она већина нас која не ради у таквим условима често гладује,
неписмена је, налази се на дну друштвене лествице или је ментално оболела). Свега има превише.”154 Друштво пројектује слику
„успеха” по сваку цену.
„Централна тема се данас врти око „квалитета”, што у ствари
значи да нагласак треба да буде на томе да се кроз систем однегује
најбоље за елитне структуре. Ово представља стандардни хијерархијски, корпоративистички прилаз.”155 Већина која „успеху”
тежи, даје тој слици легитимитет. Сурова економска машинерија „подмазује” се новим жртвама, спремним да се у њу упрегну.
„Модерни човек живи у обмани да зна шта жели, док у ствари
жели оно што се од њега очекује да жели. Да бисмо то уважили,
потребно је да схватимо да познавање стварних жеља није, као
што већина људи мисли, релативно лако, већ да је то један од
најтежих проблема које људско биће мора да реши. Тај задатак
настојимо да избегнемо по сваку цену, прихватајући туђе циљеве
као своје.”156 „Због тога целокупно човечанство новог доба има
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лошу савест: зна да свему што каже, исповеда, захтева, објављује,
тврди дугује реализацију. Скупља теорије, поставља циљеве, говори о нивоу, објављује вредности – али говорник и објављивач
су први који не мисле на подмирење дуговања. (...) Модерни дух
није егзистенцијалан, што је само друга реч за то да је он безначајан и без духа и безличан и празан и нереализован.”157 Полако
„пловимо” ка новој кризи. Избор је, дакле, знатно сужен, а школа
(уметност, медији...) према економским рационалистима слободног тржишта треба да му обезбеди „насмејано лице” продукцијом
„сретне свести”. „Сретна свијест – вјеровање да је стварност рационална и да дани систем испоручује добра – одражава нови
конформизам, један вид технолошке рационалности преведен у
друштвено понашање.”158
Јавни сектор, демократске институције и социјална давања „у
време кризе” наводно представљају буџетски терет. Школе се „сналазе” на тржишту, траже донаторе, зајмодавце и спонзоре. Преко
капитала, у учионице улази корпоративна свест. „Демократски
систем школовања (...) један је од најсигурнијих начина стварања и ширења тржишта за робу свих врста, а посебно оних
у којима мода може одиграти улогу.”159 „Већ саме промене укуса
потрошача доводе до боље продаје артикала тако да мода преузима примат у односу на културу.”160 „Морамо наметнути људима
„филозофију бескорисности” и побринути се да се усредсреде на
„површне ствари у животу као што је конзумација на подручју
моде”. Покушаћемо прогурати измишљене потребе.”161 Очекују
нас, дакле, „немили догађаји” попут оног када је ученик гимназије
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у Џорџији суспендован из наставе јер је на предавања дошао у
Pepsi мајици на школски дан Coca Cole.162
У периоду када би школа могла да буде лабораторија другачијих, спасоносних, хуманијих решења, она (п)остаје конзерватор погубно фрагментованог материјалистичко-предаторског
менталитета, и одлаже решавање проблема. „У савременом свету
доведена је у питање потреба за поседовањем знања и његовим
стицањем.”163 Након пљачкашке приватизације у бившим „социјалистичким” државама назване „првобитном акумулацијом
капитала” преживели смо заправо дезакумулацију и разарање
акумулираног националног богатства, па тиме и разарање саме
супстанце сваког националног (државног) суверенитета.164 Преостаје да будемо и више-мање пасивни сведоци разарања, комерцијализације и приватизације школе, уз жаљење да је све
могло бити другачије. „Да ли неразвијене земље могу учинити
историјски скок из предтехнолошког у посттехнолошко друштво
у коме овладани технолошки апарат може пружити базу за истинску демократију? Напротив, већи су изгледи да ће развој,
наметнут тим земљама, довести до периода тоталне администрације, оштријег и крућег од оног који пролазе развијена друштва.”165
„„Реформа” је једна од оних речи којих би се требало пазити. Промене се називају реформама ако моћници стоје иза њих.”166
„Социјалистичка” схватања у образовању, свакако, више нису
у моди. Није, зато, захвално коментарисати изјаве попут оне филозофа Гашпар Тамаша да су унутрашње резерве капитализма
у свету потпуно истрошене и да је последњих година, на највеће
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изненађење свих, дошло до невероватног процвата марксистичке
теорије, али је слободна мисао у школи сигурно осакаћена избегавањем критички настројене литературе. Док највећи духови
епохе, попут лингвисте Чомског, с правом слободну трговину и
неолиберализам етикетирају злочином против човечанства, за
нас су још увек „шанса за самостални развој”.
„Загонетно је већ то, што један народ, који се управо почиње
ослобађати и обарати све баријере између различитих чланова
народа, који почиње оснивати политичку заједницу, што такав
народ свечано прокламира право егоистична човека, издвојена од
својих ближњих и заједнице, штавише ту прокламацију понавља
у тренутку, кад само најхеројскије самоодрицање може спасити
нацију и које се стога императивно тражи у тренутку, кад жртвовање свих интереса грађанског друштва мора бити постављено
на дневни ред и кад егоизам мора да буде кажњен као злочин.”167
„Ако реакција народа буде добро организована и ако поприми
конструктиван облик, онда ће она успети поткопати и преокренути то, веома недемократско здање, саздано од међународних економских споразума који се желе наметнути свету. А ти споразуми
су веома недемократски. (...) Дуг се не сматра важећим ако је наметнут силом. Дуг које земље трећег света имају јесте омражени дуг
(„невољни дуг”). (...) Ако бисмо се држали принципа омраженог
дуга – већи део дуга који имају земље трећег света једноставно би
нестао. Све су то идеолошке одлуке, а не економске чињенице.”168
„Све веће тешкоће прилагођавања већ промовишу борбе жртава – сељака за земљу, радника за боље плате, људи за освајање
демократских права.”169
„Дани овог друштва су одбројани. Његови разлози и његове
заслуге пажљиво су извагани и видело се да не претежу. Његово
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становништво је подељено на две стране, од којих једна жели да
ово друштво нестане.”170
„Најфундаменталнија ставка у митологији данашње теорије
техноглобализма гласи да ниједна земља, која тежи да постигне
разумне стопе раста или животни стандард, не може више да се
ослања само на властите снаге. (...) Мил се слагао са Керијевим
моделом ослањања на властите снаге, заснованог на заједници,
али га је требало створити образовањем, а не протекционизмом.”171
„У стварности, пак, широм Запада – не само у Сједињеним
Државама – ми бежимо од тог простог принципа висококвалитетног државног образовања. Радећи тако, ми даље подривамо
демократију. Постојање висококвалитетних националних државних школских система за првих 12 или више година образовања
представља кључ за демократију у којој се легитимитет налази на
страни грађанина.”172
„Први корак према древној баштини не може бити ништа
друго до ученичка покорност: јер човека не преображава техника,
него дух”173
Наше друштво нема сопствену визију другачијег (бољег?)
уређења, те ни наша школа нема визију другачијег (бољег?)
друштва.
Остаје да чекамо да се нешто промени на глобалном плану.
Тако смо још једном допустили да не будемо битни.
Јован Павловић
дипломирани математичар за
рачунарство и информатику
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ЛАЖ ЕПОХЕ: СВЕТ БЕЗ АЛТЕРНАТИВЕ
„Парадоксална и трагична ситуација човека је да је
његова савест најслабија када му je најпотребнијa.”
Ерих Фром
Свака епоха има своју велику лаж и то није нужно лоша
ствар. Напротив. Она даје смисао људском бивствовању и везује
човека са човеком на заједничком путу. Даје основу за изградњу
комплексне структуре људских интеракција, али и оквир ван
ког једна цивилизација не може. Сваки човек у тој комплексној
грађевини проналази своје место, било кроз афирмацију, било
кроз опозицију у односу на лаж епохе. Но, након неког времена
она губи своју моћ, извитопери се и претвара у своју супротност,
у силу која не мотивише и не обједињује, већ обесхрабрује и раздваја. Ми живимо у таквом времену. Лаж наше епохе постала је
погубна.
Епоха нам каже: „човекова слобода се мери искључиво економским успехом”. Човек је искључиво homo oeconomicus. Ако се
сетимо да је код старих Грка реч економија представљала „законе
управљања домаћинством”, онда није потребно наглашавати колико је слобода оваквим схватањем осакаћена, маргинализована
и извитоперена. Пре се може тврдити супротно. Успех у економској утакмици од човека прави нечовека. Ако је слобода само могућност да схватимо и прихватимо себе и друге, и могућност да
помогнемо себи и другима, онда од слободе не преостаје ни трага.
Епоха нам се приказује као истинита тиме што је сурова. Нажалост, то је изгледа једини преостали критеријум. Бивши амерички
војни секретар Мекнамара о бизарном и апсолутно непотребном
бомбардовању јапанских градова (овде се не мисли на Хирошиму и
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Нагасаки) током Другог светског рата, каже да би Америка одговарала за ратни злочин да није била на страни победника1. Суровост
је обезбедила „истину”.
Просто је невероватно како свака епоха себи даје посебност
лажју да је „јединствена” и да живимо у условима какви нису познати историји. Поричући континуитет, лаж епохе покушава да
спаси саму себе. То је јефтин трик и примењивала га је свака цивилизација на издисају. Немогуће је замислити како римски мислиоци пред сам распад Царства не сматрају да живе у условима
какви нису познати историји. Друга тактика, којом се лаж епохе
спашава, је порицање саме могућности постојања истине. Ово је
врло суптилна и опака превара. Креира се актуализовањем вечите
немогућности човека да до краја спозна себе, друге и историју, при
чему се ово узима као полазиште песимистичног погледа на свет.
Одржава се крајњим апсурдима: неповерењем у поверење, неверовањем у веру, и коначним апсурдом да истина не постоји. Ваљда не
треба ни показивати у којој је мери ово лаж, јер уколико истина не
постоји, онда засигурно није истина ни да истина не постоји, итд.
Уметници тврде да је истина неизрецива, филозофи показују да
је спознаја немогућа, а научници доказују да је све релативно. Но,
једино човек за другог човека може да тврди да је нечовек. Уколико
нема људи, нема нечовечности, али ни хуманости, тј. поверења,
вере и истине.
Данашње грађанско, демократско, буржоаско друштво проживљава своје последње дане. Грубо гледано, капитализам може
да се прати кроз три фазе: ослободиоца, грабљивице и лешинара.
Последња фаза је започела средином прошлог века. Наше доба је
„лешинарско”. Оно опстаје скоро искључиво захваљујући нечему
што је давно мртво. Систем је потрошио своје духовне залихе, а није
произвео нове који би стимулисале младе генерације да креирају,

1

Errol Morris (2003) Fog of War - 11 Lessons from the Life of Robert S McNamara
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да осмисле себе и своју егзистенцију. То је разумљиво, јер је сва
снага неопходна искључиво одржавању и полакој припреми целог
система за колапс. Занос, имагинација и креативна моћ су пресушили и преостаје да се друштвени акценат, који се кретао од револуционара, уметника и филозофа, преко бизнисмена, градитеља и
ратника, коначно пренесе на менаџере, адвокате и банкаре. Овај
прелазак из духовне у материјалну сферу, или како каже Фром
„из модуса бивствовања у модус имања”, може најбоље да се прати
у Америци, која је због мањка духовних наслага из претходних
епоха идеална за праћење огољених консеквенци капитализма.
Европски лешинар и сам неретко примењује амерички модел и
храни се сопственим месом. То је најевидентније у Грчкој, а потом
и у Шпанији, Италији итд2. У таквој историјској клими, српска држава је у процесу „демократизације” изабрала несретно решење и
потражила спас испод крила лешинара. Наш циљ је да „постанемо”
Америка, и ми храбро грабимо ка циљу.
Амерички лешинар заповеда овако: друштво је тржиште,
људи су роба, а живот је економска трка. Побеђује онај ко заради
више у краћем року. Улагање у будућност није императив. Идиоти (како су стари Грци звали приватнике), добијају од државе на
поклон цивилизацијске, генерацијске и националне тековине у
циљу „оживљавања” привреде. Идиот нема моћ да одржи нешто
тако старо, осетљиво и сложено. Он од свог домаћина има више користи кад је мртав, него кад је жив. Без улагања, брзом егзекуцијом
додатно се богати и постаје „конкурентнији” у вишим економским
круговима. Сви око њега нестају у бездану, што је економски оправдано. Нису били конкурентни.
У даљем тексту ћу покушати да на основу духовне климе лешинарске фазе Запада, а одакле потиче идеја „новог школског
поретка”, објасним шта су циљеви школске реформе коју ми преписујемо из империјалистичких центара моћи, у време кад мале
2
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нације користе предност тога што су мале, како би се бар делимично оградиле и посветиле оном суштинском у свом националном
бићу.
Склон сам, дакле, мишљењу да је данашњи Западни напад на
образовање последица три по друштвену кохезију деструктивне
силе друге половине двадесетог века. То су: рачунари, постмодерни
начин размишљања и економски неолиберализам, и сво троје су
деца (често и усвојена) свог доба и лажи своје епохе. Мислим да су
и сами префикси у духовним „достигнућима” Запада (постмодерна и неолиберализам) увелико показатељи јаловости епохе која
не може ни да се дефинише нечим новим, већ живи на лешини
умрлих идеја.
Када се нека будућа епоха буде са осмехом бавила нашом историјом (а из ње има много да се научи, углавном негативног), процениће с правом да је највећи „допринос” рачунара у подривању
духовног идентитета човечанства. Oткад се појавио, рачунар за
људе представља недостижни узор. Узор, како за појединца, тако
и за друштво. У следећих пола века, људи су покушали прво да му
се додворе, доказивањем како су и сами „генетски програмиране
машине”. Тумачили су своје понашање „теоријом игре”. Потом су
покушали да уреде друштво посматрањем појединца као простог
„обрађивача информација”, чије се понашање може измерити и у
доброј мери предвидети. Рачунари у највећој мери подупиру први
аргумент одрживости лажи епохе, тј. њену јединственост.
Постмодерни начин размишљања се може схватити као ослобађање интелектуалаца од одговорности према друштву. Како је
савремена ситуација толико комплексна, а у многим својим видовима контрадикторна, парадоксална и апсурдна, немоћ интелектуалаца Запада пронашла је привремени излаз у порицању сарадње.
Ово постаје тако болно очигледно кад се упореде интелектуалне
величине модерне наднете над епохом, у покушају да је тумаче,
критикују и лече, са самозадовољним, самопрозваним и самодовољним величинама постмодерне, које је већ њихова епоха расточила по сопственом нахођењу. На тај начин, епоха се немилосрдно
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свети за дезертирање и немоћ да јој се супротстави. Један од назива
за ту немоћ је „политичка коректност”. Постмодерна у највећој
мери подупире други аргумент одрживости лажи епохе, тј. немогућност спознаје истине.
Неолиберална економија је метафизички концепт по којем
људи нису створили економију, већ економија ствара људе. Стога,
друштво је дужно да на све могуће начине подупире економију, а
не обратно. То је нада да ће крајње хаотично финансијско тржиште,
заузврат, својим неприкосновеним силама стабилизовати друштво.
То је идеја краја државе. То је идеја Глобализације. То је огољена
лаж епохе, која припрема самој себи крај, јер више нико не може
да јој стане на пут.
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СМРТ ВРЕДНОСТИ: ФИКЦИОНАЛИЗОВАЊЕ ЗНАЊА
„Заједници уметност представља лек за
најгору болест ума, корупцију савести.”
Колингвуд
Роберт Раушенберг, још увек неафирмисани 28-годишњи
уметник је 1953. године замолио свог 49-годишњег славног колегу,
Виљема де Кунинга да му поклони један цртеж. Кунинг је изабрао
дело из атељеа у Њујорку и поклонио га младом колеги. Раушенберг
је следећих месец дана провео педантно бришући комплетан рад.
Како сам каже: „Отписао сам тај цртеж, јер сам хтео да „напишем”
нови са другим крајем оловке која је имала гумицу”1. Преостале
трагове оловке и трагове гумице на папиру је након тога представио као своје оригинално дело. Оно се данас може видети у Музеју
модерне уметности у Сан Франциску.
Овај догађај је индикативан за духовну климу целе друге половине двадесетог века. Из њега се могу извући бар три оријентира.
Прво, ствари се раде на нов, али погрешан начин. Друго, тиме се
руши оно што је до тада урађено. Треће, ново деловање је само
реакција и у потпуности зависи од тековина које руши. У том парадоксалном смислу Раушенберг је заиста велики уметник, јер на
самом почетку новог односа човека према себи, другима и свету,
открива заједници тајне њеног срца.
Aко je у претходном примеру духовне смернице требало протумачити на основу дела, само декаду касније 1963. године, велики
гуру постмодерне уметности Енди Ворхол у интервјуу за Art News
каже:
1

Barbara Hess: De Kooning (TASCHEN, 2007)
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„Разлог мог сликања на овај начин је тај што хоћу да будем
машина; (...) Сви изгледају слично и раде слично, и са нама је тако,
све више. Мислим да сви треба да буду машине.”2
Требало је сачекати још неку декаду након Раушенберговог
деконструктивног чина, да епоха потпуно огрезне у својој лажи,
па да се та лаж коначно јасно и чврсто уобличи у перцептивним
умовима епохе. У свом реферату о знању и науци у најразвијенијим
друштвима Запада, „Постмодерно стање”, филозоф Жан-Франсоа
Лиотар коначно обелодањује нове принципе функционисања западне духовности.
Реферат је објављен 1979. године на француском, а 1984. године
на енглеском језику3. На самом почетку излагања Лиотар нам казује:
„Ако се изразимо крајње упрошћено, „постмодерним” се сматра неповерење према метанарацијама. (...) Са застаревањем метанаративне основе нарочито се подударају криза метафизичке филозофије и
криза универзитетске институције која је од ње зависила.”
Лиотар чита епоху. Он каже да су старе „велике нарације”,
које су људи градили миленијумима (а оне за узврат градиле човеков дух), у стању крајње кризе. Оне у изградњи човека више немају пресудан утицај. Као „велике нарације” овде се не схватају
само религиозне, попут јудео-хришћанске, већ и нарације које су
својевремено подриле религиозну моћ, а то је пре свега наука. У
општем нападу на науку, постмодерни филозофи издвајају саму
филозофију (!) и историју. Још једном зарад своје афирмације треба
„брисати” достигнућа претходних епоха. Што се тиче „застарелих”
друштвених институција, епоха их схвата као легло неправде у
којем већина (чији се крајње спорни легитимитет заснива на некој
метанарацији), практикује моћ, користећи наслеђени дискурс те
институције у циљу угњетавања запостављене мањине. Овде се пре
свега мисли на законодавство, здравство и школство.

2
3
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Србија је просто преплављена разним владиним и невладиним организацијама чији је „задатак” да се „боре” против дискриминације најразличитијих мањина и на тај начин оправдају
добијена средства.
Један од примера је пројекат „Подршка спровођењу антидискриминационог законодавства и медијације у Србији” (финансира Европска унија а спроводи се у сарадњи Министарства рада и
социјалне политике и Програма Уједињених нација за развој), на
чијем се званичном сајту под називом „Чија права су људска права”4
може наћи и следећа дефиниција појма дискурса:
„Пре свега под утицајем француског теоретичара Мишела Фукоа, термин дискурс упућује на систем знања и њему припадајућих
пракси које омогућавају везу знање-моћ.”
Како каже Батлер у књизи „Посмодернизам”5: „(...) то је створило културу у којој су многи подстакнути да себе виде као жртве.”
У истој књизи, могу се пронаћи и следеће одреднице постмодерног начина размишљања:
–– Напад на реализам је апсолутно најважнија одлика сваке
постмодернистичке активности.
–– Главни аргумент деконструкције заснива се на релативизму, то јест на ставу да је истина увек релативна, јер зависи
од разлике у становишту и предиспозицији субјекта, као и
интелектуалног оквира унутар кога је он просуђује.
–– Ова најважнија употреба деконструкције – подривање нашег веровања у логичка, етичка и политичка општа места
– показала се најреволуционарнијом и типичном за постмодернизам.
–– Све нам то може дати самопоуздање да се ослободимо
верности било ком „датом” систему као и веру да је могуће
и потребно мењати свет.
4
5

http://www.cijapravasuljudskaprava.org/index.php
Кристофер Батлер: „Постмодернизам – сасвим кратак увод” (Службени
Гласник, 2012)
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–– Овакво разумевање историографије кључни је тест како
постмодернистичка доктрина утиче на све сегменте наше
културе. (...) Основна постмодернистичка тврдња гласи да
је објективна реконструкција у складу са доказима само мит.
–– Иако су овакви радикални постмодернистички аргументи данас на удару снажне критике, ипак су они у великој
мери променили начин на који америчка и европска култура посматрају научне дисциплине, уневши више скепсе
и политике.
Подривањем саме могућности постојања истине, лаж епохе
се брани. У својој трци да се осавремени (да што пре постане идејно ђубриште Европе, као што је постала робно ђубриште Европе),
Србија је безрезервно и искључиво поверовала тој лажи. Шта смо,
дакле, од духовних тековина Запада увезли пре него што смо изградили сопствени национални интерес (којег још увек немамо)?
Увезли смо: „више скепсе и политике”, „самопоуздање да се ослободимо верности било ком систему”, „подривање нашег веровања у
логичка, етичка и политичка општа места” итд. И док су на Западу
„радикални постмодернистички аргументи данас на удару снажне
критике”, за народ који нема свој идентитет, ова идеолошка коска
је сасвим довољна да се оштре зуби и тупи памет у недоглед. Као
што објашњава пољски социолог Ремигиуш Окраска (Remigiusz
Okraska), доминацијом тема – сурогата (права сексуалних мањина, антифашизам, антирасизам, легализација лаких дрога итд),
обезбеђује се да се суштинска друштвена питања уопште не могу
отворити, а да они који их поставе не буду дисквалификовани као
екстремни левичари или екстремни десничари6.
У свом пророчком реферату, Лиотар извлачи закључак да се
некада чврста друштвена структура разлаже на „облаке друштвености” са замагљеним границама. Како је друштвену кохезију ипак
6

76

Слободан Антонић: Компрадори (Печат, 2010)

УСПРС

ЛАЖ ЕПОХЕ или ШКОЛА У ЛИБЕРАЛНОМ КЉУЧУ

неопходно постићи, на упражњено место метанарација, мора дођи
нешто „јаче” од човека, а то је машина. Лиотар нам предочава у ком
правцу ће се кретати обликовање друштва:
„Они који одлучују покушавају да управљају облацима
друштвености на матрицама input/output, по логици која подразумева мерљивост елемената и одредљивост целине. Они наш живот
намењују увећању моћи. Његово оправдање (легитимација) у смислу друштвене правде као и научне истине састоји се, наводно, у
оптимализацији перформанси система. Примена тог критеријума
на све наше игре немогућа је без нешто терора, благог или немилосрдног: будите оперативни, то јест мерљиви, или нестаните.”
Оно што Лиотара, пре свега интересује, је промена природе
знања у општем друштвеном преображају:
„Према томе, може се очекивати јака екстериоризација знања
у односу на „зналца”, ма на ком степену се овај налазио у процесу сазнавања. Стари принцип да је стицање знања неодвојиво од
образовања (Bildung) духа, па чак и личности, постаје и постајаће
све застарелији. Тај однос снабдевача и корисника сазнања према
самом знању поприма и све ће више попримати облик односа произвођача и потрошача робе према роби, то јест, облик вредности.
Знање јесте и биће произвођено за продају, и трошено је и биће
трошено да би се валоризовало у некој новој производњи: у оба
случаја да би било размењено. Оно престаје да буде сврха себи самом, оно губи „употребну вредност”.”
Постпостмодерно стање само продубљује свест чињеницом
да без јаког смисла бивствовања, човек не може ни да буде човек.
Болно смо свесни тога да зависимо од нечега што нисмо способни
да креирамо. Преостаје да по инерцији служимо јединој могућој
сврси: одржању и унапређењу система. Ова ће се „вера” за кратко
време показати као погубна, јер систем није могуће бесконачно
убрзавати, а да то не доведе до његовог урушавања.
Знање је демистификовано, са њега је скинут метафизички ореол могућности спознаје добра и зла, хируршким путем је
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одстрањена способност да васпитава, сведено је на чињеницу која
се обликује као податак који се преноси као информација. У таквој ситуацији као императив се схвата згртање виртуалног знања
– капитала. Једини смисао је креирање машина које ће на основу
знања производити ново знање, и тиме лишити човека било каквог
разлога за опстанак.
Наука више не служи човеку да изгради дух, већ човек у вакууму без смисла служи науци да изгради тржиште, водећи нас све
брже општем бесмислу.
Знање постаје мртва чињеница без врхунске моћи коју је одувек имало: да мења човека, да му помогне да схвати и прихвати
себе, друге и свет. Могућност да схвате свет, критички га осмисле
и као последицу покушају да га промене на боље, данас је увелико
изван домашаја омладине. То више није нихов циљ, нити је то циљ
њихових родитеља, а циљ система је одувек био супротан. Сваки
злочин има своју казну. Казна за одбијање промишљања света је
трајни губитак моћи размишљања.
Не поставља се више питање јесмо ли једноумље заменили
другим једноумљем. Заменили смо га безумљем. Овде није толико
битно разрачунати се са онима који мисле другачије. Приоритет је
спречити сваки покушај промишљања.
Скидањем вела мистификације са сваког позива, сводећи га на
плаћени посао, који се обавља по одређеном алгоритму, отварају
се нове могућности за злоупотребу. Људи се „уграђују” у систем.
Довољно је да су власници писмене „пропуснице”, при чему сами
не морају да задовоље ни минимум људских квалитета. Доказ њихове „подобности” је економска моћ да прибаве пропусницу. Стари
облик фер игре, где се противник, иако другачијег мишљења, поштује због својих моралних квалитета, нема више никакву тежину.
Позив је постао посао, и као такав више не даје „запосленом”
оно најважније, а то није плата, већ осећај сврхе, корисности и припадности нечему што превазилази појединца. Зато имамо потребу за појачаном принудом од стране система, како би сваки точкић обављао посао за који више није есенцијално заинтересован.
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Уосталом, ефекат рада постигнут као последица појачане принуде,
бар у оквиру хуманитарних занимања, у најмању је руку дискутабилан. Пре би се могло тврдити нешто сасвим супротно, појачана
је активност која као циљ има покушај да се систем превари.
Просветни радници у Србији су током периода обележеног
влашћу Слободана Милошевића, када је сама идеја школовања
проживљавала дубоку кризу, углавном препуштени себи, скоро
без прихода и било каквог занимања друштва за њихов рад, успели
да сачувају школство и достојанство сопствене професије, припремајући тиме терен за предстојеће промене, и као одговорни интелектуалци учешћем у променама оправдали поверење друштва.
Трагична ситуација наступа након промена, када друштво од њих
очекује да смисао своје друштвене улоге пронађу у деградацији
сопственог друштвеног статуса.
Разлажући лаж епохе, Лиотар се већ тада пита какав утицај на
улогу државе ће имати овакав „оптицај” знања у друштву:
„Преображај природе знања може дакле да на утврђене јавне
власти има такво повратно дејство које ће их присилити да преиспитају своје правне и чињеничне односе с великим предузећима и
шире, с цивилним друштвом.”
Епоха каже: „Човек је искључиво homo oeconomicus”. Лиотар
је већ крајем 70-тих закључио шта Запад чека крајем миленијума.
Катић о неолибералима каже:
„Њихов фокус није толико на тржишту чија је улога неспорна
и неприкосновена – он је далеко више усмерен ка држави, њеном
месту и улози. Мање или више експлицитно, тражи се радикална реформа државе и свођење њених функција на минимум. (...)
Гровер Норквист, председник удружења „Американци за пореску
реформу”, сматра да државу треба тако смањити да она може стати
у каду – а потом је ту и удавити. Ово је кратак, сликовит и ефектан
исказ који најбоље објашњава суштину неолибералне идеје.”7
7

Небојша Катић: „Неолиберални корени светске економске кризе”
(НСПМ, 2010)
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Многи аутори екстериоризацију знања називају и фикционализовање знања. Лиотар одмах примећује да ће фикционализовање
знања довести до опште деморализације истраживача, научника
и студената. У том смислу је интересантно упоредити стање на
нашем универзитету данас, са стањем из Лиотаровог доба. Француски филозоф Жан Бодријар још 1977. пише:
„Универзитетске вредности (дипломе итд.) множиће се и
наставити да циркулишу, помало као слободни капитали или евродолари, оне ће се кретати без референцијалног критеријума, у
крајњем случају потпуно девалоризоване, али то нема значаја: сама
је њихова циркулација довољна да створи друштвени хоризонт
вредности (...) аскетски културни менталитет је потпуно потонуо. (...) Очајање студената што добијају дипломе без рада равно је
очајању наставника, и допуњује га. (...) На том компромису – вештачком изигравању наставника, сумњивом саучесништву студената – на том фантомском сценарију педагогије ствари се настављају
и овај пут могу да потрају бесконачно. Јер, постоји неки крај за
вредност и за рад, али он не постоји за симулакрум вредности и
рада. Свет симулације је прекостваран и прекомеран: ниједан доказ стварности га неће више окончати – ако то не учини тотално
урушавање и клизање тла које остаје наша најлуђа нада.”8
Ако, као што то Бодријар тврди, Дизниленд својим постојањем
само прикрива чињеницу да је цела Америка један велики Дизниленд, онда у данашњој Србији опште прихваћено указивање на
пропаст образовања само покушава да прикрије очигледан колапс
целог друштва.
Образовање и васпитање услед недостатка времена и опште
дезоријентације измичу из руку родитеља, а више се не доживљавају као битна функција школовања. Они су скоро у потпуности
препуштени медијима. Још 1995. Нил Постман је писао да америчко дете у узрасту од 3. до 18. године одгледа око 500.000 ТВ
8
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реклама9 (да ли смо већ успели да достигнемо овај „узор”, процените сами). То је трагична ситуација из бар два битна разлога.
Први је што медији не промовишу критичко мишљење, већ слепо
прихватање пласираних информација које су тако уређене да се
конзументом вешто манипулише. Други је стварање зависности
од самих медија и претварање корисника у вечитог потрошача
углавном бескорисних информација. Неке од преосталих катастрофалних последица су промоција изолованости, пасивности
и деструкције, за разлику од сарадње, активног учешћа у преносу
знања и креативности. Поремећај пажње, константна надраженост
чула која води тупости, слабљење емпатије још су само неке од
лоших последица. Описујући уметничку публику, Акиле Бонито
Олива као да мисли на данашњег ученика у Србији: „Ја, непоколебљива муштерија, љуљушкајући се између видеа, инсталација,
ресторана, тоалета и компјутера, слушалица и гардеробе, трговачких центара и симпатичних људи, пред чудноватим мноштвом
случајности, умилни сам бродоломник у тој инертној, мени тако
драгој свакодневици.”10 Штета по појединца, друштво у целини, и
у крајњој линији по цивилизацију (културу више и не спомињем)
је једноставно несагледива. Поставимо ли оно непријатно питање
„зашто?”, схватамо да је императив од младог бића креирати верног
потрошача и доброг „подупирача” економије. Потребно је створити неког ко не размишља, већ слуша и прихвата. Треба обликовати
неког ко не поставља непријатна питања.
У овој тачки, изгледа да долазимо до контрадикције. Ново
„прогресивно” образовање управо замера „класичном” на истим
стварима. Поменути Нил Постман оптужује „класично” образовање за следеће „грехе”:
–– Пасивно прихватање је пожељнија реакција на нове
идеје него активна критика.

9
10

Neil Postman: The End of Education (Vintage Books, 1995)
Акиле Бонито Олива: Уметност око двехиљадите (Clio, 2006)
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–– Откривање новог знања је изван моћи ученика и, у сваком
случају, није њихов посао.
–– Присећање је највиши облик интелектуалног достигнућа, а
прикупљање неповезаних „чињеница” је циљ образовања.
–– Гласу ауторитета треба веровати и вредновати га више од
самосталног суда.
–– Сопствене идеје и идеје другова из одељења су неважне.
–– Осећања су небитна у образовању.
–– Увек постоји један, недвосмислено прави одговор на питање.11
Из овако представљеног стања ствари може се лако извести
закључак да је школа схваћена у типично постмодернистичком
кључу као „језичка игра дискурса” који јача моћ наставника који
се крију иза њега, а на рачун ученика који су „маргинализована”
група чија су права угрожена. У том смислу, наставник се у свим
претходним тачкама „појављује” само једном као алузија на „глас
ауторитета”. Са друге стране је ученик који „активно критикује”,
„открива нова знања”, има „самостални суд”, „сопствене идеје”,
„осећања” итд. Наставник се појављује, дакле, као реакционарна,
апсолутистичка и тиранска сила која „савршено” одгојене ученике жели да „уназади”. Уколико се заиста вратимо корак уназад и
још једном констатујемо да је њихове „судове”, „идеје” и „осећања”
креирала пропагандна машинерија мултинационалних компанија,
постаје нам јасно какав је наставник непожељан, а какав пожељан.
Медији приликом „васпитавања” примењују заиста суптилне
методе. Њихови императиви су: „одмори се”, „опусти се”, „забави се”, а то подупиру страховито неоснованим, страховито подилазећим и због тога страховито ефикасним слоганом „јер ти то
заслужујеш!”. Какву моћ треба да има наставник да би било шта
што он ради имало било каквог ефекта у главама у којима одјекују
11
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овакви пропагандни слогани? Изгледа да је школа данас међу ретким преосталим институцијама ван виртуалне „матрице” коју
намеће глобализација, тј. капитал мултинационалних компанија.
Главни задатак данашње глобализације, дакле, је убацити школе
у „матрицу” и за то се не штеди на средствима. Главни отпор још
увек пружају наставници васпитавани само генерацију раније код
наставника који су били увелико против било какве „матрице”, а
камоли империјално-капиталистичке. Из тог разлога се врши велики притисак на „преваспитавање” самих васпитача. На леђима
наставника је данас огроман терет. Они морају да надвисе своју
епоху, да је протумаче, да схвате њену лаж и да покушају да помогну и својим ученицима у томе.
Жеља ми је да на неколико „практичних” примера покажем
како је знање „батина са два краја” и како је увек могуће пронаћи
његову „васпитну” улогу. Одувек је постојало знање и ЗНАЊЕ.
Чему нас, дакле, учи „ново” знање? Има ли још увек „старо” знање
смисла?
Ако кажем „рачунар је електронска, нумеричка, бинарна,
програмибилна машина”, онда је то знање (уз сва детаљна објашњења која уз то следују). Међутим, уколико кажем „због рачунарске индустрије, сви ми данас размишљамо својом главом мање
него икад, подложнији смо пропаганди више него икад, мање
водимо рачуна о свом здрављу, мишљењу других људи из наше
средине и самој природној средини него икад”, да ли је то „знање”.
Да ли је то лажно, па због тога штетно знање, или је то донекле
тачно, па самим тим непотребно знање, или је то сасвим тачно, па
на основу тога неопходно знање?
Ако кажем: „Стив Џобс (Stеve Jobs) је био један од оснивача
фирме Apple и један од пионира РС револуције”, онда је то знање.
Али, ако кажем: „данас се ајфон (iPhone) и ајпeд (iPad) фирме Apple
производе у кинеској компанији Фокскон (Foxconn) у чијим радним логорима због нехуманих услова рада, власник Тери Гво
на зградама инсталира мреже за хватање самоубица”, да ли је
то знање? Ако кажем „Стив Џобс је 2011. године у разговору са
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Америчким председником Барак Обамом, одбио да у Америку „врати” и једно радно место из Кине, јер су ефикасност и
профит победили патриотизам и одговорност”, да ли је то знање
? Ако нашим средњошколцима кажем: „Играчке фирме Apple
које су за вас знак престижа, склапају у Кини деца млађа од
вас (четрнаестогодишњаци), која раде дневно по 12 сати”, да ли
је то знање? Ако питам: „шта мислите да ли је овакво стање
одрживо, и колико дуго је одрживо, и да ли ће се променити за
вашег живота?”12, да ли је то „корелација” са другим предметима?
Или није на нама да постављамо оваква питања?
Ако кажем: „Бил Гејтс (Bill Gates) је оснивач и власник фирме
Microsoft, и један од пионира РС револуције”, онда је то знање. Али,
ако кажем: „Мајкрософт је једна од компанија која је наведена као
експлоататор руде колтан у Конгу, у извештају УН-а”, да ли је то
знање? Ако кажем „због колтана који је неопходан у производњи
електричних кондензатора за мобилне телефоне, лаптопове, играчке конзоле, у ратовима за контролу рудника у Конгу је страдало
преко 5 милиона људи”, да ли је то знање? Ако кажем „тренутно је
у Конгу 17.000 УН војника који не могу да спрече да сваког месеца
страда 45.000 људи, а практично свако од нас у својим електронским играчкама „поседује” део Конга”, да ли је то знање? Ако питам: „шта мислите да ли је овакво стање одрживо, и колико дуго
је одрживо, и да ли ће се променити за вашег живота?”13, да ли је
то „корелација” са другим предметима? Или није на нама да постављамо оваква питања?
Ако кажем „Српски песник Алекса Шантић је у Мостару 1896.
године написао песму ’Остајте овдје’”, онда је то знање. Међутим,
уколико прочитам прву строфу:

12
13
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„Остајте овдје!.. Сунце туђег неба
Неће вас гријат ко што ово грије;
Грки су тамо залогаји хљеба
Гдје свога нема и гдје брата није.”
Да ли је у њој садржано „знање”? Да ли је наш песник кроз
своју песму практиковао „дискурс моћи језика” како би дошао
до славе, па је због тога ово „знање” чак штетно. Да ли ми данас
живимо у сасвим другачијим условима, претходно непознатим историји, па је ово „знање” застарело и самим тим непотребно? Или
је ово врхунско духовно достигнуће, духовно благо једног народа,
завештање од непроцењиве вредности, нешто највише што један
човек може да остави својим потомцима? Да ли је ово знање које
васпитава, које образује, и више од тога, даје морални, духовни и
егзистенцијални интегритет? Да ли је то „знање” које пружа руку
из прошлих времена како би „научили” да су страст, љубав, и истина нешто нераздвојиво. Како би „схватили” да наше време није
последње и да је наша дужност да остављамо путоказе онима који
долазе после нас, како се не би расејали и у мраку изгубили? Како
би нас „васпитало” да смо дужни и онима који су овде живели
некад, као и онима који ће овде живети после нас?
Да ли такву врсту знања могу да нам пренесу људи попут
Бил Гејтса и Стив Џобса? Да ли само тренутна фаза транзиције
захтева да људи које је школовала Србија, враћају свој патриотски дуг другим државама и народима? Да ли је само тренутни
„мали недостатак” што ми као мали, заправо помажемо великима?
Јер, ускоро ћемо сви бити једнаки? Укључујући Конго? Зар смо
заборавили и оно што нас је историја учила вековима, а Шантић
дивно испевао:
„Сву муку твоју, напор црна роба
појешће силни при гозби и пиру,
а теби само, ко псу у синџиру,
бациће мрве... О, срам и грдоба!”
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Пре завршетка излагања о постмодерним премисама, позваћу
се још једном на Лиотарове далекосежне увиде:
„Рецимо укратко да се функције регулације и репродукције
све више одузимају од администратора и поверавају аутоматима.
(...) Јер на тај начин треба схватити да друштвени односи, на
било којој равни узети, нису само нека теорија комуникације,
него теорија игара (...)”
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ЈАВНИ ИЗБОР И ТЕОРИЈА ИГАРА
„Свако је препуштен себи. А свако
зна да сам не представља много.”
Лиотар
На самом почетку лешинарске фазе епохе, 1950. године тада
широј јавности непознат математичар објављује дело са епохалним
консеквенцама. То дело је настало на Принстону и одјек је одслушаног курса „Међународна економија”, што је водило развијању
идеја везаних за теорију некооперативних игара. Млади математичар се звао Џон Неш, а књига је носила назив „Нешов еквилибријум”. Оно што је тада остало непознато, је да је то био покушај
одбране равнотеже сопственог духовног бића од наводног непријатељског окружења, а јединим Нешу расположивим оружјем – математиком. Наиме, 1958 године Нешова каријера „блиставог ума” је
прекинута застрашујућом дијагнозом „параноидне шизофреније
са депресијом и слабим самопоштовањем”.
Неш је, заправо, наставио рад на једном новом, необичном,
али споредном колосеку математике где се она спаја са економијом,
а чији је један од отаца пионир рачунарства и нуклеарног наоружања Џон фон Нојман, који је заједно са економистом Оскаром
Моргенстерном објавио 1944. године књигу „Теорија игара и економско понашање”.
Шта је „теорија игара” која је имала пресудан утицај на духовну климу Запада друге половине двадесетог века? То је поново
метафизички концепт по којем су људи саморепродуцирајуће себичне машине, чији је смисао живота у непрекидном игрању игара
са другим људима из личног интереса, ради повећања сопствене
добити, а непрестано се прилагођавајући стратегијама других, и
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прорачунавајући вероватноћу победе сопствене стратегије над
конкуренцијом.
Завирићемо мало у тај мрачни свет кроз пример игре „Затвореникова дилема”. Проблем се поставља овако: након што је
ухапсила двојицу осумњичених за известан злочин, а убеђена у
њихову кривицу коју не може да докаже, полиција их раздваја и
нуди им следећу нагодбу:
затвореник Б ћути

затвореник Б издаје

затвореник А
ћути

обојица служе
6 месеци

затвореник А: 20
година затвореник
Б: слободан

затвореник А
издаје

затвореник А:
слободан
затвореник Б:
20 година

обојица служе
5 година

С обзиром да робијаш не зна одлуку другог робијаша, најрационалнија стратегија која представља једину тачку равнотеже, и
која затворенику доноси највеће шансе за нижу казну је да изда
свог бившег „сарадника”. У најгорем случају, уколико је и онај други „издајица”, обојица служе казну од 5 година. У најбољем случају,
уколико је онај други наиван, први играч је слободан а „наивчина”
служи робију од 20 година. Себичан играч је у сваком случају поштеђен најдуже казне. Овим се даје рационална основа да се издаја
сваком „играчу” највише исплати.
Примењена на „реалне” проблеме затвореникова дилема даје
чудне резултате. Ако су, на пример, две нације увучене у трку у
наоружању, а како једна другој не могу да верују код преговора,
теорија игре налаже сваком „играчу” да је најбоља стратегија да
се убрзано настави са наоружањем. Играјући рационално, оба
„играча” долазе до парадоксално нерационалног понашања. Ова
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стратегија је примењена у хладном рату између Русије и Америке,
односно на почетку завршне фазе епохе.
Уколико мислите да све ово засад и нема неке везе са образовањем у Србији, подсетио бих вас да наша најнадаренија омладина
у Петници увелико „игра” баш ову игру, па је због тога и изабрана
као пример. На тај начин, наши најбољи ученици се упознају са
духовним тековинама Запада. (О „окупацији” Петнице, школских
планова и такмичења из информатике од стране мултинационалне
компаније Microsoft би требало написати засебну студију.)
Оно што бих желео овде да истакнем је јачање једног новог
начина „употребе” егзактних наука. Математика је миленијумима опстајала као „врхунска игра духа” и често су се њени највећи
духови ужасавали „практичне примене”. Ова епоха јој је наменила
сасвим другачију, крајње прагматичну улогу. Ипак, то кроз историју математичарима није било потпуно страно. Оно што је заиста
до сада невиђено, је да наука одређује „друштвено пожељно понашање”, са свим консеквенцама које из тога произилазе. Математика, наиме, пружа „непобитан” доказ да је исплативо, па самим тим
и „добро” бити себичан, похлепан и немилосрдан.
Пандорина кутија је отворена и није требало дуго чекати па
да из ње избауља нова „седмоглава аждаја”. Овог пута, „економска
наука” која је већ деценијама била фасцинирана математиком, добија довољно теоријског самопоуздања да храбро закорачи даље у
„промишљању” суштине човека и његове улоге у неолибералном
систему. Већ 1962. године светлост дана је угледала нова лажна
библија под називом „Рачун сагласности” (The calculus of consent)
аутора Џејмса Бјукенена, која до дана данашњег фасцинира армију
поклоника широм неолибералног света. Ја ћу цитирати речи српских поклоника ове библије:
–– (...) уобичајено је било да се привредним питањима баве
економисти, а политичким политиколози, социолози или
филозофи. Овде се подела улога мења (...)
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–– Ако је појединац у привредној активности и свакодневици вођен себичним интересом, нелогично је да он постане
алтруистичан када постане политичар или јавни службеник (...)
–– Ако је тачно да је појединац и даље себичан, онда то значи
да му је при бављењу јавним пословима потребно поставити ограничења.
–– Тако је рођена најпре нова теорија, а касније и наука, која
се данас назива (...) јавни избор (...) У основи тог приступа је била економска анализа друштвеног одлучивања, тј
политичког, законодавног и другог (...)
–– Данас је јавни избор етаблирана наука не само у САД, Јапану, Аустралији, Далеком Истоку, већ и у земљама Европе,
укључујући Источну Европу.1
Већ из ових речи опчињених ученика, увелико проговара лаж
епохе. Како се „подела улога мења”, економија преузима примат у
осмишљавању и организовању друштва. Политика, социологија,
филозофија итд. заузимају подређен положај као „метанарације
у опадању” по постмодернистичким премисама. Себични појединац из теорије игара, овде се узима као претпоставка која се не
доводи у питање.
Како је, ето, јавни избор постао „етаблирана наука” не
само у недостижним САД, већ и у некој тамо Источној Европи, у
наредном тексту желим да објасним какве је последице та наука
оставила у јавним службама Запада, пре свега Британије, како би
могли да схватимо шта се тренутно нама догађа и какве би могле
да буду последице, пре свега по српско образовање.
Госпођа Тачер је у Британији крајем 1980-тих година увела
систем који не покреће идеја јавне дужности, већ ће у складу
са идејама изумитеља јавног избора државни службеници бити
1
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охрабрени подстицајима да следе свој себични интерес. Сам
Бјукенен је сматрао да су они службеници који у свом срцу имају
идеју да раде за добробит друштва, заправо најопаснији. Он их
је именовао „зилоти” и обзнанио да се они морају уклонити.
Госпођа Тачер је у помоћ позвала Алена Ентовена, који је помагао већ поменутом Мекнамари у Пентагону за време рата у
Вијетнаму. Ентовенов циљ је био да се уклоне све емоционалне
и субјективне вредности које збуњују и кваре систем и замене рационалним, објективним методама, математички дефинисаним
циљевима и подстицајима. Оно што је уводио у здравство и школство у Британији, Ентовен је назвао „интерно тржиште”. Била је
то математичка симулација слободног тржишта у оквиру јавних
служби. Неопходно је створити конкуренцију коју покреће систем подстицаја. Та конкуренција би требало да имитира притисак слободног тржишта на јавне службенике. Прво практично
питање је било како извести ситем подстицаја како би се мотивисао себични интерес службеника. Други проблем је мерљивост
постигнућа. Опет је у помоћ прискочила математика. Развијен
је нови „објективни” метод заснован на бројевима, који поставља
циљеве које онда „слободни” службеници постижу онако како
желе. У самом срцу овог система је одбацивање свих идеја о
раду за добро заједнице и друштва.
Мислим да није ни потребно посебно наглашавати да се епоха
на најбољи могући начин одужила и Нешу и Бјукенену, додељујући
им Нобелову награду из економије, првом 1994, а другом 1986.
године. Разлог кашњења признања Нешу је углавном последица његове болести, коју је успео да превлада скоро искључиво
захваљујући снази свог ума. У његовој аутобиографији поднетој
Нобеловом комитету стоји:
„Тако је још времена прошло. Затим сам постепено почео да
интелектуално одбацујем неке обмањујуће утицајне начине размишљања који су били карактеристични за моју оријентацију.
То је почело, најпрепознатљивије, са одбацивањем политички
оријентисаног размишљања као суштински безнадежног трошења
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интелектуалног напора. Дакле, у овом тренутку изгледа да рационално размишљам поново у стилу који је карактеристичан за
научнике.”2
У једном недавном интервјуу, овај намучени херој каже:
„Понекад размишљам... не желим да пренагласим рационално
мишљење код људи. Људска бића су много сложенија од човеколиког бизнисмена. Људско понашање није мотивисано само личним
интересом сваког појединца. (...) То је моје просветљење.”3
Привођењем крају анализе британског система, а пре него
пређем на примере како се ти принципи примењују код нас, поново
наводим речи Небојше Катића: „Вера у егзактност економије, мање
или више експлицитна, једна је од најкрупнијих модерних заблуда”.
У свом сну да постане Америка, Србија је морала да буде немилосрдна. За разлику од многих малих, али мудрих држава које
је Вашингтонски консензус мимоишао, или су бар неке његове одреднице ублажене, одложене или модификоване, српски неолиберални модел је наметнут грубо, силом и немилосрдно. И како то
обично бива, с обзиром да преписује туђ модел, Србија га се придржава брутално и безрезервно, дословније чак и од саме државе
из које је модел потекао. Нпр, Вашингтон препоручује заштиту
приватне својине, што је Србија урадила и без испитивања порекла
те имовине. Оно што смо, дакле, „преписали” је приватизација,
дерегулација тржишта, либерализација формирања каматних стопа, либерализација страних улагања, либерализација трговинских
токова итд. Као заиста добри ђаци, ми смо „научили” и оно што
тамо не стоји експлицитно, као што је немилосрдна борба против
синдиката и отпуштање радника са што мање обавеза од стране
државе, а што су омиљене дисциплине на Западу још од владавине
Роналда Регана и Маргарет Тачер, јер захтеви синдиката и радника
2
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стоје на путу слободном тржишту. Чак је и сам Запад уизвесној
мери згрожен монструозним последицама либерализације Србије.
У многим студијама, српска економија се назива „варварским капитализмом”, а Србија „варварским друштвом”. Због свега овог, не
треба имати илузија да и у реформи јавног сектора неће све бити
преписано и наметнуто беспоговорно.
Шта је, дакле, са јавним сектором, а пре свега са школама?
Данас армије младих, амбициозних и прогресивних „стручњака”
крстаре Србијом са циљем да наставнике науче КАКО да раде свој
посао. КАКО да „осавремене” наставу. КАКО да унесу „иновације”
у свом раду. КАКО да примене „прогресивне методе” у настави итд.
За свој посао лепо су плаћени, а срце им греје мисао да крчећи српску образовну џунглу врше битан патриотски посао. Шта је са нама,
са становницима тих џунгли? Са домороцима? ЗАШТО све слепо
прихватамо? ЗАШТО допуштамо да нас уче нашем послу? ЗАШТО
смо поверовали у причу да ће нам након „осавремењивања”, руже
процветати? ЗАТО што не знамо свој посао? ЗАТО што нас није
брига? ЗАТО што се плашимо?
Ваљда је и сваком детету јасно да је свако „како” само бедни
сужањ оног „зашто”. Свако „зашто” пронађе хиљаде „како” (хвала
педагозима), док ни једно „како” никад није обезбедило ни најмање
„зашто”. Разгрнимо за моменат непрегледну шуму оних „како”, и
поставимо испред нас једно велико ЗАШТО.
ЗАШТО? Зато што у држави која признаје дерегулисано „слободно” тржиште за јединог господара, школа се схвата искључиво
у економском кључу. Као таква, она с једне стране треба да буде
извор профита попут осталих генерацијских тековина, а с друге
стране треба да подржава и одржава економски систем. Како би
се остварила оба гледишта, неопходно је пресликати економску
утакмицу у школе.
ЗАШТО? Зато што утакмица ствара као последицу неједнакост. Победнике и поражене. Оне горе и оне доле. Неједнакост
између запослених и неједнакост међу школама. Ова неједнакост
гаранција је опстанка неједнакости у систему.
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ЗАШТО? Зато што систем не препознаје противника у оном
ко се материјално обогатио на било који „недозвољен” начин, већ
у оном ко одбија да буде део утакмице. Противник је онај који не
може да се „измери”. Противник је онај који мисли да ради за опште
добро.
Као и увек, Србији се жури. Као и увек, Србија нема поверења
у сопствене снаге. Као и увек, Србија радије слуша моћнике него
нацију. Као и увек, Србији је слађе све што је страно. Као и увек,
Србија ће на крају морати ипак да остане у Србији. Јер, као и увек,
Србија није ником другом толико потребна, колико Србима.
Школа у економском кључу 1: извор профита. Уколико је неко
мислио како је данас немогуће на било који начин знатно материјално напредовати кроз образовање, у најмању руку се преварио.
У Србију се већ извесно време сливају огромна средства за реформу
образовања. Та средства долазе од Светске банке, Савета Европе,
берзанског мешетара Џорџа Сороша (Фонд за отворено друштво),
који је „лично заинтересован” за реформу образовања у тзв. Источној Европи, јер из ње и потиче. Поред ових извора, у Србију
стиже помоћ из Финске, Шведске и још 8 држава Европе. Лавовски
део тог новца нестаје у самом старту, у џеповима оних који су на
овај или онај начин у тесној вези са „текућим” Министарством.
Као покриће, наводе се научни радови, студије, докторске дисертације итд, а све на тему реформе образовања у Србији. Бивша
министарка образовања Љиљана Чолић тврдила је да су у периоду
2001–2004. године поједини ауторски хонорари достизали суму од
50.000€. Остатак новца одлази на „пројекте”, које су писале разноразне организације, опет у тесној вези са „текућим” Министарством. Као покриће, овде већ ми „са терена” прискачемо у помоћ,
деградирајући даље свој позив. У типично постмодернистичком
кључу, овде је потребно да заштитимо све угњетаване мањине од
нас самих. Оснивају се „стручни тимови” за превенцију насиља у
школама, против занемаривања у образовно-васпитним установама, за разне инклузије, подршку ученицима у прилагођавању
школском животу итд. Остатак новца иде на „студијска путовања”
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по белом свету, како би се обогатила искуства људи који нису никад закорачили у учионицу, али су врло битни за реформе, јер су
у тесној вези са ... знате већ. Поставља се питање, не захтевају ли
сви ти Сороши, Рокфелери и Финци и неке промене које би заиста
биле видљиве у школама? Наравно. Ко ће то да плати? Грађани
Републике Србије. И ми, наравно.
Школа у економском кључу 2: слободно тржиште у школи.
Министарство се наоружало табелама, упитницима и анкетама;
бројевима, графиконима и циљевима и кренуло да мери. Али шта?
Успех наше деце на такмичењима није добро мерило, пролазност
наше деце на факултетима није добро мерило, огроман број оних
који одлазе у иностранство на даље школовање није добро мерило... То већ добро радимо, и то није спорно. Потребно је нешто
ново, што досад радили нисмо, и што нема никакве везе са оним
што свакодневно радимо. А најбоље би било кад би за то још и
плаћали из свог џепа, јер се каса истањила. Па наравно! Стално
стручно усавршавање! Број сати у установи и ван ње, број поена, број плавих и зелених бодова лако могу да упосле рачунаре у
Министарству; табеле ће се попунити, статистике извлачити, а ни
прилив у касу није занемарљив, јер треба поново платити „стручне
сараднике” да „среде” и „обраде” податке. Тржиште бодова и сати
ће заузврат симулирати притисак слободног тржишта на оне који
их немају довољно да се укључе у трку, а тераће оне који већ имају
известан капитал, да га „оплоде” и „умноже”. У целој тој трци, док
се пишу пројекти, организују трибине (тренутно треба уплатити
Министарству 7.500 динара да сами организујете трибину), воде
електронски дневници, све се слабије ради оно што је суштина
образовања. Но, то и није толико битно, јер ученици од својих наставника пре свега треба да науче да је тржиште неприкосновени
господар наших судбина.
Након овако преписаних „новина” које су на Западу биле заиста нове у доба Реган & Тачер, а метастазирале у доба Клинтон &
Блер, ред је бар да увидимо до чега оне воде с обзиром да Америка
& Енглеска данас „уживају” последице овакве реформе. Пре него
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наставим, наводим речи још једног нобеловца (економија, 2001),
Џозефа Штиглица: „Забрињава ме што неке земље у Европи имитирају Америку. Пре 30 година Велика Британија је, на пример,
била просечна по друштвеној неједнакости међу индустријским
земљама. Данас је она на другом месту, одмах иза Сједињених
Држава.” У самој Британији, низ научних студија из 2006. године
је недвосмислено показао да постоји јака веза између реформи у
образовању и пораста друштвеног подвајања заснованог на материјалном статусу у протеклих 30 година. Они су то назвали „смрт
друштвене мобилности”.
Као централни моменат, студије наводе формирање табела
за рангирање школа. Влада је „обећала” да ће по систему слободног тржишта, мање успешне школе бити натеране да у економској
утакмици поправе своје услуге (као што ће приватизација у Србији
довести до добрих радних места за све). До чега је довела бесомучна
приватизација у Србији, видели смо. Шта се десило са школама у
Британији? Као и увек, тржиште је урадило оно што најбоље зна,
поделило је „тркаче” на мали број добитника (профитера), и огроман број губитника. Родитељи, посебно они са дубоким џепом, са
нестрпљењем су пратили рангирање. Своју децу су уписивали у
школе са „врха”. Богати родитељи су се селили у крај са најбољим
школама. „Најбоље” школе су постале покретане приватним капиталом. Политику школе више нису одређивали они који у њој
раде, већ највећим делом они који је „донирају”. Држава и локалне
власти су коначно могле да одахну и скину школе са буџета. Цене
некретнина у околини најпопуларнијих школа су скочиле, и сиромашнији слојеви су остали без било какве шансе да тамо приђу. У
општој трци за заузимањем бољег места на табели за рангирање,
школе су масовно „сервирале” ученицима само неопходне чињенице за пролазак на тестовима. Оно што су сви изгубили је могућност
широког образовања. Оно што су сви изгубили била је могућност да
у друштву напредује неко ко је желео промене. Оно што су добили
је бетонирање класног друштва заснованог на економској неједнакости. Друштвена мобилност је умрла.
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Школа је, дакле, након симулације слободног тржишта, заиста сервирана „реалном” тржишту, са све проценом вредности у
облику табела за рангирање школа самог Министарства.
Шта је са Америком, одакле је ова чудна идеја о организацији школства путем симулације слободног тржишта и дошла?
По већини студија, разлика у резултатима тестова између богате
и сиромашне америчке деце је већа за 30–40% него пре 30 година. Најпрестижнији универзитети су заправо они најбогатији, и
једино се са њих „регрутује” будућа елита. На таквим универзитетима ради више менаџера него професора. Туда годишње протутњи више милијарди долара. Годишњи буџет универзитета Харвард у Америци износи више од целокупног буџета Француске за
средње и високо образовање. Са друге стране, државне школе су
у потпуном расулу. У очајној ситуацији у којој су се наставници у
тим школама затекли, пронађен је горак лек, пре нека врста анестезије. Синдикат је успео да се избори да након исвесних услова и
одређеног радног стажа, наставник не може бити отпуштени из
службе. Већина након тога одлучује да не ради ништа4. Како се
ово одразило на друштвену мобилност у Америци? У последњих
30 година најшири сиромашни слојеви убрзано економски пропадају, средњем слоју, који је све тањи, је незнатно порастао приход,
док је економском врху величина прихода у домену фантастике.
Цитираћу још једном Џозефа Штиглица: „Шесторо наследника
империје „Vol Mart” је 2011. године управљало богатством од
близу 70 милијарди долара, што одговара имовини свих најсиромашнијих 30% америчког друштва.” По неолибералном моделу,
државу је појео капитал. И након очигледне пропасти овог модела који је показао своје право лице у краху берзе 2008. године,
лаж епохе опстаје у свету без алтернативе. Држава, која није имала неколико милијарди за здравствену помоћ најсиромашнијој
деци, издвојила је 700 милијарди долара за помоћ финансијским
4

Davis Guggenheim (2010) Waiting For Superman

97

УСПРС

ЛАЖ ЕПОХЕ или ШКОЛА У ЛИБЕРАЛНОМ КЉУЧУ

компанијама, које су корупцијом и грамзивошћу изазвале светску
економску кризу.
Циљ наше политичке, економске и квази-интелектуалне елите
је, дакле, легитимизација сопственог статуса. За тај задатак се не
штеди на средствима. Потребно је свим снагама очувати преписани однос 95 : 5, где 5% друштва ужива комплетне привилегије, на
рачун преосталих 95%. „Економска промена је могућа само преко
политичке промене, а политичке промене нема без претходне победе у културном рату. Ко влада културом, влада и заједницом.”5
Они школи намењују улогу идејне потпоре постојећег система моћи.
Ред је да коначно будемо искрени. Ако сматрате да је неолиберални капитализам најбоље уређење за Србију, једино у којем Србија има будућност, онда су ове реформе ваш сан. Ако сматрате да
је улога школе да подупире материјалну неједнакост која је настала
либерализацијом, онда су ове реформе ваш сан. Ако сматрате да је
циљ српске школе да производи радну снагу мултинационалних
компанија, онда су ове реформе ваш сан. Уколико сматрате да су
векови српске духовности нешто што треба да буде подупирач моћницима, како би постали још моћнији, онда су ове реформе ваш сан.
Не треба заборавити, да нешто што једна генерација сматра
смешним и неодрживим, већ следећа прихвата беспоговорно, као
неминовност. Улога школе у преношењу „старог” знања је кључна,
јер знање које се не обнавља губи се и нестаје. У овој реформи, ми
смо „замољени” да направимо рез у преносу знања. Да би очувала
себе, епоха нам још једном шапуће како живимо у новим историјским условима, како све што је важило миленијумима, више
не важи. Национална историја, традиција и наслеђе немају више
пресудну важност у свету „без граница”, у свету у којем се врши
глобално „поравнавање” вредности, у свету у којем мали имају
само и једино судбину да великима помогну да буду још већи. Да би
очувала себе, епоха нам још једном шапуће како „истина” ионако
5
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не постоји, како „истина” није нешто битно, како „истину” ионако
данас обликују они који имају економску моћ да то раде. Ако верујете да вам епоха казује „истину”, онда су ове реформе ваш сан.
Србији не треба економски препород, Србији треба културни
препород. Србији треба једно велико ЗАШТО. Србија мора хитно
поново да изгради свој духовни идентитет! Овде је право питање
КАКО смо дошли до тога да народ, иза кога стоје векови врхунске
духовности, не препознаје самог себе? Не зна више ЗАШТО живи.
Не схвата више ЗАШТО је потребно да опстане. Не разуме ЗАШТО
је ту где јесте. Наши преци, који су знали ЗАШТО, и у њему проналазили свети смисао живота, могли су да часно преживе свако
КАКО. Где је српска економија? Млади који одлазе да раде за другог
у белом свету, као и они који остају овде да не раде ни за кога су
права српска економија. Без њих економија не постоји. Економија
није нешто што ћемо да увеземо из Европе. То је нешто што морамо
да направимо САМИ. За то су нам потребни вредни, поштени и
образовани људи! Без њих, без нас, економија нема смисла. Циљ
образовања је да „направи” људе који ће да направе економију. Економија не прави људе. То је подла лаж епохе.
Одмах је јасно да ни данас није могуће, као што то никад и
није било могуће, да се остане неутралан. Негирањем проблема такође заузимате страну. У том случају, неко други бира за вас. Удобна позиција посматрача са стране није опција. По том питању не
треба да се заваравамо. Васпитачи би требало да су више од других
свесни ових проблема. Својим избором они посредно бирају и за
младе људе које васпитавају. Самим тим, избор је тежи. Сваки
покушај повлачења из горућих питања садашњице је дезертирање.
Препуштање младима „да изаберу сами” је изговор за продукцију
лаког плена корпоративном свету. Уколико им не отворите очи за
алтернативу, уколико им не укажете на друге путеве, уколико
им не понудите другачија решења, онда сте, уствари, изабрали
само један пут за њих. Још горе, довели сте у питање будућност
и кредибилитет своје сопствене професије. Јер, оно како сте ви
схватили свој позив, много боље умеју да ураде машине.
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„Бела вило, на тебе ми криво!
Што не јавиш да л’ је робље живо?”
српска изворна песма

Након што смо спознали да је највиша вредност „новог” образовања која треба да се „инсталира” у школама, заправо вредност тржишта, пробаћемо да разумемо тренутна правила „теорије
игара”. Министарство примењује нове вредности савршено, и у
том погледу је заиста испред времена свакодневице „са терена”.
Сам министар егзистира као роба највише виртуалне вредности
на тржишту. Њега купују приватни универзитети, како би им дао
фиктивни „легитимитет”. Он служи као маскота која на себи носи
цену и подсећа све да човек вреди онолико за колико се прода. Он
рекламира једини преостали циљ образовања: „узми диплому и
пали”. Он се обрачунава са „заосталим” државним сектором и уздиже „прогресивни” приватни сектор. Он ратује против наставника, а „штити” ученике. Он слуша родитеље, а „просветари” има
да слушају њега.
Наше Mинистарство се такође осавременило. Оно не ради за
нас, већ против нас. Оно се бори против синдиката. Оно покушава да државу „ослободи” терета образовања. Оно финансирање
пребацује на локалне власти, а потом у приватни сектор (у област
идиота). Нико више није одговоран за пропаст неконкурентних
образовних институција. Нико више не штити оно што није профитабилно. То је превазиђено. Истовремено, Министарство „наш
живот намењује увећању моћи. Његово оправдање (легитимација) у смислу друштвене правде као и научне истине састоји се,
наводно, у оптимализацији перформанси система. Примена тог
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критеријума на све наше игре немогућа је без нешто терора, благог или немилосрдног: будите оперативни, то јест мерљиви, или
нестаните.”
Министар је, дакле, научио да игра своју улогу. Министарство
такође.
Да ли су наставници научили да играју своју? Да ли су свој
животни позив схватили као посао? Да ли су научили да глуме да
раде? Да ли су уклонили све емоционалне и субјективне вредности
које су сметња систему? Да ли су постали мерљиви?
Промене највише боле оне који су до јуче сматрали да раде
нешто искрено, и искрено веровали у то. Оне који су мислили да
је знање полуга за васпитање. Да није само себи сврха. Оне који су
веровали да раде за добро заједнице и друштва. Зилоте. На Западу
је симулација однела победу над искреним радом. Из наше „скучене” перспективе то делује наопако, но потребно је да научимо да
нам перспектива није добра. Ова операција ће се изводити на отвореном прелому, уз шкргут зуба и пуцање ребара. Оно што боли,
морално и физички, је што за анестезију нема новца. Студенти
данас на почетку семестра добијају некакве кредите за присуство
настави. За нас ни таквих виртуалних кредита нема. Ми добијамо плату која је најмања у државном сектору, а део ње треба вратити тржишту сталног стручног усавршавања. Као свим добрим
купцима, дата нам је „кобајаги слобода” да сами изаберемо којем
производу ћемо поклонити више поверења. Један од највећих заговорника идеје јавног избора у Британији, Том Петерс, каже: „Да
заменимо заувек наше представе о бирократској неефикасности и
самозадовољству. Ти људи имају визије; постављају циљеве. Стално траже повратну информацију од клијената; излазе на крај са
буџетом, и ревносно теже ка иновацијама.” Ми на нашем школском
тржишту, дакле, заиста предано тражимо повратну информацију
(свако се на семинарима упознао са feedback-ом) од наших ученика – клијената. За то време самоевалуацијом процењујемо шта то
није добро у нашем застарелом приступу настави, потом самостално постављамо циљеве сопственог самоусавршавања. Зар то није
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довољно слободе? Мала разлика у односу на британски систем је
што су тамо покушали да се ослободе бирократског начина размишљања, имали су званичне планове и програме, па и уџбенике
за професоре са понуђеним припремама за час које обухватају технике, методе, динамику часа итд, али свега тога нису морали да се
придржавају. Ми све наведено немамо, али ништа зато, написаћемо сами о свом трошку, у слободно време. Мала разлика у односу
на британски систем је што су тамо они који постигну постављене
циљеве награђивани повишицом. Ми новца немамо, али ништа
зато, ко не освоји довољан број поена, сати, плавих и зелених бодова, у установи и ван ње, казниће се одузимањем лиценце. Мала
разлика у односу на британски систем је што они данас свим снагама покушавају да из образовања отклоне последице погрешних
реформи. Ми то не можемо, јер још нисмо до краја уништили своје
образовање. Каснимо! Каснимо!
Постоји општа тенденција епохе да се човек сведе на однос,
меру и број. Да се оцени, процени и израчуна. Да се заведе као
број, пренесе као податак и обради као статистика. Да се на основу
тог статистичког лика њиме располаже, распоређује и управља.
Пожељно је да се свака људска потреба, па и духовна, уведе у матрицу, у канале где би могла да буде адекватно артикулисана и
„задовољена”. Сви наши односи што хитније треба да буду увучени
у образац „понуда-потражња”, „произвођач-потрошач”, „продавац-купац”. Разлог је очување епохе чија лаж дотрајава. Треба само
саслушати америчке брокере, који са надмоћним самопоуздањем
тврде да ће све бити приватизовано, укључујући воду и ваздух.1
Овде проговара сама лаж епохе, постављајући све наглавачке. Није
погрешан систем довео до кризе, већ је проблем што није довољно
ствари приватизовано. Епоха се неумољиво брани, ратови за „плаво злато” већ се воде.2 Ипак, право лице лешинара се препознаје
тек у тржишном односу у духовној свери. Појава информатике и
1
2
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њена немилосрдна комерцијализација омогућили су олакшано
каналисање, праћење и производњу „духовних добара”. Након
неког времена нестаје граница између оног што се нуди као роба
и оног што ми схватамо као нашу потребу. Ово је савршен рецепт
за Бодријаров свет симулакрума и симулација. То је свет виртуалних вредности без покрића; свет бодова, поена и сати; измерен,
одмерен и прорачунат свет, свет без одговорности. Свет у којем
статистички детерминизам води моралном релативизму. Свет у
којем се колонизатор дочекује као ослободилац. Свет у којем се
очекује боље сутра, увећањем проблема који су довели до лошег
данас. Свет у којем се не живи данас и овде, већ сутра и тамо.
То није свет који одговара нашем духовном бићу.
Како после свега данас изгледа Србија која путује у Европу, а
по скоро свим показатељима је у друштву афричких и неразвијених азијских земаља? У држави која је оберучке прихватила лаж
епохе, а према подацима америчке обавештајне агенције CIA (њима
ваљда верујемо), Србији по сиромаштву, стопи незапослености,
висини инфлације, висини друштвеног производа по становнику,
захтевима за азил, корупцији, независности судства, извозу, квалитету путева друштво праве Тимор, Габон, Доминикана, Сенегал,
Џибути, Гана, Замбија, Нигерија, Украјина, Јерменија, Иран, Пакистан, Грузија... Народ који не верује свом вековном духовном
лику, већ туђој статистичкој слици, рекордер је Европе по броју
избеглица, броју оболелих од рака грлића материце, броју срчаних
тегоба, броју абортуса, дужини судских поступака, спољњем дугу,
старости, потрошњи цигарета, неписмености, гледању телевизије,
коришћењу Фејсбука...3
Парафразираћу речи чувеног руског писца Валентина Распутина: „Србија је претворена у земљу изокренутих вредности
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– економија, сталешко устројство, култура, морал: све ниско је на
врху, а све узвишено на дну”.
У Србији је лаж епохе оставила пустош иза себе. Либерализација, као једини рецепт није поштедела ништа и никог. Овде
бих се осврнуо само на један аспект последица приватизације на
универзитету. Факултетима се смањује финансирање из буџета и
препуштају се самосталном сналажењу на конкурентном тржишту.
Држава не препознаје свој интерес у заштити бар појединих факултета кључних за опстанак нације. Тако је, рецимо, Пољопривредном факултету у Земуну, на почетку зиме 2012. искључено
грејање због дуга од 30 милиона динара, а стигла је и опомена због
високог рачуна за електричну енергију (за то време број запошљених, висина примања и цене услуга у Топлани и Електродистрибуцији неконтролисано расту). У држави у којој родна земља
постаје пуста ледина, а пољопривредни производи се увозе из
развијених земаља (које су развијене јер су улагале у образовање и
пољопривреду), може се чути следећа интерпретација лажи епохе
са сајта „Лако до посла”, у смислу занимања за која не морате да
чекате дуго на посао:
„То су сектори комерцијале и продаје, затим ИТ сектор, послови из области трговине, економије, администрације, књиговодства. Ту су и менаџери продаје, секретари, програмери разног
профила.”4
Једном речју, Србима је у интересу „пресипање из шупљег у
празно”. Запитамо ли се ко ће да произведе вредности које ће сви
ти економисти, администратори, књиговође, менаџери и секретари да пресипају, јасно је да неће Срби, већ Кинези, Турци, Европа,
Бразил, сви они који нешто заиста раде. Једном речју, у Србији
ће они који не учествују у пласирању туђе робе умирати од глади
окружени бетоном, далеко од издашне, родне и плодне „родине”.

4
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У бесомучној трци да се све претвори у робу, лешинар не преза
ни пред чим, напротив. Друштву спектакла, маси без идеја, потребно је непрестано сервирати нове садржаје. Ту се не зауставља
ни пред приватним животом, ни пред историјом, ни пред „народном баштином”. Отупелом конзументу је потребно понудити
понижења, разарања и прекрајања. Медијски јавни сервис, РТС,
организује емисију „Шљивик” у којој се у правом маниру спектакла
у аудицијама бирају извођачи који се кроз серијале такмиче да дођу
до финала у којем се победнику додељује титула „Чувара народне
баштине”. За то време, чувари изворног народног стваралаштва
настављају да трају и без спектакла. Браћу Теофиловић и Светлану Стевић не мотивишу „титуле”. Крхка жена, моћног гласа каже:
„Волим свој народ. Немам други, бољи и лепши. Сматрам да
човек рођењем бира своје место. Ако сам, дакле, пожелела да се
родим у српском народу, онда треба ваљано да извршим свој задатак до краја.”5
Да ли је ово „знање”? Да ли се у данашњој српској школи стиже до оваквог знања? Да ли је овакво знање циљ данашње српске
школе? Имамо ли ми уопште битније циљеве, задатке и постигнућа? ЗАШТО је онда овакво „знање” непожељно? ЗАТО што се
до њега стиже крајње несебичним жртвовањем, самопрегорним
радом и залагањем, брисањем личних интереса зарад нечег што
надилази појединца. Све то тржиште види као непотребан губитак
времена и „људских ресурса” који не може бити измерен, оцењен и
наплаћен. ЗАТО што овакво знање даје смисао, улогу и место појединцу у вековном битисању човека кроз времена. Све то тржиште
види као сметњу пласирању непотребне робе и услуга. ЗАТО што
овакво знање даје неопходно самопоуздање, повезује појединце и
даје им снагу да друштво промишљају, вреднују и мењају. Све то
тржиште види као препреку слободном кретању капитала.

5

Светлана Стевић: Истина добија све битке! (Видовдан, 2010)
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Желео бих на крају да се још једном окренем широј слици. Не
мислим да је проблем Србије што је „мала”, напротив. Због тога
она није од претераног интереса ни Америци ни Европи. У Србији,
срећом, нема колтана. Њен проблем је што немилосрдно упија лаж
епохе из великих центара моћи, а не рачуна на своје снаге, које нису
занемариве. Проблем Србије је што мисли да ће „преписивањем”
туђег модела постати „велика”. Цела Србија је, практично, заточеник погрешне идеологије. Друге „мале” државе су поступиле мудрије. Катић каже: „Голгота кроз коју је југоисточна Азија прошла
крајем деведесетих претворена је у отрежњавајуће искуство. (...)
Али пре и изнад свега, регион је схватио погубност неолибералних
идеја, за разлику од источне Европе, која до данас као да ништа
није схватила.”
На кога се, дакле, треба угледати (у смислу подизања сопственог самопоуздања)? Још 2006. године је основана „Комисија за раст
и развој” на челу са нобеловцем Мајклом Спенсом, која је проучила
искуства и развојне моделе 13 економски најуспешнијих држава у
последњих 6 деценија. У овом друштву „малих” земаља се налазе
Боцвана, Малта, Оман, Бразил, Јужна Кореја, Тајван, Сингапур,
Хонг Конг. „Искуство земаља које су успешно модернизовале своје
привреде (...) показује да је један од важнијих елемената њиховог
успешног развоја крије у компетентној, одговорној и ефикасној
влади која је активно подржавала стварања јаких домаћих компанија и банака и поспешивала чврсту спрегу међу њима, постављала
на кључна места у држави и привреди стручњаке који су чинили
аутентичну националну елиту, те се превасходно ослањала на домаћу штедњу.”6 Британски „The Economist” тврди: „Од кључне важности су реформе образовања и пружање шансе младима: ниједан
финансијер са Wall Street-a не може толико нашкодити америчкој
социјалној мобилности као синдикат наставника. (...) Латинска

6
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Америка инвестира у школство и прва је започела давати новац
врло сиромашнима.7 (...) Градећи државу благостања, азијске земље
су одлучне у намери да избегну расипништво Запада. У богатом
свету, Скандинавија је најинвентивнија регија. Шведска је реформисала велики систем државе благостања и креирала је универзални школски ваучерски програм. Британија такође реформира
школе и настоји поједноставити систем социјалних давања.”8
Као да смо негде дубоко у подсвест потиснули мисао још једног РС пионира из фирме Apple, Алана Кеја (Alan Kay), да ни један
проблем који школа није могла да реши без рачунара, засигурно
неће решити ни њиховом набавком. Наш проблем данас не лежи
толико у техничком осавремењавању, колико у решавању битних
друштвених питања. Наш проблем није у томе, како би на семинарима желели да представе, да осмислимо „забавну” наставу.
Нама данас није приоритет ни једно КАКО. Они само прикривају
чињеницу да нам треба једно велико ЗАШТО. ЗАШТО би ученик
у Србији данас желео да се школује? ЗАТО, да би постао свестан
проблема које је немоћан да реши? ЗАТО, да би га након школовања
издржавали родитељи? ЗАТО, да би након завршене школе отишао
у бели свет? Они ученици који „поштују” последње ЗАТО, и те како
су мотивисани за рад. Њиховим наставницима су довољни зелена
табла и бели зидови.
Како би заиста почела да живи у свом времену, Србија не
треба да преписује реформе од пре 50 година. Потребно је да се
више ослони на сопствене снаге и прати заиста напредне идеје, а
кључну улогу у томе игра образовање. Све мудре државе улажу у
школство, не бирократизују га, већ граде поверење на заједничком
путу ка креирању „аутентичне националне елите”. Док се то не
деси, српским патриотским просветитељима нема пречег задатка
од указивања на погубну лаж епохе. Не могу а да не завршим соп7
8

Oliver Stone (2009) South of the Border
http://rs.seebiz.eu/the-economist-globalna-ekonomija-mora-smanjitidrustvene-nejednakosti/ar-47589/
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ствено излагање врхунским „знањем” до којег је Светлана Стевић
дошла путовањем кроз векове српске изворне песме:
„Рекла бих да живимо у пресудним временима, које је врло
тешко, одлучујуће за постојање нашег народа. То се већ види! Мора
да се мери свака реч, поступак, корак, мисао. Мисао је почетак
дела. Ако је лоша, води човека и његово дело у погрешном правцу!”
***
Овај текст желео бих да посветим својим духовним водичима: професору др Александру Липковском, у чијим предавањима
сам као студент уживао и професору др Милану Узелцу, кога, на
жалост, нисам имао прилику уживо да слушам.
Јован Павловић,
дипломирани математичар за
рачунарство и информатику

108

ТЕРЕТ ТРЖИШНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
Тржишна привреда са материјалним напретком, прогресом и
развојем које неумољиво подстиче а од којих заправо зависи, изискује и непрестано ширење опсега сопственог деловања. Зарад
одржавања привида функционисања, неопходно је непрестано
повезивање мањих тржишта у већа те константно територијално проширење тржишног обрасца. Без те претпоставке, привреда
стагнира јер крупни капитал губи мотивацију за нове инвестиције.
За неинтегрисану територију је од виталног интереса да научи
на који начин се локално тржиште припаја глобалном, како би
се правовремено предузеле превентивне мере социјалне заштите. Узалудно је спекулисати да ли је сама интеграција „добра” или
„лоша” јер она одавно има све карактеристике неумитне временске
непогоде од које већина страда, мањина профитира уколико познаје правила игре, али нико не може да је преусмери, одложи а
камоли избегне.
Упркос снажно пропагираном учењу да је основни покретач
социјалне активности урођена себична материјална амбиција која
резултује конкурентском борбом за профит на саморегулативном
тржишту, наметање једном друштву такве неприродно плитке и
једностране слике о самом себи није ни једноставно, ни брзо, ни
јефтино. Напротив, неопходни су огроман труд, време и средства зарад инсталирања потрошачког менталитета на широком
друштвеном плану.
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Активирање себичног гена изводе гломазне глобалне институције: СТО1, ММФ2 и СБ3. Најчешће се улога ових институција
сасвим сужено тумачи као кредитна или зајмовна али у сваком
случају позитивна у „пружању помоћи” економски заосталим
подручјима. Њихова истинска мисија је да у пракси реализују
огромну културну трансформацију која потом треба мање-више
безболно да породи ново тржишно друштво. Њихов ултимативни производ је фиктивни рецепт који „гарантује” материјални
просперитет.
Катаклизмични културни преврат се манифестује и кроз
суштинску промену законске регулативе која треба да омогући
коначну појаву институције слободног тржишта. Парадоксално,
тржишна економија се можда никада не би спонтано формирала,
како се са оптимизмом прокламује, без критичне спољашње интервенције. За ту „помоћ”, друштво се преко кредитне политике задужује генерацијама унапред и уколико није способно да покрене
неумољиви точак тржишне привреде, постаје овисно о донацијама
и немоћно да без њих опстане.
У процесу транзиције је неопходно оживети три есенцијална
тржишта на којима ће циркулисати фиктивна роба – земља, рад и
новац. Прва у низу је земља, те је потребно утврдити законске прописе који ће подићи неосвојиву кулу приватног власништва над
дојучерашњом природом која се данас претвара у робу за тржиште.
Овај предуслов је есенцијалан. Често се као кључни моменат који
је довео до огромне разлике у материјалном развоју између Северне и Јужне Америке наводи кобни недостатак правно институционализованог приватног власништва над земљиштем у Латинској Америци, где је територија након локалних националних
1

2

3
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ослободилачких покрета углавном остала у власништву крупних
феудалаца што је гушило приватну пословну иницијативу.
Тржиште рада од становништва захтева до јуче непознате
жртве. Оно чему тржишне силе као апсолутном идеалу теже је
рад без новчане надокнаде и двадесетчетворочасовно радно време. Тржиште са презиром гледа на статичност, сигурност, стабилно занимање, бенефиције и отпремнине. Прија му покретљивост,
посвећеност, непрестано ангажовање. Зато упорно промовише
„nomadic life style”, доживотно учење и по потреби беспоговорну
промену занимања.
Људи ће убудуће радити за новац. Ово се најчешће не разуме у правом светлу. Становништво ће, дакле, радити за новац не
да би било плаћено новцем, већ како би опслуживало прохтеве
новца покоравајући се неумољивим ирационалним захтевима и
турбулентним кретањима на тржишту новца који ће на одлучујући
начин обликовати реалне судбине, без обзира да ли је и колико
рад плаћен. Појачана понуда или потражња новца као робе на финансијском тржишту утичу и на варирање његове вредности, што
неумитно води затварању непотребних и евентуалном отварању
другачијих радних места која ће боље служити интересима слободног протока капитала.
Треба увек имати на уму да су земља (тиме и природа), рад
(тиме и човек) и новац (тиме и привреда) такође роба која није
производ али којом се тргује и која се временом троши. Тренутну
вредност диктирају актуелна кретања на одговарајућем тржишту.
Након Другог светског рата па до светске економске кризе у
САД-у је на пример евидентан запањујући пораст рада за тржиште.
Истовремено, по правилу, рад је све мање плаћен услед чињенице да је рад роба и да му цена пада док понуда расте. Након што
мушкарац више није у стању да сам издржава породицу, тржиште
рада апсорбује супругу и мајку, а када је и то недовољно, траже
се додатни, краткорочни, сезонски послови, итд. Рад за слободно
тржиште је увек у функцији повећања обима (уз обарање цене)
рада све до наредне економске кризе коју не узрокује мањак, већ
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напротив – вишак (крајње неравномерно распоређеног) материјалног богатства.
Издвајајући из целокупне сложене људске активности елемент
тржишног рада као ексклузивног индикатора вредности индивидуе у социјалном окружењу, а стимулишући код апстрактног
појединца себичан материјални интерес као ултимативни мотив,
тржишно друштво се суочава са новим парадоксом. Однос између уложеног рада и добијене најамнине одлучује о друштвеном
статусу те се атомизована индивидуа труди да са што мање рада
присвоји што више материјалног богатства. Расте тенденција да
се „забушава” или „превари систем” где је то могуће. Тржиште је
зато до перверзије заокупљено стварањем свих могућих механизама присиле, мерења и контроле рада оличених у бескрупулозној
бирократизацији, што додатно делује на растакање друштва које
треба да научи да функционише у новом културном амбијенту у
којем међусобно поверење временом атрофира. Проблем је што
бирократска стража хвата ситне рибе, док оне крупне пролазе неопажено или цепају мрежу.
Поред угроженог материјалног опстанка друштва у транзицији, у смртној опасности су превасходно његове културне институције (у најширем смислу), немоћне да преживе нова правила
игре, те се сходно тржишној реторици карактеришу као „застареле”, „превазиђене” или чак „заостале”. Сва средства и све снаге су
усмерени на покретање ирационалног саморегулативног тржишта
као „стабилне” основе из које треба да поникну и осавремењене
институције. Привремени институционални вакуум апсорбује
преостали кисеоник гушећи тако пређашњу више или мање традиционалну културу. Зјапећи културни амбис немилосрдно гута
једну или две дезоријентисане генерације, а понекад се ради и о
ненадокнадивим оштећењима културног ткива, па и о нестајању
целих народа уколико се испостави да су неспособни да тржишну
трансформацију изведу на време, адекватно и до краја.
Евентуални неуспех у инсталирању вируса себичног материјалног просперитета искључиво се приписује друштву које се
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трансформише, и то најширим слојевима који од приспеле „помоћи” осећају једино пад стандарда услед губитка стабилних примања, здравствене заштите и квалитетног образовања. Помоћ и
није намењена подизању стандарда већ формирању саморегулативног тржишта, при чему је за осиромашене припремљен дуг
који ваља враћати без обзира на успех или неуспех „вакцинације”.
Добар део друштва је осиромашен управо неолибералном економском политиком која захтева формирање масе мобилне и јефтине
радне снаге која наводно олакшава покретање приватне пословне
иницијативе есенцијалне за материјални развој који се прокламује
као неоспорни идеал.
Понекад је неопходна смена генерација у којој кључну улогу има слабљење утицаја породице, васпитања и школе, како би
се из колективног сећања новог нараштаја потиснула другачија
културна прошлост у којој је преовлађивао осећај стабилности,
самоуверености, солидарности, колегијалности и емпатије.
Друштву у транзицији је неопходан културни простор до
некле заштићен од погубног униформног уједначавања светских
економских институција, а зарад отварања могућности бар делимичног ослањања на сопствене снаге и формирања клице локалног
демократског дискурса.
Ни саму трансформацију није могуће ефикасно реализовати
уколико је комплетно друштво изведено на брисани простор како
би без заштите било изложено стерилизацији под неумољивом
пресом глобалне тржишне економије.
НСПМ, уторак, 2. септембар 2014.
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СТАРА КРИЗА У НОВОМ ОДЕЛУ
Прича о кризи Европе је већ опште место. Мање је познато
да је она постојала и много пре европског уједињења. Још је мање
познато на шта се тачно криза односи.

Мењајте инжењере за пензионере!
Вишедеценијски прилив младих у Европу, не говори само о
проблемима европске периферије, већ и о европском проблему,
или тачније, о кризи европског духа, и кризи европске науке као
врхунског израза тог духа коју прате криза европске уметности,
филозофије, образовања итд. У недавној прошлости Европа је великодушно подучавала нашу омладину. Познато је да су Обреновићи школовали високе чивновнике, професоре и научнике углавном у Бечу, Пешти и Прагу, док су Карађорђевићи преферирали
Русију, Швајцарску и Француску. Та омладина је у домовину донела
ново европско знање да по њему организује бољи живот.
Данас Европа љубоморно упија и чува све младо, вредно и
способно. Не треба јој због тога претерано замерати, али треба констатовати окошталост духа због које се понаша недостојно. Она
више не само што нема снаге да врати школовану омладину, већ
очекује да наплати дуг тражећи за себе све већи број образованих
младих људи из земаља периферије. Само Србија је у скоријем периоду Европи поклонила 4.000 научника. О радницима различитих квалификација не постоји ни евиденција.
Паралелно јача супротна тенденција: у бање, домове и одмаралишта „неразвијених” земаља масовно пристижу европски
пензионери да у њима далеко од буке бесмисла централне Европе
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проведу своје последње дане. У Мађарској је тренутно преко 7.000,
у Чешкој републици преко 3.000, у Словачкој преко 1.000 немачких
пензионера. Преостале омиљене дестинације обухватају Португалију, Шпанију, Грчку па и Украјину, дакле, сва она места где за
локално становништво влада неприкосновена економска криза.
Наведене државе треба, опет, да у томе препознају некакву
економску шансу, јер старија популација доноси девизне пензије.
Тако се занемарују проблеми са претераним бројем сопствених
пензионера без девизне залеђине, и потпуно пренебегава чињеница да је барем половина локалне радно способне омладине у потпуности запостављена. Периферији се више не шаље оно суштинско
– радост духа у облику знања неопходног за заједнички живот испуњен смислом. Потурају јој се непримерени „развојни пројекти”
финансирани кредитима Европске централне банке који служе
утемељењу националног дужничког бесмисла. Европски космос
прераста у американизовани хаос.

Прекројено знање
Стари континет је већ пре једног века постао свестан сопствене духовне кризе, али је изабрао да настави путем гомилања и све
мањег разумевања научног знања које је без метафизичке суштине
сувопарно, прагматично, техничко и коначно – економско. Овај
„избор” по инерцији поставио је границе унутар којих је заточио
људски дух, спречивши квалитативну промену духовне оријентације која је једина способна да донесе истински хумани препород.
Последња искра европског духа је замисао о уједињењу формирана још пре Другог светског рата. Европа се упослила превазилажењем граница. Та идеја се истрошила после пола века, након
чега је европска духовност запала у још дубљи јаз. Повећањем материјалног ангажовања упрежу се активне снаге за ширење територије, чиме се заокупља и дух. То је покушај решавања квалитативног питања квантитативним методама, и као такав непримерен,
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те стога јалов. Питање суштинске промене духовног усмерења остаје нерешено.
Глобална превласт америчког „знања” је последица кризе европске духовности, и трајаће док траје та криза. Европа помраченог
ума преузима виртуална економска решења. САД су својевремено
од Европе усвојиле научно знање, као врхунски израз европског
духа. То знање је стерилисано, реификовано и банализовано. Одушевљење материјализмом који краткотрајно даје привид напретка,
такође је краткотрајно. За дух је најпогубније да служи прагматичним циљевима. Питање европеизације, парадоксално, постаје
питање американизације, те у томе треба тражити корене бунта
против европског уједињења. Право питање је, дакле, којим изразом духа оплеменити обезглављено научно-техничко-економско
знање?
А управо се то питање исто толико јасно намеће, колико се и
избегава, већ скоро цело једно столеће.
У облику текста у листу Политика од 23. октобра 2013.
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ЖИВОТ НА ОДЛОЖЕНО
У капиталном документарном серијалу „Цивилизација”1, аутор и водитељ Кенет Кларк покушава да одгонетне шта је то што
једну цивилизацију гради и одржава, а шта је то што је руши. Избегавши дефиницију, Кларк о цивилизацији каже: „Колико год
се сложена и чврста чини, заправо је прилично крхка. Може се
уништити. Који су њени непријатељи? Пре свега, страх. Страх од
рата, страх од инвазије, страх од куге. Страхови који чине да се
једноставно не исплати градити куће или садити дрвеће, нити планирати усеве за наредну годину. И страх од натприродног, што
значи да се не усуђујете променити било шта. А онда ... досада.
Осећај безнађа, који може да обузме људе са високим степеном
материјалног просперитета.”
Данас, 45 година касније, неки социјални аналитичари тврде
да живимо у култури страха, окоштали принципи су доведени до
екстрема, а безнађе постаје свакодневни „штимунг”

Генерација Y
Нова глобална култура, како год да је назовемо, било сајбер,
било селебрити, било тржишна, менаџерска, корпоративна или
култура страха, поред негативних друштвених тенденција, по
инерцији доноси и нове индивидуалне „слободе”. Слобода од ауторитета у облику родитеља, наставника или „јавних ауторитета”
карактерише прву глобалну генерацију.

1

Kenneth Clark, “Civilisation”, 1969, BBC
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Генерација Y, другачије називана и Миленијумска, Нет генерација или Ехо бумери, обухвата социјалну групацију старости
од 20+ до 30+ година и прва је друштвена група у историји чији
број виртуалних пријатеља прелази стотине, па и хиљаде појединаца, док је проблем социјалне интеграције у смислу сигурног запослења, оснивања породице и дружења у реалном простору све
раширенији.
Иако је слободно тржиште амблем новог глобалног друштва,
генерација Y као да не успева да доживи достојну иницијацију. Дефинишу их и као „прве људе који нису доживели свет без Интернета”, али и као „најмасовнију групацију младих која не успева да
уђе на тржиште рада”.
Име „Y” потиче од сличности у изговору са енглеском речју
„why” („зашто”). Одговоре на своја питања Генерација Y потражује
од нових ауторитета или анонимних аутора на дигиталним тржницама информација.
У великој мери препуштена себи и сопственим склоностима
и могућностима да се образује и васпитава, ова генерација је склонија индивидуализму од свих претходних. С једне стране, називају
је најобразованијом, јер је упућена у тајне дигиталних иновација,
а с друге је карактерише синтагма „недовршена реченица”, стога
што комуницира у стилу кратких смс порука. Иако понекад на
мрежи заказује протесте у којима руши владе, Генерација Y као
да нема довољно снаге, истрајности или воље да изведе корените
друштвене промене.
Новостечена слобода од превазиђених ауторитета иде руку
под руку са „ослобођењем” од терета сталног или стабилног запослења. Фиксно радно време, преданост раду, и друштвене бенефиције, положај и статус који се стичу непрекидним професионалним залагањем блиски су овој генерацији попут праисторијских
експоната у витринама музеја.
Друштво засновано на профиту, конкуренцији и ефикасности,
успело је у „кроћењу” свих претходних, па и најбунтовнијих генерација. Маргинализована група је увек прилика за зараду. Ни овај
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пут рецепт није другачији, али је екстремнији. Послодавци се више
не додворавају, као некад шездесетосмашима.
Млади или до јуче млади који су жељни запослења упркос
циничном ставу према раду, одговарају послодавцима којима је
економска криза дала одрешене руке у регулисању радног односа.
По статистикама најразвијенијих економија света, близу четвртине Генерације Y је незапослено. Нуде се уговори на одређено време,
и статус стажирања који треба да у будућности доведе до сталног
запослења за најупорније. До тад, минимална права из радног односа и ниска примања.
Не чуди стога што француски аналитичари предвиђају да ће
припадник Генерације Y у свом радном веку променити тридесетак шефова. Они који не желе номадско пословање, углавном
прихватају стажирање. Само Француска има скоро 1,5 милион
стажиста. Генерација Y постаје део већег социјалног феномена –
прекаријата.

Прекаријат
Из сваке економске депресије крупни капитал израња јачи
и интегрисанији, спремнији да својим интересима подреди свест
људи. Главни механизам таквих промена су ратни сукоби, светских размера, ако је потребно. Нема бољег пословања од вођења
рата.
Овај пут је светска војна офанзива привремено одложена
захваљујући отварању нових, по размерама до сада невиђених,
тржишта јефтине радне снаге, како нискоквалификоване, тако
и високообразоване. Милијарда Кинеза, милијарда Индијаца,
стотину милиона Вијетнамаца који су преплавили слободно
тржиште радне снаге, задовољили су прохтеве глобализованог
капитала.
Поражена страна није била свесна ни да се води рат. Капитал
је показао своју сенилну генијалност заваравши још једном људе
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спремне да му поверују зарад привидног мира. Финанскијски капитал је продужио потрошачку идилу за оне који су копали дужничку јаму путем кредита и то распродајом робе коју је све теже
приушти редовним примањима. Главни производ је, како би сликовито рекао Селин, „Смрт на кредит”.
Кад је радник у Европи почео да отвара очи, угледао је свет са
суженом перспективом. Европским тржиштем радне снаге тумарали су незапослени милиони који су спремно прихватали привремене, повремене и слабо плаћене послове. Неизвесни уговори,
нестабилност и непредвидивост постају све више правило, као и
живот у несигурном социјалном и економском окружењу. Имунитет у облику солидарности је плански уништен – неотплаћеним
кредитима.
Тонућа средња класа спаја се са новопридошлом генерацијом
која и не памти социјалну збринутост, као и са свима који лагано
губе тло под ногама у спирали економске кризе. Нови пролетеријат
дели заједничку несигурност те отуд и назив прекаријат изведен из
енглеске речи „ precarious” (несигуран). Тај разнородан и разнолик
слој још једном повезује Европу, као у средњем веку, провлачећи
се кроз све њене нације. Овај пут без икакве идеологије или идеје
водиље. Заједничка им једино растућа нетолеранција, недостатак
емпатије за проблеме других и акумулирани гнев. Бар за сада.
Како европски радник може да буде „конкурентан” кинеском,
који пристаје да ради исти посао за тридесет пута мања примања
а без икаквог социјалног, здравственог или пензионог осигурања?
Никако. Свет је изглобљен и треба га уравнотежити. Док ниво производње, богатства и потрошње на Истоку расте сустижући Запад,
ниво социјалне сигурности на Западу опада сустижући Исток.
У новоформираној наднационалној ситуацији политичке елите владају свака својим комадом Европе купујући новим кредитима „пакете економске помоћи”, са рецептима који ефикасно заобилазе узроке кризе. Државе се разликују по величини задужења и
броју незадовољних. Ипак, продаја неолибералних принципа који
су и довели до кризе још увек иде добро.
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Препоручују се мамутске приватизације свега и свачега а
особито јавних институција и добара, претварање сваке хумане
делатности у робу и смањивање заштите за стално запослене. Хипнотисаном аудиторијуму се у облику мантре понавља: иновације,
индивидуализам, такмичење, либерализација тржишта, стране
инвестиције.
Све то води даљој, до сада незабележеној, социјалној раслојености. То је планирана последица „мера” и „пакета”. Неједнакост
подстиче економски раст.

Хикикомори
Ни јапанска економија није поштеђена сценарија тонуће
привредне платформе. Бар за већину становништва. Један део се
храбро издваја и жустро интегрише у богату глобалну неолибералну заједницу. Матрица је свуда иста.
Под све већим притиском неизвесне будућности и несигурног
окружења, јапанска школска омладина понекад прибегава паузирању образовања на по месец дана, више месеци или чак више
година. Стопа одбијања школовања се удвостручила од 1990-тих,
а овај социјални феномен је увод у растући јапански тренд – „повлачење”. Оне који се повуку из друштва зову хикикомори. То су
млади Јапанци или Јапанке који не излазе из своје собе најмање
шест месеци. Најчешће је то, ипак, неколико година.
Јапанска јавност покушава да одгонетне узроке оваквог понашања младих, окривљујући и наметљиве мајке и због пословних
обавеза често одсутне очеве. Прозива се и мутна економска ситуација и растућа стопа школског насиља. Често се као кривци наводе и појачан академски притисак али и зависност од видео игара.
Један део јавности оптужује и саму омладину којој је омогућено да живи на терет родитеља, те феномен поистовећују са
„крајњим социјалним паразитирањем”. Често их називају и припадницима „изгубљене генерације”. По неким проценама овај
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тренд обухвата милион младих, те су неретко обележени и као
„недостајући милион”. Већина становништва се ипак слаже да би
на Западу ови млади људи постали бескућници или наркомани. У
Јапану су „само” хикикомори.
Хикикомори култура привлачи разне профитабилне институције, од адвоката који дају савете путем интернета, преко продавница хране за понети које раде ноћу и једва да комуницирају са
ретким муштеријама које се одлуче да на кратко напусте собу, па
до агенције „Нови почетак” која нуди рутинске посете сестре на
изнајмљивање за 8.000 $ годишње. Већина хикикомори омладине
првих годину дана и не проговори са својим изнајмљеним сестрама
или се комуникација своди на пар речи кроз затворена врата.
Највећи терет, поред саме омладине, сносе родитељи. Што
због бриге за неизвесну будућност потомства, што због неостварене жеље да се пензионишу. Издржавати припадника хикикомори
културе није јефтино.

Непријатељи или жртве?
Да ли су наведене групације само маргинални феномени, или
је реч о растућем тренду? Да ли је неолиберални концепт доживео
фијаско којег ће пратити позитивне друштвене промене, или је то
логични развој капиталистичке привреде који губитници морају
да прихвате? Постоји ли довољно заједничких стремљења која могу
да одрже друштво или оно у сопственом окриљу производи нове
варваре? Можда одговоре добијемо и пре него што очекујемо. Изгледа да је новој генерацији „дигиталних урођеника” књига исто
толико страна, колико Генерацији Y сигурно запослење. Свет се
мења страховитом брзином. Толико је сигурно.
Завршимо као што смо и почели, речима Кенета Кларка:
„Наравно, цивилизација захтева извесну количину материјалног
просперитета. Али далеко више, она захтева самопоуздање. Поверење у друштво у којем се живи, веровање у његову филозофију,
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веровање у његове законе, поверење у сопствене интелектуалне
моћи. Дакле, ако неко пита зашто је цивилизација Грчке и Рима
пропала, прави одговор је да је била исцрпљена. Варвари који су
куцали на границама Римског Царства током целе његове историје,
коначно су прешли Дунав и Рајну.”
Текст је прихватила редакција НСПМ, али још увек
није објављен.
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ВИРТУАЛНИ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ КАО АГЕНТ
ВИРТУАЛНОГ КАПИТАЛА
Ако је слободно тржиште једини циљ наше владајуће елите,
„при чему истински тржишни критерији, заправо, и не постоје”1,
поставља се питање сврхе интелектуалне елите која традиционално брани друштво од погрешних и опасних идеја. Где су, дакле,
данас интелектуалци?
Професор Ноам Чомски, вероватно највећи интелектуалац
нашег доба, можда понајбоље одређује овај социјални слој у текућим историјским околностима. „За класу интелектуалаца се претпоставља да је добро истренирана и толико добро индоктринирана да им бич више и не треба. Они спонтано поступају на начин
који је од користи спољним интересним силама, а нису ни свесни
шта раде и при томе су још уверени да раде поштен, предан посао.” 2
Империјалистичка глобализација није историјска новина.
Она је правило које се материјализује у тренутку када једна цивилизација доживи врхунац који је уједно и почетак грчевитог пада.
Нове су само методе. Oвовременска глобализација процесом апстрактне економске интеграције разбија међузависну, органску,
космичку слику света, и тај задатак остварује ефикасно. Свака људска делатност је издвојена, апстрахована, специјализована. Свет се
назире у разбијеним сегментима.
Кратковидост савременог човека поприма размере катаклизме. Неспособан да сагледа устројство света, и своју улогу у
општој фрагментизацији, измиче му и визија (неизвесне) будућности. Свеобухватна конгломеризација потире свеобухватну
1

2
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свест. Виртуални интелектуалац попут бабице помаже у порођајним мукама новог, виртуалног друштва. Исходи глобализације су
неизвесни. Извесно је само да се неће поклопити са прокламованим циљевима. У таквој историјској клими, незахвално је давати
дугорочне прогнозе. Стога је виртуални интелектуалац све мање
социјални дијагностичар и терапеут а све више анестезиолог.
Интелектуалци су идејно осетљив слој, то је претходница
друштва која прва усваја нову идеологију, те прва и губи свеобухватну свест. „Улога интелигенције увек се састојала у успостављању
везе и посредовању између старих и нових властодржаца.”3 Виртуални интелектуалац прихвата, брани и промовише наметнуто
стање ствари, те стога суштински не живи у проблемима свог времена, јер у мислима више не иде испред њега. Он рекламира идејне
производе са истеклим роком трајања. Актуелни интелектуалац је
додатно обесмишљен левитирањем у цивилизацијском вакууму,
на међи епоха. Како би његово мишљење било без судбоносне визионарске тежине, идејни репертоар је унапред сужен. Ослобођен
одговорности за последице виртуалног идеолошког избора, он
зрачи оптимизмом који се данас ретко сусреће. Такав ентузијазам
је инспирисан чудесима виртуалног света. Наизглед осавремењен,
он лајкује, твитује и блогује. Отуд способност да нас привремено
опчини у временима без духовног полета. Укратко, он игра по новим правилима – искључиво у сопственом материјалном интересу,
и својим примером учи томе и друге.
Наши виртуални мислиоци су заговорници апстрактног економског напретка, прогреса и раста, модернизације, аутоматизације и бирократизације, и зато је „нормално” да они унижавају све
овдашње поредећи га са недостижним узорима либерализованих
држава првог света. Њихова снага пре свега погодује пролазним
(помодним) стварима, актуелним темама и дневној политици. Свет
је у непрестаној журби, те и они журе да га сустигну. Спори остају
3

Маршал Меклуан, „Познавање општила – човекових продужетака”, 1971,
Просвета, Београд
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попут „дивљачи убијене на ауто-путу глобалних инвестиција” (Томас Фридман). Једино интелектуалци спремно прихватају константне реформе. Промена је једина непромењива ствар у виртуалном
свету.
Себични, апстрактни, економски менталитет обликује и појединца и колектив. Сваки несебични импулс, угушен је општом
неверицом. Они који другачије мисле „изабрали” су да се повуку,
након што су обесмишљени, исмејани, маргинализовани. Концентрацијом виртуалног капитала, и спремношћу да у датом моменту
на датом месту својим приливом обесмисли све, спречава се сваки облик другачијег промишљања. Виртуални интелектуалац је
свештеник виртуалног капитала. Он благосиља апсолутну надмоћ
економије у свим областима савременог живота. Највећа слобода
виртуалног интелектуалца је слобода од одговорности за друге.
Највећи страх је оправдана и непрестана бојазан од престанка ангажмана. Моћ виртуалног капитала је неприкосновена и све више
самодовољна.
Враћајући свој „патриотски дуг” друштву, виртуални интелектуалци у општој апатији траже слободе за маргинализоване групе.
Они су идеални агенти фрагментације. Заправо су и мушкарци и
жене, и стари и млади, и хомосексуалци и вегетаријанци жртве
исте немани – виртуалног транснационалног капитала. Он влада
свим аспектима наших живота а наводне слободе траже се само у
оквиру онога што диктирају гвоздени закони апстрактне економије. Сексуално сте слободни, слободни сте да верујете у ванземаљце. Слободни сте да до краја живота свакодневно једете искључиво
жуту храну, ако вам се то допада. Но, нисте слободни да својој
породици и себи обезбедите квалитетну здравствену заштиту, квалитетно образовање и пристојна примања.
Виртуални интелектуалци су интегрални део система, без жеље
за променом, без сопствене визије будућности и без вере у снагу незадовољне друштвене већине која је суштински – маргинализована.
Нова Српска Политичка Мисао: понедељак, 16. децембар 2013.
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ОБРАЗОВАЊЕ СМИСЛА ИЛИ ОБРАЗОВНИ БЕСМИСАО
Ја бих вама дао „нећу” за „хоћу” ... Ако хоћете?
Нећу.
Душко Радовић
Данашња педагогија само бледо одражава чињеницу да ми о
човеку и његовим потребама више не знамо (или не треба да знамо)
апсолутно ништа.
Општа је тенденција да се образовање објасни самим собом, да
се одвоји од свега што није образовање, да се наводно деполитизује,
деидеологизује, изолује...
За сваки хумани чин, смишљају се методе, технике, мере...
Из перспективе се губи шира, људска слика. А без ње, у дезоријентисаној атмосфери, учитељ је осакаћен.
Данас је понајбоље бити странац. У пролазу. Са дистанце, а
са пристојном благонаклоношћу гледати на невоље становништва,
које није ваше, са којим не делите ништа, према којем немате обавеза. Сви би да што пре постану туристи. И да оду. Без повратка.
Снага савременог света није духовна, већ материјална, а доказује се у моћи да паралише дух, који би могао да га критички
осмисли.
Сваки систем мора допустити критику својих поставки. Мора
допустити да буде поново вреднован и поново осмишљен (не и обесмишљен). То је храбар, поштен и једини могући (смислен) начин
опстанка. Но, сви такви системи, као што су уметност и филозофија,
полако одумиру. У последњим временима опстају крути, нехумани,
аутоматизовани системи, као што је капиталистичка корпоративна
економија. Духовни системи попут образовања и науке, из страха
се (при)клањају економији. Но, она не воли да дели. Њој се служи.
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Својевремено је у кризној фази тзв. суперкапитализма и „Дуче”
италијанског Фашизма, Бенито Мусолини, „предложио” корпоративни економски систем као решење које би очувало приватну
иницијативу и приватну имовину...
Да парафразирам Басару: „наше” Националсоцијалистичко
Министарство продало нас је Светској банци, чији је бивши канцелар у Београду, Сајмон Греј (Simon Gray) још 2009. наложио рационализацију, приватизацију (тј. идиотизацију), реформацију...
као предуслов даљег задуживања.
Након вапаја Министарства за новом дозом дуга, неумољива
статистичка неолиберална машинерија Светске банке исфабриковала је извештај „Радити више са мање”. У овом „пророчком”
раду саветодавно-наредбодавног карактера, Сајмон Греј је предложио-наложио смањење трошкова јавног сектора. А Светска банка
прориче само оно што може да оствари. Радити, дакле, више са
мање. Мање чега?

„Радити више са мање ЉУДИ” или
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Рационализација јавног сектора по неолибералном моделу
гушења Човека креће од пензија, здравства, школе, социјалних давања... У школама то значи укидање 11.000 одељења и отпуштање
12.000 наставника. Број ученика по одељењу не сме бити смањен, јер
би то водило сумљивом повећању квалитета наставе. А то није циљ.
Циљ је идиотско-пијачни концепт „плаћања по ученику”. Можда
би ово могли даље да „модернизујемо”, плаћањем по килограму.
Ученике треба разликовати, макар и по маси. „Прописани” минимум опстанка одељења је 30 ученика. Ценкање са Министарством
је у току, али не по килажи... ствар је далеко поражавајућа. Деци
ометеној у развоју су укинути „нерационални” услови неопходни
за развој, па „инклузивно” дете на тржишту вреди као 3 „обична”
ученика. Зато се министар у свету хвали успесима инклузије... Не
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очекујемо пораст наталитета. Зашто не „профитирати” на умирању
нације? Индикативни су, свакако, приоритети рационализације.
Инфраструктура, рецимо, није приоритет. Сведоци смо све већег
броја запослених у Електропривреди, Водопривреди, Топлани. А
и плате расту. Цене њихових услуга су успешно „либерализоване”.

„Радити више са мање НОВЦА” или
ПРИВАТИЗАЦИЈА
Приватизација јавног сектора одвија се по неолибералном
моделу гушења државе. У Америци се понајбоље ради у приватним школама. Државне школе по кадровима, квалитету наставе
и условима рада далеко заостају за приватним сектором. Један од
пресудних момената разлике је, наравно, број ученика у одељењу.
У британским основним школама тај просек је у државном сектору
26 (највиши у Европи), а у приватном 11 (најнижи у Европи). Принуђени смо да „препишемо” модел који је Британија својевремено
преузела из „главног града” неолибералног света – Вашингтона.
Наша тренутна ситуација је апсолутно противречна овом „идеалу”.
Далеко најквалитетније образовање још увек пружају државне
школе и Универзитети. Школа је већим делом ван сфере неолибералног профита. То је, наравно, недопустиво. Да би приватне
школе постале конкурентне, потребно је обесмислити јавни сектор.
Стижемо до треће тачке ...

„Радити више са мање ПАМЕТИ” или
РЕФОРМАЦИЈА
Реформа јавног сектора спроводи се олињалом неолибералном мантром да треба запосленог стимулисати у смеру личне
користи како би боље радио за опште добро. Хипноза ради, сви
су одушевљени модернизацијом. Просвета је под акредитованом
129

УСПРС

ЛАЖ ЕПОХЕ или ШКОЛА У ЛИБЕРАЛНОМ КЉУЧУ

семинарском анестезијом. Док се око нас све руши, ми марљиво
учимо о „новој” либералној купопродајној организацији школе.
Школује се приватнички менталитет, а ни уплив капитала није занемарљив. Оснивају се приватне агенције за стручно усавршавање
запослених у јавном сектору, издавачи уџбеника маме „клијентелу”
гратис семинарима, „напредни” део јавног сектора је ангажован
(плаћен) за обуку заосталог дела... Једино се о настави не води рачуна, а тиме се круг неолибералних реформи и затвара.
Задовољан „реформским потенцијалом” Министарства, канцелар Греј је 2010. напустио Београд. Министар са помоћницима,
кроз школе даље проноси бакљу рационализације, као један од
приоритетних задатака Националсоцијалистичке просветне власти. Трљају се рукице и смеше брци при помисли на нове зајмове
код Светске банке, какав је онај за „Пружање унапређених услуга
на локалном нивоу” (!) од симпатичних 32 милиона еура.
Све се своди на „навлачење” на дуг. Продаје се магла и то успешно. Средства се троше на фиктивне ствари којима нико не може
да уђе у траг, али дужничко ропство о(п)стаје. Добијамо скупо оно
што смо могли да урадимо сами, а вредност реалног рада пада испод сваке цене.
Инвестиције су нужно зло. Само нису на прави начин употребљене, а да јесу... ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕСУ УПОТРЕБЉЕНЕ НА
„ПРАВИ” НАЧИН! Један део социјалне структуре је осетио сласт
капитала. Капитал је користио моћнима да до краја раслоје посвађано друштво. Неолиберали бране позиције инсталирањем свог
система вредности. Капитални зајмови и кредити имали су исти
учинак у свим „демократизованим” друштвима у последњих 100
година. Рецепт је исти. Жаљење је исто. Инвестиције нису на прави
начин употребљене, а да јесу...
Домаћа привреда је на коленима, а деградацијом школе свакако
неће стати на ноге. Пре но што смо васпитали генерације сопствених одговорних и образованих радника, научника и предузимача,
„фабрикујемо” менаџерску генерацију која ће да препродаје симулиране туђе вредности. Тако се нација упреже да ради за другог.
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Највећи део хуманих наука, уметност и филозофија, постајаће,
дакле, у образовању непотребни. Свима је јасно да такво штогод
нема нити може да пренесе „моћ” да се у неолибералном свету
напредује. А напредовање у суровом хијерархијском устројству
подразумева узурпирање слободе других. На овај начин се васпитава кукавичко-ауторитарни менталитет. Храброст се васпитава
отварањем могућности за промене.
Спутавањем слободе, креативности и критике, у школи се
поново све поставља наглавачке. Наметнуте вредности, као тражене вредности. Ко се спремно покорава налозима Министарства,
„напредује” у служби (служењу), али овај пут добија и звање „прогресиван”. Такав службеник је заиста „вредан”, али коме? Да ли
вредности које пласира служе друштву, или су од њега отуђене?
Заједнички именитељ свих актера у данашњој школи је
ОТУЂЕЊЕ.
Педагози учитељима у хору понављају неолиберално гесло:
„Мора да се ради!”. Но, овај се стих за сервирање ученицима унеколико модификује: „Мора све да се уради, да се ништа не ради.”
Ученици, стога, разлоге за свој неуспех проналазе ван себе.
И кривица је отуђена. Сопствени „подбачај” више није пресудан
у мотивацији. Мотивација, по педагозима, лежи у осмишљавању
„забавне” наставе.
Учитељ, пре свих, не сме да одустане од духовног света ученика. Он мора да нуди перспективу, указује на пропусте и тежи
НЕДОСТИЖНОМ.
Не може се на силу створити нешто драгоцено. Помоћу бројева, мера и постигнућа (бирократизацијом), жели се, наводно, инвентивно, креативно и животно дете. Ово је потпуни апсурд. НЕ
МОЖЕ СЕ ПОСТИЋИ НИШТА ЗАИСТА ВРЕДНО УКОЛИКО
НЕКО НИЈЕ ЖИВОТНО ЗАИНТЕРЕСОВАН ЗА СВОЈ РАД. Ако не
испуњавамо свој животни задатак, деца коју васпитамо, прихватиће наметнуту симулацију вредности, као једине вредности. Она
ће чезнути за моћи, за полугама власти, за силом, популарношћу,
богатством. Она ће промашити циљ живота. Али ће остварити
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неолиберални циљ похлепне Светске банке. Дуг мора да се враћа.
Не и да се врати. Ето неоколонијалне претензије савремених освајача!
Уколико се не изборимо за ново промишљање, ново вредновање, нове истине, нису мотивисани ни учитељ ни ученик. Ако нам
се припремљена неолиберална истина сервира подгрејана, онда ту
нико није активни учесник, већ пасивни конзумент.
Но, за слободу не постоји рецепт. Што је неко више има, све
је више тражи.
Симулација вредности нуди анестезију и успављује. Истинска
вредност отвара видике и мотивише. А то неолибералном фашизму не треба. Треба му послушничко Министарство спремно да се
задужи у наше име.
Природна је жеља сваког ко одговорно врши свој друштвени
задатак да буде адекватно вреднован. А ко данас може да вреднује
рад учитеља? Ко може да каже да ли сте у деци развили довољно
хуманих вредности тако да се сутра у каквој кризној ситуацији
уздрже од убиства, силовања, пљачке?
Јер, сваки облик преваре, подвале и лажи је нека врста убиства,
силовања, пљачке.
А разлика између истине (слободе) и њене симулације (фашизма) је тако танка. Учитељ је зна (још увек).
АкузатиВ, 5. јун 2013.
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II
(П)ОРОБЉЕНА
ШКОЛА

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БЛАГОСТАЊЕ
Савремено образовање, схваћено као пуко предворје економије неизоставно мора да се често, па и брзоплето мења у складу
са актуелним захтевима послодаваца и флексибилног тржишта
рада. Свима је јасно да је школство, онако како је осмишљено и
релативно успешно реализовано у претходних 200 година, коначно
на издисају. Но, још увек никоме није јасно како би образовање требало да изгледа у будућности. „Здравство, образовање, научно истраживање, свет интернета представљају срж постиндустријског
друштва, а ниједно од њих не уклапа се у калуп традиционалне
економије.”1 Нововековно школство је (без значајнијег осигурања
барем виталних елемената) изложено дејству најразличитијих
„добронамерних” експеримената, почесто неозбиљних а неретко
и малициозних, из којих ваљда спонтано треба да се изроди некаква врла нова будућност. Обично се ради о немаскираним/немаштовитим покушајима менаџерског слоја да се из превазиђене
институције извуче некакав профит. Иако препуштена бруталном
методу тржишне приватизације (од трговине уџбеницима, преко
продаје често неозбиљног стручног усавршавања запослених до
баналне трговине дипломама), школство и поред свега тврдоглаво
опстаје. Нажалост, најчешће упркос а не захваљујући учесталим
променама. Узевши у обзир чињеницу да је наше образовање са
закашњењем започело иновације, неретко паралелно пролазимо
кроз две или више супротстављених реформских концепција истовремено. „За претходних десет година донета су чак три нова,
често међусобно контрадикторна, Закона о основама система
образовања.”2
1
2

Данијел Коен, „Homo economicus”, 2014, „Clio”, Београд.
Милан Јефтић, „Колико коштају илузије”, 2014, УСПРС, Београд.
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Своју виталност образовање највероватније дугује чињеници
да у друштву ипак релативно успешно задовољава једну дубоко
укорењену хуману потребу. Потребу за знањем. А како ствари стоје,
још увек није пронађен најефикаснији метод комерцијалне експлоатације те потребе. Можда стога што се у неатрактиван а прилично
осетљив проблем још увек није умешао врх менаџерске интелигенције, који је тренутно заузет далеко безопаснијим/исплативијим
пројектима свеопште модернизације. Но, оног момента када се то
буде догодило, нема сумње да ћемо сведочити брзом и свеобухватном свршетку деветнаестовековног концепта широко доступног
образовања.3 До тада, неће недостајати прилика да будемо сведоци
и учесници најразличитијих новотарија и бледих досетки полуспособних а неретко и полуписмених реформатора. Метод мрцварења,
развлачења и растакања једног релативно функционалног сектора/предузећа пред коначан одлазак на добош, опште је познат „...
како би школе, болнице, станови, превоз и комуникација, тих пет
стубова живота прихватљивог за све, били прво регионализовани
(то је корак напред), па изнети на јавну продају (то је кључно), и
коначно, препуштени тржишту (то је одлучујуће) ...”4
Каскање за најразвијенијим светским школским системима
непрестано се наводи као довољан разлог зашто треба да протрчимо кроз све развојне етапе и одбачене рецепте ових система, јер
управо тако „учимо од најбољих”. (Брзина каса утврђује се по мерилима које су утемељиле најразвијеније светске економије, па је ваљда неупитна њихова валидност, иако често управо из тих и таквих
средина долазе и жестоке критике на рачун концепта тестирања.
Нажалост, примедбе ретко успевају да пронађу адекватно место у
нашем образовном и интелектуалном миљеу, те се тестирањима
прилази без критичке дистанце и са крајње наивним страхопоштовањем. Британски социолог и публициста, Френк Фуреди, рецимо
3

4
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пише: „Нећемо ништа научити од „Писа” тестирања – уски и антиинтелектуалистички фокус просто ојачава све оно што је лоше
у нашем школском систему.”5)
Прва од лоших страна је што се наведено „учење од најбољих”
(заправо преписивање) скупо плаћа све већим девизним кредитним задужењем. „102,8 милиона евра је за пројекте у образовању
потрошено у периоду од 2009. до 2012. године.”6 То подсећа на испирање савести неодговорних родитеља плаћањем скупих приватних часова. Са друге стране, жалосно је и далеко погубније на
дуже стазе – што се тако систематски затире сопствени креативни
потенцијал у приступу проблему. Из туђих грешака треба учити,
не треба их понављати. А због тога још подизати и кредите, нека
је врста општег друштвеног мазохизма. „Са овим новцем било је
могуће изградити 50 нових школа, или изградити стотинак фискултурних сала, или опремити савременим наставним средствима
преко 500 школа...”7 Ситуација се мења свакодневно и у успешним светским образовним системима, тако да „сигуран рецепт”
школовања за светлу (економску) будућност не постоји, што често
истичу и водећи образовни експерти (осим рецепта за зараду оног
ко продаје превазиђене концепте онима који су спремни да за њих
плате). Управо је један од креатора „финског образовног чуда”, Др
Паси Салберг, у Београду изјавио: „Моја порука Србији јесте да
пронађе сопствени пут и да не верује у све што им говоре страни
саветници.”8 Колико смо платили за овакву „лекцију”? Можда би се
и исплатило и због овог „зрна мудрости” скретати Др Салберга са
путовања у Америку да смо га само послушали и више се ослонили
на сопствена искуства. Али, нисмо.

5

6
7
8
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По свему судећи, изгледа да се заиста ради о благостању, али
чијем?
Са пуним правом се заправо треба запитати није ли фундаментална нововековна идеја претварања школе искључиво у што
једноставнију и ефикаснију обуку за успешно уклапање у тренутне економске трендове нека врста психопатолошке омашке. Такав
приступ ни по самим економским мерилима није економичан.
Уколико играте искључиво на једну карту, а она омане, остајете
празних руку. А вероватноћа омашке када је у питању локално
непостојано, делимично постојеће или непостојеће тржиште рада,
заиста је оправдано велика. Но, управо је луксуз преиспитивања
самог концепта основа образовања ускраћен подређеним економијама, заједно са правом на идентитет, самоопредељење, независност итд. Немамо времена. Немамо могућности. Немамо способности. Некаквом чаролијом, једино средстава за задуживање
изгледа да имамо.
Дакле, идемо на сигурно – 5К рецепт – Кредит, Куповина, Карамбол, Кривица, Кињење. Чим један циклус реформи прохуји са
вихором и заврши се Карамболом, Кињимо за неуспех окоштали
систем или застареле методе или круте наставнике и започињемо
нови циклус новим Кредитом. У врзином колу у којем су ручице
испреплетали: ресорно министарство, родитељи и наставници, не
недостаје међусобног оптуживања и прстићем показивања. Недостаје сарадње. (А наводно су сви ангажовани на истом задатку:
обезбеђивању што повољнијих предуслова за будуће благостање
ученика. Није ли можда лоша поставка задатка?) Овај кружни механизам је на несрећу или срећу сам себи довољан и не дотиче много
„застареле”, „превазиђене” и „окоштале” концепте на терену, барем
не дубински и суштински. Можда се и измени некакав неважан
детаљ или промени административни извештај (у формату савремене табелице у електронском портфолиу која трпи сваковрсне па
и најхрабрије самоевалуацијске наставничке узлете), што је довољно да се оправда Куповина. Уместо аутентичног полета, елана и
стваралачке снаге, што се постиже незаменљивим задовољством
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решавања проблема сопственим снагама, остајемо са горким
осећајем промашености, неуспеха и – Кривице. И са дугом.
Помозите нам, за почетак, тако што ћете привремено престати
да нам помажете. Кредитно занемоћасмо од толике помоћи! Потребно је да се као друштво искрено, озбиљно и одговорно запитамо – чему нама служи образовање? Уколико је, на пример, поента
школовања заиста само уклапање у економију, а у домаћој економији нема места за уклапање (већ за расклапање), те су ученици
принуђени да се након образовања уклопе у неке друге економске
калупе, онда напред са девизним Кредиторима! Нека Кредит буде
бесповратан јер је заправо – инсвестиција и нека Кредитор преузме
одговорност како за Корист тако и за Крах. Свака инвестиција је
ризик! Управо нас економисти томе уче. Но, испоставља се да је
ризик минималан, а Корист велика: „Британци су израчунали да
школовање једног интелектуалца вреди најмање 300.000 евра. Србија је, тако, исељавањем 30.000 образованих људи поклонила Северној Америци и Европи девет милијарди евра, колико је дала за
њихово образовање. То је капитал који се не може повратити нити
искористити као инвестиција у дугорочне програме развоја земље.
По степену бриге за своје научнике у свету Србија је вероватно
најгора држава на планети! – категоричан је др Владимир Гречић.”9
У супротном, циљ школовања и ако сме да се скромно помене
– већ напола заборављеног васпитања, мора да буде нешто шире
од уклапања у непостојећу или лоше стојећу економију. Можда би
поента могла да буде, рецимо: образовање вредних, васпитаних,
свесних, савесних, скромних, одговорних, задовољних... грађана?
Томе би привремено могли да послуже и помало крути наставници
са делимично застарелим плановима са недовољно осавремењеним наставним средствима, али у сасвим другачијој атмосфери са
више разумевања, подршке и поверења са свих страна.

9
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online.
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У овој тачки заправо додирујемо једно од најосетљивијих
питања – шта је за нас благостање? Испоставља се, на многобројним примерима, да у побољшању услова живота образовање игра
далеко важнију улогу од чисто формалног економског развоја.
„Индијска држава Керала је достигла највећи ниво индикатора
развијености услова живота у Индији, иако је једна од најсиромашнијих и најмање индустријализованих држава. (...) Ови натпросечни резултати проистичу првенствено из активности државе,
раног и свеобухватног инвестирања у образовање, здравствену
заштиту и основну инфраструктуру, постизање високих стандарда
у исхрани и производњи хране, као и специфичним програмима за жене и остале угрожене групе.”10 Треба добро разумети да
формални показатељ економског развоја, попут повећаног БДП-а,
често не значи нужно и реални развој услова живота на терену.
Са друге стране, улагање у образовање најчешће резултује управо
повећањем осећаја благостања, иако се он можда не може једноставно превести у економску статистику. Најлепше у свему је што
„улагање” не мора обавезно да значи повећање финансијског издвајања из буџета, већ повећање опште заинтересованости и бриге.
Најбитнији је, дакле, начин приступања проблему.
Можда у случају давања предности образовању над благостањем, наши ученици на интернационалним тестирањима не би
у старту постизали баш фантастичне резултате? Овде одмах треба
ставити јасно и гласно до знања да они ни данас не постижу лоше
резултате, напротив. Њихови резултати су у складу са очекиваним постигнућима, по свим мерилима. Сасвим је друго питање,
да ли је школовање прилагођено захтевима тестирања, а управо се
то догађа у великим образовним системима (који то реално могу
себи да приуште). Треба и додати да се ни ти и такви системи не
либе да привремено одустану од неколико циклуса тестирања или
модификују критеријуме према својим захтевима уколико је сам
10
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систем изложен ризику на било који начин. „Немачка, у којој су образовни системи значајно различити од савезне државе до савезне
државе, ово је покушала да искористи за анализу ефикасности по
савезним државама. Дебате које су изазване резултатима, а још
више интерпретацијама резултата, потресле су не само Немачку
него и читаву Европу, па је ПИСА у једном тренутку запретила
Немачкој да ће јој одузети право да користи ПИСА име за тестове
које прави у интерне сврхе.”11
Малом школству попут нашег нико не би замерио уколико
би се за извесно време обуставио притисак међународних критеријума док се не формирају превасходно своја аутентична мерила.
Узимати још брзоплето резултате на таквим тестирањима попут
ПИСА рангирања као мерило успеха сопственог образовног система који нема честито установљене ни сопствене локалне циљеве, а
камоли било какво озбиљно усклађивње са глобалним захтевима,
не може се тумачити никако другачије него малициозно и искључиво у циљу претходно поменутог Кињења.
Треба ли уопште напомињати да не постоји директна веза
између успеха на интернационалним тестирањима и благостања?
Узмимо баналан пример. На најновијем међународном истраживању TIMSS 2015 (Тrends in International Mathematics and Science
Study), у свим категоријама најслабије је рангиран – Кувајт. А ова
држава одржава пуну запосленост још од 1970-тих година а приде
запошљава и око 350.000 страних радника! Добро, добро, у питању
је нафта, а где је много нафте, математика је јасна, те не мора да
се озбиљно изучава у школи. Или није баш тако? Подсетимо се,
са друге стране, да су наши четвртаци из основних школа на истом тестирању из математичких знања по резултатима на нивоу
Шведске, Словеније и Немачке! Још је запањујућа анализа резултата која показује да на ученичка постигнућа далеко више утиче
оно што донесу у школу из породице и вртића него оно што науче
11
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у самој школи!12 Можда поменуто напола заборављено васпитање
ипак не треба у потпуности избацити из једначине чак и када се
ради о крутој финансијској математици!
Можда би сопственим снагама уз мало неопходне помоћи са
стране, за почетак, дакле, могли да образујемо становништво довољно писмено да буде делимично задовољно сопственим окружењем тако да пожели да креира атмосферу у којој може да подигне
стопу наталитета и смањи ниво развода и привремено умањи одлив
у иностранство, а опет, да буде и довољно незадовољно постојећим
стањем ствари тако да се активно ангажује у смањењу стопе насиља
у школи и породици, смањењу количине друштвеног криминала,
политичке бахатости и незаконите отимачине. Или све ово нису
легитимни и пожељни циљеви једног образовног система? Могу
ли се ови циљеви постићи увођењем финансијског образовања
као још једног додатног предмета већ на предшколском нивоу?
Тешко. А управо је то један од актуелних „преписаних” пројеката у
образовању. Са друге стране, за све то није потребан Кредит након
којег би уследила онлајн обука наставника са завршницом у облику
електронског извештаја. Није потребно ни екстерно евалуацијско
бајање, ни након бајања пословично Кајање. Потребна је решеност,
посвећеност и „неколико добрих људи”. И конкретан циљ.
Поставља се још питање исписано на барјацима којима машу
поборници реформи – може ли прогрес да чека? Ризикујемо ли
привременом инкубацијом додатно кашњење за развијеним светом? Нећемо ли тако оштетити неколико генерација? Поставимо,
пре одговора, питање које реформски првоборци упорно избегавају. Шта се то битно добија срљањем наглавачке у прогрес? Добија
се ћушка! Напредак је невероватно хировит те уме да се ритне попут мазге па да неприпремљене неочекивано катапултира назад
у још већи мрак него што је онај из којег су избауљали. „Иако је у
послератним годинама било много периода убрзања привредног
12
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раста, исто толико било је и периода опадања. Рикардо Хаусман
и његови сарадници избројали су тако деведесет три „лажна почетка” у последњих шездесет година.”13 То се, ето, дешава и нама.
Прогрес може да чека, али смо ми нестрпљиви а притом наивни.
Постоје појединци и организације који једноставно стимулишу и
експлоатишу ту нестрпљивост и наивност.
Прогрес не сме да буде изговор за отимачину. Другим речима, код нас у већини случајева нема опште користи од техничког
напретка, већ се прича углавном своди на погодну прилику за
стварање приватних акумулација капитала, што је у потпуности
у складу са неолибералном „ trickle-down” теоријом по којој богатство најимућнијих постепено прелази у ниже класе. Идеолошкоекономски концепт trickle-down углавном форсирају кредитори
чије позајмице конвергирају капиталу најбогатијих чије дужничке
обавезе потом заиста „постепено прелазе у ниже класе”. Треба ли
уопште напомињати да у релативно малим економијама „пресипање” не функционише онако како се пропагира, поготово у раним
стадијумима глобализације. Засад се, дакле, преливају искључиво – дуг, сиромаштво и недостатак перспективе. Прогрес у облику просперитетне прилике за профит спремно чека, али ми као
друштво још увек нисмо довољно припремљени/образовани за
амортизацију бројних пратећих негативних аспеката.
Опет: „стрпљен – спашен.” Шалу на страну, инкубација никада није потпуна, нити је то у данашњем свету могуће. Зато постоје
институти, заводи, академије, агенције, ресори… или би требало
да због тога постоје. А причати о фиктивним оштећеним генерацијама је у најмању руку неозбиљно јер је тешко и замислити
нешто фаталније по једно друштво од постојеће армије здраве,
праве и незапослене омладине произашле из досадашњег полуреформисаног образовања у срозаним економским условима и
мрачној атмосфери политичког хулиганства. А задужења се за
13

Данијел Коен, „Homo economicus”, 2014, „Clio”, Београд.
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све то време гомилају, грејс период истиче, интересне стопе расту.
Камата камату стиже па се дуг полако диже… Тешко се у таквим
условима назире било шта од обећаног благостања, осим благо
шокираног стања.
Како ствари за сада стоје, нажалост још увек бесциљно лутамо
од новог Кредита преко тренутно актуелног Карамбола до старог
али у пракси провереног и увек популарног међусобног Кињења.
Часопис КУЛТ, 15. јануар 2017.
(1. део: ПРЕПИСИВАЊЕ ПАМЕТИ)

144

(П)ОРОБЉЕНА ШКОЛА
Прихватањем англосаксонског модела образовања, увезли
смо и кризу школе као институције. Криза школства пре тога није
постојала у садашњем обиму и облику.1 Истовремено је приметан готово трагичан недостатак свести о кризи, као и потпуно
одсуство критичког промишљања проблема, те сходно томе не
постоји никаква политика амортизације кризног удара, нити је
акутни проблем образовања на одговарајући начин актуелизован
у ширем друштвеном контексту од стране државних органа задужених да брину о образовању.
Локалним транзиционим губитницима могу се сматрати и
култура, здравство и образовање. „Победници” су оличени у шачици тајкуна и политичком естаблишменту који полако али сигурно
губи и последњу идеју како да уновчи сопствену „победу”, те нам
предстоји опробани неолиберални сценарио – гушење социјалне
државе (смрт „обичног” човека), што грубо нарушава систем државног школовања који је део тзв јавног сектора.
Након периода кризе више не треба очекивати обновљени,
комплекснији и снажнији културни идентитет. Појединци, институције, па и комплетне културе, данас пролазе кроз непрекидну,
свеобухватну и свепрожимајућу кризу идентитета која се временом не разрешава некаквим компромисом, равнотежом или релативно стабилним стањем, већ преласком у нови, критичнији стадијум кризе, у којем нерешени стари проблеми делују депласирано.
„Глобална транзиција указује на свет у коме не постоји стабилан
друштвени, културални или уметнички поредак, већ, пре свега,
1

Пређашњи проблеми попут застарелих наставних средстава, планова и
програма, „решени” су тако што су постављени ван фокуса и замењени
новим „горућим” проблемима.
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многострукост нестабилних, отворених, номадских, кризних и
флексибилних догађаја.”2 Позитивни ефекат промена се потире,
те се доводи у питање и сам опстанак школе у стању константног
превирања.
Све је мање времена за промишљање крајњих циљева образовања. Како изостаје и сигуран ослонац у темељним задацима
културе, дојучерашњи сумњиви предлози постају „добра пракса”
пред налетом нових реформских захтева. Како је и сам прогрес
депласиран, испоставља се да „унапређење” у културном вакууму
без смисла заправо није побољшање, већ тактика преживљавања у
варваризованом окружењу. Изгледа да је то један од ретких ставова
који прихватају сви супротстављени табори, те о томе сведоче и
типичне изјаве креатора просветне политике: „Реформа не мора
да буде увек корак напред.”3
Продаја фиктивних, недовољно промишљених и неутемељених вредности у школи не посустаје. Наравно, кључни појам је
продаја4. Након што је поприлично истрошен арсенал „техничко-методолошког усавршавања”, „мотивационог освежавања” и
„осавремењавања наставног процеса”, иде се даље ка семинарима
који „за скромну цену” покривају широк тематски спектар који
се бави преживљавањем у сложеном мултикултуралном свету, од распиривања предузетничког духа у похараним школама,
преко пружања прве помоћи већ посусталим наставницима, до

2

3

4
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Мишко Шуваковић ~ „Уметност и политика”. „Службени гласник”, Београд, 2012.
Проф. др Зоран Аврамовић (редовни професор Факултета за културу
и медије Универзитета Мегатренд и директор Завода за унапређивање
образовања и васпитања) – „Корак по корак у промене”, „Просветни
преглед”, 27. март 2014.
Само један од магловитих појеката, рецимо „Пружање унапређених
услуга на локалном нивоу” финансира се зајмом код Светске банке у
износу од 32 милиона еура (услови кредита познати су искључиво Министарству просвете).
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сналажења приликом елементарних непогода5. Очекујемо да будуће теме обухвате и кухињске рецепте, након што је домаћинство
неправедно избачено из планова и програма. Паралелно, настава
се свом снагом упиње да прати и виртуелне новотарије, али постаје
све очигледније да је „цар го” и да сви технички „носиоци смисла”
не преносе очекивани спасоносни смисао, те су у обезглављеном
образовном систему више-мање сами себи сврха и уместо „полуге”
за реализовање (непостојећих) културних циљева, постају и остају
само (пре)скупо плаћене „играчке”. Испод технолошких калупа и
матрица зјапи (без)идејна провалија у којој прво нестаје просвета,
како би накнадно за собом повукла и остатак друштва.
Један део просветне јавности примећује да се претерало са
инсталирањем „нових” (глобалних ↔ комерцијалних) (анти)вредности, док се истовремено други табор жали да тих вредности
још увек нема у довољној мери. У хипер-постмодерној ситуацији
у којој тренутно колективно лебдимо као у бестежинском стању,
обе примедбе су оправдане и веродостојне, но нема никакве сумње
да су једини „меродавни”, финансијско-економски адути, у рукама
другог табора. Желели ми то или не, одобравали или не, прихватали или не, деконструкција и реконструкција образовања ће се
наставити, јер је то, пре свега, веома уносан посао.6 У свеопштој
вредносној пометњи, наставници нису у могућности да сопствене
културолошке дилеме „сакрију” од ђака. „Данашња деца одрастају
5

6

Акредитовани семинар „Како се заштитити од природних непогода”
је у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2014/2015. и
2015/2016. годину: каталошки број: 586, компетенција: К1, приоритет:
5, тежина: 16 сати стручног усавршавања ван установе, цена за термин
у октобру у Београду износи 5500 динара, начин плаћања: готовинско
плаћање или уплата на рачун.
И поред константног инсистирања на преоптерећености наставних планова и програма, услед чега се истрајава на смањењу недељног фонда
часова из области друштвених наука (матерњи језик, историја), најављени су нови глобално оријентисани пројекти, попут увођења другачијих
предмета у основне школе, као што је „Финансијско образовање”.
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у апсурду зато што лебде између два света и два вредносна система,
од којих их ни један не усмерава ка зрелости, јер они не припадају
у потпуности ниједном од њих, већ се налазе у хибридном чистилишту вредности које су у сталном сукобу.”7
Потпуно ван видокруга остаје непосредни васпитно педагошки рад са ученицима и „превазиђене” дијалошко-дијалектичке
методе које погодују развоју комплетне личности ученика. „Образовање је усредсређено само на „стицање знања” – на образовну
компоненту, а васпитна је потпуно изостављена у званичним документима (Стратегија развоја образовања до 2020) и у практичном раду наставника и школа.”8 Са једне стране, такав рад није
„измерљив” па је самим тим сувишан, а са друге је неекономичан
и у смислу техноглобализације делимично контрапродуктиван.
Култура је одувек подразумевала пре свега жртву, одрицање зарад неговања виших вредности. Данас је васпитач васпитаван да
одустане од жртве која није „мерљива” у корист сопственог успеха
који се може измерити. „Мислим да ће у школи већ у блиској будућности већи проблем бити социјални и морални односи и од
самог квалитета наставника. И ту ће бити озбиљних проблема, јер
се управо са идејом апсолутизованог појединца ослобађају и добре
и лоше ствари.”9

7

8

9
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Маршал Меклуан ~ „Електронски медији и крај културе писмености”.
„Karpos”, Лозница, 2012.
„Повећано вршњачко насиље” ~ „Просветни преглед”, 18. септембар
2014. Међународна научна конференција „Улога васпитања и образовања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних
вредности” одржана је 12. и 13. септембра у Косовској Митровици, у
организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини и
Српске академије образовања.
Проф. др Зоран Аврамовић (редовни професор Факултета за културу
и медије Универзитета Мегатренд и директор Завода за унапређивање
образовања и васпитања) – „Корак по корак у промене”, „Просветни
преглед”, 27. март 2014.
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Некоћ стабилна и јака органска повезаност између народа и
његових учитеља постаје све тања. У постхуманистичком свету
просветни радници нису и просветитељи. Они су пре свега радници, а из тога проистичу додатне поделе на лошије и боље плаћене раднике, на оне са дужим и краћим радним временом, на оне
са једноставнијим и компликованијим задужењима итд. У време
раздробљених и подељених интереса, блага учитељска рука не опипава народни пулс, па ни снажна рука народа не штити учитеље.
Комуникација, дијалог и разумевање, распршени су у облаке
интересне друштвености, да би се потом трансформисали у социјалну измаглицу у којој се разазнају само бледи наговештаји облика. У свеопштем процесу интересне трибализације и социјалне
варваризације по рецепту „свако за себе”, школа постаје још једна
изолована институција некадашњег система, препуштена себи и
својим проблемима. Нововековној држави опскрбљеној моћним
средствима медијске манипулације, некадашња просветитељска
улога школе више није потребна, најчешће она управо смета. „Шта
је друштвено корисно, а шта није од посебног интереса, то одређују
власници новца преко себи потчињених послодаваца.”10 Просвета,
попут невољеног детета, у општој галами покушава да и на себе
скрене пажњу, како би обезбедила повољнији социјални статус.
Ко треба да брине о школи и о општем интересу у новоствореном
систему у којем свако „брине” само о себи, отворено је питање.
Са неолибералним економским рецептима као идејом водиљом у свим сегментима друштва, не само што се не остварују
„мање битни” циљеви, већ нема ни прокламованог материјалног
благостања (осим за одабраних 5 одсто). Са друге стране, „немерљиви” и „невидљиви” параметри говоре да је дошло до катастрофалне омашке у преосталим исходима. Најкритичнији су срозавање
културе и нестајање слободе. Школа ни ту није изузетак. Баш тамо
10

Милан Узелац ~ „Педагогија после смрти образовања”, електронско издање, Висока школа струковних студија, Вршац, 2013 (http://www.uzelac.
eu/Predavanja/22_UzelacM_Pedagogija_posle_smrti_obrazovanja)
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где слобода не би требало да погне главу, дешава се цветање једног
новог вида неслободе. Школа није само оробљена, већ често и поробљена. Она посустаје као расадник слободних људи, и прераста
у калуп који паралише слободу духа. Другачије није ни могуће, јер
су и сами предавачи све мање слободни, омеђени бирократским
границама. Да све буде још горе, посао у просвети је често само
заклон од разорног реформског цунамија, а школа неретко и прихватилиште за неудомљене партијске кадрове.
Владајућа идеологија трансформише школу од попришта слободе у извор изговора за неслободу.
Слободан човек реагује и на недостатак слободе у сопственом
окружењу, а то је управо оно што неолиберална догма не сме да
дозволи. Зато слобода све ређе опстаје у школи, а једва да постоји
и у другим сегментима друштва. „Но, слободу истински не воли
онај који је жели за себе и своје, већ онај који је жели и за другога и
друге. Слобода је постала заштитница права повлашћене мањине,
заштитница капиталистичке својине и власти новца.”11 Свако за
себе и ка својим материјалним циљевима. Сегментација друштва
додатно је заоштрена недостатком заједничког мотива за одбрану
културе, који би покренуо замајац слободе.
Без слободе или борбе за слободу, слободног и слободољубивог
духа, нема ни културе, а без културе, опет, нема васпитања. Зато је
школа нарочито оштећена захукталим процесом (п)оробљавања.
Претерано је очекивати да образовање постане генератор широког фронта позитивних друштвених промена, али треба подржати свако настојање да се у општој културној помрчини сачува
бар искра слободољубивог духа.
НСПМ, понедељак, 09. фебруар 2015.
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА: ОД МЛАДИХ БЕЗ БУДУЋНОСТИ ДО
БУДУЋНОСТИ БЕЗ МЛАДИХ
Устоличена глобална идеологија, како год да је назовемо, било
менаџерска или корпоративна, било сајбер или селебрити, уз ерозивне друштвене тенденције, промовише и нове индивидуалне
„слободе” како би се лакше уградила у локални друштвени поредак.
То је често најефикасније учинити у оквирима образовања. Када
тамо обезбеди место, постаје невидљива и недодирљива. Глобална
свест се тако репродукује у локалу.
Прокламована слобода од традиционалних ауторитета у виду
родитеља, наставника или јавних ауторитета карактерише прву
глобалну генерацију. Генерација Y, другачије називана и Миленијумска, Нет генерација или Ехо бумери, тренутно обухвата социјалну групацију приближне старости од 25 до 35 година. Име „Y”
потиче од сличности у изговору са енглеском речју „why” („зашто”). Прихватају се одговори које углавном нуди Интернет. Грубо
говорећи, нешто старији припадају такозваној генерацији X, коју
претежно чине „превазиђени” ауторитети. Млађи су стрпани у
наредни кош/код са словном ознаком Z, и похвалном етикетом
„дигитални урођеници” (digital natives).
Жигосани су у обавези да храбро (под)носе додељене општеприхваћене улоге. На семинарима стручног усавршавања наставника, рецимо, довољно је да излагач констатује да је већина присутних из генерације X, па да слушаоцима одмах буде јасно зашто им
предавање није јасно. Ево примера таквог новоговора: „Приликом
примене фишбоул (fishbowl) методе, добро је користити микротичинг (microteaching), а најбољи се фидбек (feedback) добија када
се све прикаже на флипчарту (flipchart).” Уколико вам оваква и
слична терминологија није блиска, припремите се за горку истину:
припадате прецртаној генерацији.
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Идеологију виртуелног економско-технолошког прогреса по
сваку цену, пропагирају локални стручњаци иницирани у глобално неолиберално братство. Једна наша стручњакиња својевремено
је, на пример, о државном трошку „имала прилику да фински образовни систем види на лицу места, заједно са двадесетак директора школа и стручних сарадника, а у оквиру пројекта „Карика
која недостаје” Центра за интерактивну педагогију.” На сопствено
одушевљење, у Финској је затекла рај за „дигиталне урођенике”:
„У учионици је атмосфера опуштена, нека деца седе на поду... они
су схватили да за неку децу школа није најадекватније место за
образовање... наставник математике их одведе на утакмицу, па
после у парку проћаскају колико је коштала карта, колико је било
гледалаца, а колико столица, колика је то зарада...”
Баријеру на зацртаној траси у светлу будућност представљају
они брендирани иксом, скренути са пута свепрожимајућег капитала, мита и профита. Но, грех је наду губити. Уз промену пола све је
популарнија и „промена свести”. Тако нас већ поменута стручњакиња из Савеза учитеља Србије и координаторка мреже подршке инклузивном образовању, у тексту „Математика на утакмици,
књижевност у кафићу”1 обавештава: „Да би се ова идеја реализовала и у српским школама, неопходно је да се промене наставни
планови и програми, али и свест људи, што је можда најтежи део
посла.” Да л’ је мање стресно кад се мењаш свесно?
Кренимо од „најтежег дела посла”, од поменуте идеолошке
уградње у темеље друштвене структуре. Пре пет година смо у визионарском нацрту за дискусију Стратегије развоја образовања у
Србији до 2020. године упозорени да се „захтева отварање система образовања, и његово оријентисање и фокусирање на његову
спољашњост уместо традиционалних тежњи да буде аутономан

1
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у односу на остале системе.”2 Школство се потчињава захтевима
„осталих система”. Којих?
Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања
у Србији до 2020. године, објављен на сајту Министарства образовања и науке3 обилује испразним језичким формама које се упорно
понављају попут „анализа потребних компетенција” или „дефинисање кључних компетенција” или „практична знања и спремност
за рад” или „ефикасније студирање”. На појединим страницама
овог битног документа и по пет или више пута (стр. 23) наводи се
чаробна идеолошка формула „програми који одговарају потребама
тржишта рада”. Суверени задатак образовања је што једноставнија
и бржа/ужа професионална обука. За које/чије тржиште, реално
или виртуелно, садашње или будуће, локално или глобално, не
специфицира се. Ко ће га креирати, ко ће њиме управљати, на који
начин ће га регулисати? Очигледно није на нама да о томе бринемо.
Наше је да се уклопимо.
На који је начин „ефикасније студирање” обликовало прву
глобалну генерацију? Генерацију Y дефинишу као „најмасовнију
групацију младих која не успева да уђе на тржиште рада”4! По
статистикама најразвијенијих економија света, близу четвртине
Генерације Y је незапослено! Нуде се уговори на одређено време,
и статус стажирања који треба да у будућности доведе до сталног
запослења за најупорније. До тад, минимална права из радног односа и ниска примања.
Не чуди стога што француски аналитичари предвиђају да ће
припадник Генерације Y у свом радном веку променити тридесетак шефова! Само Француска има скоро 1,5 милион стажиста!
Генерација Y постаје део ширег социјалног феномена – прекаријата.
Назив новог пролетеријата изведен је из енглеске речи „precarious”
2
3
4

http://pescanik.net/ekspertni-jezik-buducnosti-obrazovanja/
http://www.mpn.gov.rs/strategije-2020/
http://bif.rs/2012/08/mladi-i-globalna-kriza-generacijay-nezavrsenarecenica/
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(несигуран). Такав „штимунг” и нама је добро познат: „Из истраживања које је урадио Републички завод за статистику може се
закључити и да је међу 2.253.294 оних који не раде и не желе да
раде чак 47 одсто оних који би требало да су најпродуктивнији,
односно имају између 35 и 55 година.”5 Враћамо се, ето, недаћама
отписане генерације X.
Идеологија слободног тржишта, дакле, не реализује ни једини
зацртани циљ – интеграцију са тржиштем рада. За горуће локалне
проблеме клонирана глобална идеологија апсолутно је слепа, те их
системски и „стратегијски” игнорише. Тако се ни не помишља да
би образовање суштински могло да помогне смањењу криминала
и насиља, одлива становништва и нивоа развода а допринесе децентрализацији власти, повећању наталитета, развоју земљорадње,
оживљавању опустошених крајева и ширењу осећања породичне
сигурности, друштвене солидарности и самопоуздања... Зар о свему томе не треба/не може/не жели озбиљно, одговорно и оригинално да брине систем школовања једне државе? Очигледно – не.
Барем до 2020. године.
Проф. др Миладин Шеварлић, рецимо, наводи податке из
децембра 2016. године: „Србија има 5.513 незапослених агронима
и ветеринара. Међу њима је 46 доктора наука и 418 магистара и
мастера... Србија не користи више од 1,5 миљарду долара капитала уложеног у образовање тих младих људи.”6 Можда ти млади
људи нису довољно на школском поду седели или о спорту у парку
ћаскали? Понуде радних места у Финској и Србији се разликују,
васпитне методе то неће променити. Права слика идеологије су
ружичасте наочаре које филтрирају реалне проблеме око нас а
истовремено постављају имагинарне циљеве испред нас. Плодна
земља се напушта, агрономи су незапослени, храна се увози а наша
5

6
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„карика која недостаје” налази се, ни више ни мање, него у Финској!
Уочавате ли проблем? А решење? Зашто се онда не размишља у том
правцу? Исправно закључује француски хришћански мислилац
Жак Елил, када тврди да је идеологија компензација стварности у
мери у којој се не бави стварношћу.
Циљ Стратегије развоја је деградација образовања у једноставну професионалну обуку па је јасно да ће се о оваквим проблемима све мање размишљати. А надолазећа времена управо захтевају све више промишљања. За очекивати је да ће то неко други
чинити за нас. Јасно је и ко јер нас Акциони план обавештава (стр.
2-3) да су „за развој образовања, предвиђена средства из следећих
извора: СБ – Светска банка, ЕИБ – Европска инвестициона банка,
ЦЕБ – Банка за развој Савета Европе...” Све расадници неолибералне идеологије.
Традиција, породица и добро утемељено образовање обликују
људе. Људи обликују и тржиште и радна места. Зашто онда постављати ствари наглавачке? Хировито глобално тржиште наводно
је идеолошки непристрасно, а ништа није даље од истине. Онај
ко контролише глобалне тржишне флуктуације, поседује полугу
апсолутне моћи преко које чврсто држи у рукама и локалну економију, културу, образовање, па и саму будућност, која се диктираним променама пасивно – прилагођава, без обзира на последице
по себе.
Зацртана Стратегија развоја образовања у Србији треба да
допринесе бољитку најмлађе, тек наступајуће генерације Z. Тешко
је ипак поверовати да ће идеологија која је два пута тешко оманула,
из трећег пута погодити центар. Остаје да се надамо да Z генерација није именована по крајњем карактеру енглеске абецеде у
сасвим циничном маниру – као последња.
Фонд стратешке културе, 13. март 2017.
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КАКО УРУШИТИ ОБРАЗОВАЊЕ У 5 ЛАГАНИХ КОРАКА
1 – Рушење стабилно� ослонца
или како уништити средњу класу и створити медиокритете
Већина рецепата за регулацију слободног тржишта, уколико
је правовремено, јасно и добронамерно спроведена, води ка формирању такозване средње класе која обухвата широку лепезу стабилних и пристојно плаћених занимања. Средња класа представља
стабилизатор демократског друштва у облику моћног социјалног
тампона између привремено обузданих „стваралаца богатства” на
врху и „обичних радних људи” на дну лествице прихода.
Регенерисана малобројна али ултра моћна класа крупних капиталиста (који себи од милоште тепају „послодавци”) као свој
први чин ка поновном преузимању власти врши бахату почетну
дезакумулацију капитала који се до јуче налазио у рукама средње
или радничке класе. Уколико је друштво оптерећено додатним поделама и потиснутом мржњом, дезакумулација може да поприми
размере и облике који носе печат сурове личне одмазде. Након
деструктивног периода, почиње поновна акумулација богатства
у осиромашеном друштву. Један од проверених рецепата је увоз
страног капитала који долази уз додатне намете и рецепте за освету
над руинираном средњом класом а којег паралелно прати извоз
отетог домаћег капитала.
Изгубивши друштвени статус који је уживала у претходном
периоду, средња класа се већим својим делом безглаво стропоштава назад у слепи мрак радничке класе, без икаквих привилегија,
уз редуковано образовање, лоше правно обезбеђење, минимално
здравствено осигурање и понижавајућу социјалну заштиту.
Локалним транзиционим губитницима у том тренутку могу се
сматрати и култура, право, здравство и образовање. „Победници”
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су оличени у шачици тајкуна и политичком естаблишменту који
полако али сигурно губи и последњу идеју како да уновчи сопствену „победу”, те нам предстоји опробани неолиберални сценарио – гушење социјалне државе (смрт „обичног” човека), што
грубо нарушава систем државног школовања који је део тзв јавног
сектора.
2 – Срозавање културе или како створити анемично друштво
Култура у локалним оквирима опстаје и развија се захваљујући извесним дубоко утемељеним принципима. Глобална
култура промене (чије су перјанице напредак, развој и прогрес), зависи од промене као вредности по себи. Уколико локална култура
не поседује добро утемељени смисао који је „изнад” саме промене
и који попут здравог имуног система може промену да „заузда” и
„упрегне” ка конструктивним циљевима, крајњи ефекат културе
промене је коначна парализа или експлозивни распад локалне културе на којој глобална комерцијална култура паразитира.
Дубоко свесна потиснуте чињенице да се успех „културе успеха” заснива на раду оних одговорних и неекспонираних учитеља
(види одличан текст Оливере Крупеж), један део просветног простора је „пре(д)виђен” за утемељене вредности. Но, ни тако нешто
није „економски одрживо” на дуже стазе.
Школа треба да заступа виталне културне вредности од
општег инетереса за опстанак друштва. Управо у таквој школи
образује се нови нараштај који свој идентитет може да формира
супротстављајући се застарелом ауторитету и да испроба сопствену снагу у превазилажењу окошталих норми. Но, задатак здравог
појединца који је саставни део одрастања и формирања личности,
на себе преузима водство образовног система, уз блештаву помпу
шарених реклама. Промовишући себе и „нове” вредности без утемељења, врх образовног система деградира и слаби улогу васпитача, чинећи тако оном кога школа покушава да васпита „медвеђу
услугу”.
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Испоставља се да у светлу новопрокламованих глобалних
(индивидуалних) слобода, подривање ауторитета наставника
није посебно захтеван задатак. Неретко у медијима имамо прилику да пратимо монологе о неопходности заштите права ученика
од традиционално строгих учитеља, док је истовремено заправо
приметан нагли пораст ученичког насиља. У урушавању ауторитета школе путем медија се трајно, планирано и систематски истрајава на ангажовању родитеља, чији је ауторитет у породици у
приличној мери већ еродиран. Ауторитет је превазиђен, тако што
је уклоњен без личне борбе из које се рађа зрелост. На тај начин
(де)формиране младе генерације лагано доспевају међу облаке
глобализоване/комерцијализоване друштвености без изграђеног
система вредности за који је већим делом одговорна компактна и
снажна локална култура која је код нас немилосрдно елиминисана.
3 – Успостављање владавине формализма
или како дефлацијом знања створити инфлацију звања
Култура промене мора да пронађе поборнике у школи, како би
пласирала сопствене вредности. Зато она креира имиџ „успешног
професора”. То је неко ко прати развој, ко заступа нове вредности:
релативизам, техноглобализам, индивидуализам (атомизам), тржишни успех, итд. Културу промене, између осталог, карактеришу: видљивост (превласт слике у свим облицима комуникације),
мерљивост (новац, поени и бодови, све чиме је могуће „недвосмислено утврдити” напредак) и формализам (тежиште се пребацује
са оног што се ради, на оно што се бележи да се ради). „Успешан
професор” је, стога, онај који у настави користи визуелне медије,
ко је сакупио довољно поена и бодова (делом преко интернета), и
ко уредно води сопствени професионални портфолио и редовно
попуњава „педагошку документацију”. Иза толико бирократских
барикада понекад је тешко уочити самог човека (види предавање
Вигора Мајића). Бодови и поени се стичу на семинарима који се
плаћају (држава преко кредита, општина преко пореза, професори
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преко плате) и на тај начин је модернизација наводно „економски
одржива”.
Култура је одувек подразумевала пре свега жртву, одрицање
зарад неговања виших вредности. Данас је васпитач васпитаван
да одустане од жртве која није „мерљива” у корист сопственог успеха који се може измерити. „Мислим да ће у школи већ у блиској
будућности већи проблем бити социјални и морални односи и од
самог квалитета наставника. И ту ће бити озбиљних проблема, јер
се управо са идејом апсолутизованог појединца ослобађају и добре
и лоше ствари.”1
На мотивационим предавањима намењеним наставницима,
није реткост чути да се као пример крајњег домета ефикасног рада
једног предавача описује типизирана сцена сусрета са бившим ђаком који је данас „успешан”. Ради се о више-мање огољеном економизму који беспоштедно фаворизује висину профита као мерило
„успеха”. Не користе се придеви који карактеришу универзално васпитање: частан, вредан, поштен, искрен, одговоран, реализована
личност, сретан, слободан, креативан итд. Ово су вредности које
на путу ка успеху могу да засметају. До економског успеха данас се
пре долази путем опортунизма, протекције, непотизма, него захваљујући васпитању или знању. Наш замишљени професор могао
би и да се запита да ли, како и у коликој мери његов бивши ученик
сопственим индивидуалним „успехом” доприноси својој околини,
друштву, држави... Но, ово је мрачна територија на коју се већина
данашњих просветних радника, на жалост, не усуђује да крочи.
Треба ли, заиста, подвлачити да циљеви школе и запослених у њој
треба да буду далеко свеобухватнији и друштвено одговорнији, јер
школа треба да помогне у конструисању здравог друштва, а не у
испуњавању индивидуалних материјалних амбиција.
1

Проф. др Зоран Аврамовић (редовни професор Факултета за културу
и медије Универзитета Мегатренд и директор Завода за унапређивање
образовања и васпитања) – „Корак по корак у промене”, „Просветни
преглед”, 27. март 2014.
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4 – Перипетије људског капитала
или како школу од живог трошка претворити
у мртву инвестицију
Две преовлађујуће неолибералне друштвене идеологије наметнуте су и школи: економизам и техноглобализам. Школство је
релативно наивно прихватило поверени задатак да репродукује
владајућу идеолошку матрицу, делимично услед заблуде да ће заузврат сама остати изван матрице. Но, образовање није издвојени,
већ интегрални део друштва и друштвених промена. Конструктори/деструктори „новог” образовања сматрају да школа постаје
најбољи расадник идеологије, уколико најпре и сама искуси последице идеја које заступа. Пре него што издвоји стицање профита као
преовлађујући мотив образовања, школа ће послужити као извор
профита. Пре него што почне да заступа интересе глобалних хајтек корпорација, школа ће у великој мери постати конзумент на
тржишту виртуелних производа. Пре него почну да „производе”
просте шрафове за глобалну економску машинерију, и саме наставнике треба „зашрафити”.
Продаја фиктивних, недовољно промишљених и неутемељених вредности у школи још увек не посустаје. Наравно, кључни
појам је продаја 2. Након што је поприлично истрошен арсенал
„техничко-методолошког усавршавања”, „мотивационог освежавања” и „осавремењавања наставног процеса”, иде се даље ка семинарима који „за скромну цену” покривају широк тематски спектар
који се бави преживљавањем у сложеном мултикултуралном свету,
од распиривања предузетничког духа у похараним школама, преко

2
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Само један од магловитих појеката, рецимо „Пружање унапређених
услуга на локалном нивоу” финансира се зајмом код Светске банке у
износу од 32 милиона еура (услови кредита познати су искључиво Министарству просвете).
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пружања прве помоћи већ посусталим наставницима, до сналажења приликом елементарних непогода3.
Један део просветне јавности примећује да се претерало са
инсталирањем „нових” (глобалних ↔ комерцијалних) (анти)вредности, док се истовремено други табор жали да тих вредности још
увек нема у довољној мери. У хипер-постмодерној ситуацији у којој
тренутно колективно лебдимо као у бестежинском стању, обе примедбе су оправдане и веродостојне, но нема никакве сумње да су једини „меродавни”, финансијско-економски адути, у рукама другог
табора. Желели ми то или не, одобравали или не, прихватали или
не, деконструкција и реконструкција образовања ће се наставити,
јер је то, пре свега, веома уносан посао.4
5 – Обезглављено друштво или како и без културних циљева
дефинисати образовне исходе
Све је мање времена за промишљање крајњих циљева образовања. Како изостаје и сигуран ослонац у темељним задацима
културе, дојучерашњи сумњиви предлози постају „добра пракса”
пред налетом нових реформских захтева. Како је и сам прогрес
депласиран, испоставља се да „унапређење” у културном вакууму
без смисла заправо није побољшање, већ тактика преживљавања у
варваризованом окружењу. Изгледа да је то један од ретких ставова
3

4

Акредитовани семинар „Како се заштитити од природних непогода”
је у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2014/2015. и
2015/2016. годину: каталошки број: 586, компетенција: К1, приоритет:
5, тежина: 16 сати стручног усавршавања ван установе, цена за термин
у октобру у Београду износи 5500 динара, начин плаћања: готовинско
плаћање или уплата на рачун.
И поред константног инсистирања на преоптерећености наставних планова и програма, услед чега се истрајава на смањењу недељног фонда
часова из области друштвених наука (матерњи језик, историја), најављени су нови глобално оријентисани пројекти, попут увођења другачијих
предмета у основне школе, као што је „Финансијско образовање”.
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који прихватају сви супротстављени табори, те о томе сведоче и
типичне изјаве креатора просветне политике: „Реформа не мора
да буде увек корак напред.”5
Потпуно ван видокруга остаје непосредни васпитно педагошки рад са ученицима и „превазиђене” дијалошко-дијалектичке
методе које погодују развоју комплетне личности ученика. „Образовање је усредсређено само на „стицање знања” – на образовну
компоненту, а васпитна је потпуно изостављена у званичним документима (Стратегија развоја образовања до 2020) и у практичном раду наставника и школа.”6 Са једне стране, такав рад није
„измерљив” па је самим тим сувишан, а са друге је неекономичан
и у смислу техноглобализације делимично контрапродуктиван.
У општој вредносној пометњи, наставници нису у могућности да
сопствене културолошке дилеме „сакрију” од ђака. „Данашња деца
одрастају у апсурду зато што лебде између два света и два вредносна система, од којих их ни један не усмерава ка зрелости, јер
они не припадају у потпуности ниједном од њих, већ се налазе у
хибридном чистилишту вредности које су у сталном сукобу.”7
У свеопштем процесу интересне трибализације и социјалне
варваризације по рецепту „свако за себе”, школа постаје још једна
изолована институција некадашњег система, препуштена себи и
својим проблемима. Нововековној држави опскрбљеној моћним
5

6

7
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Проф. др Зоран Аврамовић (редовни професор Факултета за културу
и медије Универзитета Мегатренд и директор Завода за унапређивање
образовања и васпитања) – „Корак по корак у промене”, „Просветни
преглед”, 27. март 2014.
„Повећано вршњачко насиље” ~ „Просветни преглед”, 18. септембар
2014. Међународна научна конференција „Улога васпитања и образовања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних
вредности” одржана је 12. и 13. септембра у Косовској Митровици, у
организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини и
Српске академије образовања.
Маршал Меклуан ~ „Електронски медији и крај културе писмености”.
„Karpos”, Лозница, 2012.
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средствима медијске манипулације, некадашња просветитељска
улога школе више није потребна, најчешће она управо смета. „Шта
је друштвено корисно, а шта није од посебног интереса, то одређују
власници новца преко себи потчињених послодаваца.”8
Са неолибералним економским рецептима као идејом водиљом у свим сегментима друштва, не само што се не остварују
„мање битни” циљеви, већ нема ни прокламованог материјалног
благостања (осим за одабраних 5 одсто). Са друге стране, „немерљиви” и „невидљиви” параметри говоре да је дошло до катастрофалне омашке у преосталим исходима. Најкритичнији су
срозавање културе и нестајање слободе. Школа ни ту није изузетак.
Баш тамо где слобода не би требало да погне главу, дешава се цветање једног новог вида неслободе. Школа није само оробљена, већ
често и поробљена. Она посустаје као расадник слободних људи,
и прераста у калуп који паралише слободу духа. Другачије није
ни могуће, јер су и сами предавачи све мање слободни, омеђени
бирократским границама. Да све буде још горе, посао у просвети
је често само заклон од разорног реформског цунамија, а школа
неретко и прихватилиште за неудомљене партијске кадрове.
Владајућа идеологија трансформише школу од попришта слободе у извор изговора за неслободу.
Слободан човек реагује и на недостатак слободе у сопственом
окружењу, а то је управо оно што неолиберална догма не сме да
дозволи. Зато слобода све ређе опстаје у школи, а једва да постоји
и у другим сегментима друштва. „Но, слободу истински не воли
онај који је жели за себе и своје, већ онај који је жели и за другога и
друге. Слобода је постала заштитница права повлашћене мањине,
заштитница капиталистичке својине и власти новца.”9 Свако за
8

9

Милан Узелац ~ „Педагогија после смрти образовања”, електронско издање, Висока школа струковних студија, Вршац, 2013 (http://www.uzelac.
eu/Predavanja/22_UzelacM_Pedagogija_posle_smrti_obrazovanja)
Николај Берђајев ~ „Судбина човека у савременом свету”. „Логос”, Београд, 2006.
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себе и ка својим материјалним циљевима. Сегментација друштва
додатно је заоштрена недостатком заједничког мотива за одбрану
културе, који би покренуо замајац слободе.
Без слободе или борбе за слободу, слободног и слободољубивог
духа, нема ни културе, а без културе, опет, нема васпитања. Зато је
школа нарочито оштећена захукталим процесом (п)оробљавања.
Ко треба да брине о школи и о општем интересу у новоствореном систему у којем свако „брине” само о себи, отворено је питање.
Ипак, најновији знаци отрежњења најобразованијих друштвених
слојева, пружају неопходну наду.
Текст је припремљен за обраћање на трибини „Ко разара срп–
ско школство?”, у организацији Синдиката образовања Чачак. Трибина је одржана 29.12.2014. године у 19 часова у просторијама Дома
ученика Чачак, Учитељска бр. 8. На трибини су учествовали и:
проф. др Љубомир Протић, проф. др Иван Дојчиновић, проф. Драган
Матијевић и Владимир Аџић.
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ЗАШТО ВЛАДАЈУЋИ ВОЛЕ СТАНДАРДИЗОВАНЕ ШКОЛЕ?
Током новембра 2016. године, у оквиру Moodle система за
учење на даљину1, Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије изводило је велику онлајн обуку за примену стандарда намењену наставницима општеобразовних предмета у гимназијама. (Сајт је, како се наводи, настао кроз пројекат
„Развионица” који је из предприступних фондова, наравно, финансирала/кредитирала Европска унија.2)
Обука је подељена на више Moodle модула, па је предвиђено
да се у оквиру првог изучавају „Стандарди постигнућа – карика у
осигурању квалитета образовања”.
Сами Американци муку муче са својим актуелним курикулумом у основној школи, који је подбацио на свим пољима, те
захтевају промене, промене, промене… „Време је да се преосмисли
амерички образовни систем”, упозорава већ извесно време престижни економски магазин Harvard Business Review.3 Зачуђује,
стога, што се у Европи тренутно (пре)продаје стари/преиначени
предлог – стандардизација. То је концепт из златног доба индустријског капитализма, односно Фордизма, када је за свемоћно
тржиште било довољно произвести две различите марке аутомобила, да би се код узорног и орног купца осигурао привид избора.
Производна трака природно изискује и стандардизацију опреме,
радног времена… и на крају – самих људи. Стандардизација људи

1
2

3

http://moodle.mpn.gov.rs/
Пројекат је спроводио конзорцијум који је водила Hulla & Co, Human
Dynamics K.G.
„It’s Time to Re-Think the U.S. Education System”, Harvard Business Review,
2012.
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се природно најефикасније постиже кроз стандардно/обавезно
образовање у стандардизованој школи.
Данас је тржишна ситуација далеко комплекснија. Размажени
потрошач је охрабрен да гаји свој „јединствен укус” те неизоставно
захтева велику диференцијацију робне понуде па је производња
(далекоисточна) принуђена да свакодневно ослушкује хировитог
купца који за свој новац заправо прижељкује нешто попут аутентичног идентитета који му са друге стране, хвала шареноликим
потрошачким небесима, упорно и непрекидно измиче. О стандардизацији било чега, као превазиђеном концепту, више нема ни
говора. Сви двовековни стандарди су заправо на дневном реду за
систематско урушавање. Свакодневно сведочимо агресивној пропаганди у којој се тврди да више не постоји стандардно радно место,
радно време, зарада. „Обављање више послова у исто време и рад
у флексибилнијим условима су оно што послодавци траже.”4 Свим
снагама се разара стандардна структура породице, руши се разлика
између слободног и радног времена, између младих и старих, што је
честа тема многих истраживања и издања након претварања електронског рачунара у робу широке потрошње. (Један од најуспешнијих/најпродаванијих пионирских модела персоналних рачунара,
5150 PC фирме IBM, лансиран је на тржишту 1981. године, да би већ
наредне године признати теоретичар медија, публициста, критичар и истраживач образовања, Нил Постман, објавио књигу симптоматичног наслова „Нестанак детињства”5.) Чак се и стандардна
природна подела на полове полако али сигурно минира и потире.
Откуд онда стандарди у новој миленијумској школи? Ради
ли се о још једној иронији и самовољи властодржаца или је нешто далеко озбиљније у питању? Приметићемо да се истовремено
кроз школу заговара концепт „турбо” индивидуализације ученика/
ученица. Свако у одељењу има своје сасвим специфичне потребе,
4

5
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„Послодавци траже више од теорије”, Блиц, 2009. Текст је настао уз финансијску подршку ЕУ.
Neil Postman, „The Disappearance of Childhood”, Vintage Books, 1982.
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јединствен ритам усвајања знања, посебан однос према вршњацима, васпитачима и едукацији… Све то у свакодневном раду мора
узимати у обзир сваки наставник/наставница за сваког ученика/
ученицу понаособ. Инсистира се чак на ажурном вођењу невероватно детаљне педагошке документације за сваког ђака/(… одговарајући женски род ми није познат).
Налазимо се пред озбиљном дилемом. Да ли је јединственост/
непоновљивост (limited edition brand) само привид и шарена глазура а стандардизација још увек неприкосновена скривена суштина
савременог/виртуелног друштва? Није, наиме, никаква тајна да
се најлакше управља армијом клонова који у одређеним, строго омеђеним границама, негују дозвољени привид јединственог
идентитета. Најједноставније за систем власти је да евидентира
појединца тако што га преведе у објекат са скоро неприметним варијацијама дозвољених особина. Стога је сасвим логично брисање
граница – стар/млад или мушко/женско или црно/бело. Или чак
организам/машина. „Иноватор и милијардер Илон Маск оснива
фирму Neuralink, чији ће циљ бити израда уређаја за спајање људских мозгова на рачунаре, јавља Wall Street Journal. Маск је на самиту светских влада у Дубаију рекао да људи, ако желе да преживе
на дужи рок, морају да постану киборзи.”6 Једноставније је, дакле,
једно доба, један пол, једна раса. Један киборг: „Сви смо ми, на крају
двадесетог века, у нашем митском времену, постали привиђења:
теоризовани и исфабриковани хибриди машине и организма; укратко, постали смо киборзи.”7 То што хуманоид задржава привид
идентитета за систем није од важности. Напротив, сам механизам
власти заправо пружа избор најразличитијих модела понашања
укључујући дисидентски. Један од вечито актуелних је „бунтовник
без разлога”.
Једно од питања која су постављана нашим наставницима/
наставницама током поменуте онлајн обуке за примену стандарда
6
7

„Мозак ћемо ускоро директно повезивати с рачунарима”, Б92, 2017.
Дона Харавеј, „Манифест за киборге”, 1991.
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намењену наставницима општеобразовних предмета у гимназијама, гласи: „По Вашем мишљењу, које добити од увођења стандарда
могу да имају наставници, ученици и родитељи?”.
Имајући све претходно наведено у виду, пре него брзоплетно
одговоримо на понуђено питање, предефинисаћемо за почетак захтев. Тако показујемо иницијативу и покушавамо да се одупремо
понуђеном искушењу преписивања тачног одговора који је заправо
наведен на претходној интернет страници самог семинара, те га је
довољно прекопирати. Али, што је далеко опасније, покушавамо да
заобиђемо и опасност давања нетачног одговора који би нас довео у
неприлику. Претпоставимо једноставно да се ради само о стилској
вежби и запитајмо се „које добити од увођења стандарда може да
има систем када су у питању наставници, ученици и родитељи?”
Одмах примећујемо да се пред нама отвара једна сасвим другачија
димензија резоновања која нуди нову перспективу сагледавања
проблема.
Позабавићемо се укратко сваком од наведених категорија јер
министарство, као организатор учења на даљину, прецизира захтев: „Одговор треба да садржи најмање 3 реченице у којима ћете
навести бар по једну добит за сваку од група.” Да не шкртаримо,
посветићемо, ипак, свакој етикетираној групацији више од неопходног минимума – по једне тражене реченице:
Наставници стандардизацијом „добијају” једноставнији модел контроле и процене ефикасности од стране механизма надзора
и бржу могућност поправке или замене у случају „квара”, тј, уколико се не придржавају стандарда, што додатно јача ионако изузетно
централизован систем и умањује ионако минорну креативну улогу
самог предавача. Можда је најопаснија појава претварање наставе
у прилично стерилну трку предавача у бољој припреми ученика за
строго формалне завршне тестове или тзв. улазне тестове којима се
„стандардизовано” мере и оцењују постигнућа како ученика, тако и
наставника. Отићи ћемо и корак даље и запитати се нису ли можда
„стандарди постигнућа” заправо „карика у осигурању” укидања
стандардне улоге предавача у стандардној зиданој учионици те
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претакање школовања у „велику онлајн обуку” у великој виртелној учионици каква је и сама Развионица као тест узорак могућег
модела обликовања будућности образовања. У том случају, систем
логично наставља започето брисање границе организам/машина и
планира велику буџетску уштеду након што наставници сами припреме услове за преобликовање сопственог позива у обуку вештинама које могу лако да се измере. Предавачи након тога могу лако
да се замене. Рецимо, софтвером.
Ученици стандардизацијом стварају некакву илузију да су
„за своје паре” добили одређену килажу знања која треба да буде
гарант такозваног „успеха” на тржишту. Искрено, у данашњим
климавим околностима финансијски успех не може да гарантује
ништа и нико, барем не у образовању. Образовање може да формира човека, али не и „успешног” предузимача, чему се заправо
тежи. Оно што је сигурно је да на једној страни полако али сигурно
губимо битку у развоју повољнијих услова за формирање људи, а на
другој страни не добијамо очекиван број успешних предузимача,
барем не са дипломом.
Родитељи добијају још једну „батину” којом могу до миле
воље да клепећу по образовању када се уморни и безвољни врате са свакодневног чишћења Аугијевих штала у свом сектору (као
критичари, наставници се у улози родитеља често не разликују од
својих суграђана). Уколико им се не допада колега или предмет
или комплетна школа, зависно од расположења, добродошли су
да сада потегну и неиспуњену стандардизацију као додатни аргумент у борби за напредније друштво, које образовање евидентно
кочи… А ситуација је заправо фундаментално другачија. Ни један
друштвени сегмент не би функционисао ни приближно тако добро
као образовање, да је претрпео и најмањи део савременог доживотног експериментисања без икакве одговорности. Образовање
је по многим мерилима најфункционалнији сектор. „Узмимо као
објективно мерило индекс просперитета којег је установио чувени
британски Legatum институт. (...) Од 142 рангиране земље „чврста”
српска економија је на „солидном” 130. месту. Најбоје резултате
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Србија је забележила (веровали или не) на пољу образовања, где
је заузела 55. место!”8 Уколико узмемо као критеријум и величину
бриге и финансијског улагања од стране државе, залазимо на терен
научне фантастике…
Образовање, како на глобалном, тако и на локалном нивоу,
још увек очекује или озбиљну и одговорну реформу или коначан
дебакл.
Фонд стратешке културе, 4. јул 2017.

8
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Јован Павловић, „Крекећу ли куване жабе?”, Часопис КУЛТ, 2017.

ПРОСВЕТНИ ПРОЈЕКТНО ПРОПАГАНДНИ ПРОГРАМ
Реформаторима српског образовања коначно може да се постави званична дијагноза акутне шизофреније. Пре него је крају
приведено саображење лика школског англосаксонском узору, одлучно се креће на ново „поклоничко” путовање на далеки север.

Коме је Америка далека, фински лед га чека
Тек што смо схватили да су американизоване реформе прескупо плаћен застарели рецепт за цементирање економски подељеног друштва, наши Прогресивни Пастири Просветни праве
неочекивани заокрет. Још је у јеку рангирање српских школа по
англосаксонском рецепту у пројекту Екстерне евалуације. Рангирањем треба неуспешне школе у Посусталој Пустињи Просветној
симулацијом слободног тржишта натерати да у економској утакмици поправе „услуге”. Истовремено, сами Експертски Евалуатори Екстерни већ жале што се прихватише мисије јалове, јер се
на нордијском хоризонту указује боља погодба. У Финској нико
званично не оцењује школе.
Још евалуација није разлучила победничке од губитничких
школа, како би родитељи са дубљим џепом дечицу слали у школе
са врха табеле. Не усмртисмо друштвену мобилност у умртвљеном
друштву. Још нема финансирања школа по ученику – последње
цигле у врлом здању социјалног раслојавања. Овај неолиберални алгоритам приватизованим школама казује како да преко тржишта ученичких глава дубоко завуку руку и у државни буџет.
Паралелно ипак већ трасирамо и нордијски Перспективни Просветни Правац, а Финско образовање, напротив, у потпуности
финансира држава!
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У „Мисији финансирања образовања” (што је преведен англосаксонски пројекат „плаћања по ученику”), стоји да Министарство
просвете жели да „отклони системске недостатке који постоје у
постојећем систему”. Језичка несувислост је последица тадашње
журбе да се конструишу „формуле за рачунање цене просечног
ученика” и „повећа радно ангажовање наставника у школама”, преко још једне агенције у образовању о трошку грађана Србије, лета
2016-ог. Појачана Плагијаторска Просветна Помама за донаторским средствима не чека заказани рок, те је на брзину пронађена
нова Моћна Монетарна Музара – Финска.
УСПРС1 je организовала расправу о поменутом финансирању
школа по ученику у Аранђеловцу у суботу, 23. новембра текуће године. Иако синдикални семинари по правилу нису акредитовани
од стране Министарства, на опште изненађење, учешће је потврдио
и актуелни министар просвете, професор др Томислав Јовановић.
Министар је у свом излагању критиковао дотично финансирање
по глави ученика – круну англосаксонских реформи. Мисија финских реформатора је можда у потирању мисије американизованих
реформи? Значи ли то и да „наши” образовни стандарди, који су
дословно преписани (и само делимично преведени) из адекватног
енглеског документа од 2007. године, више нису обавезујући? Може
ли финска реформа да се накалеми на англосаксонску реформу која
је накалемљена на школско Сасушено Стабло Српско? Постоји ли
у просветној шизофренији систем?

1
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„Развионица” – новца перионица?
Евалуатори отворено жале што Нови Пазар као нови универзитетски центар преузима образовни примат у Рашком региону.
Један од разлога је и масовно учешће колега из Новог Пазара у
пројектима „Развионице”. Само дневнице за одлазак у Београд чланова тима достижу суме од 150 до 200 еура. Ето у ком грму лежи
просветни буџет!
Документација за пријем у српску „Развионицу” подноси се
искључиво на енглеском језику! Надлежни фински РАЗВИОНЦИ
и по више месеци „пречешљавају” досијее. Награда је велика, те
вреди ризиковати, уколико немате какве мрље у досадашњој каријери. Један од отаца теорије вероватноће, Блез Паскал је доказивао да чак и ако је вероватноћа постизања вечитог блаженства за
просечног грешника стварно врло мала, ипак је вредност награде
тако велика да му се исплати да проба да преуреди свој живот и
да живи побожно, поштено и трезвено. Просечном Просветном
Предузетнику преостаје да аплицира или да абдицира!
Ћошкаста прича претходног министра просвете о судбинској
повезаности троугла и четвороугла са будућношћу српског образовања 2 инспирисала је и нордијски талас просветних реформатора.
Тако је професор др Александар Бауцал са Филозофског факултета
у Београду о нашем трошку уз помоћ Развионаца конструисао нов
образовни троугао – три П: Примећивање, Промовисање, Повезивање. Са нордијским борбеним ускликом одлучно се креће у
ново Пљачкање Просветног Простора. Констатована реформска
шизофренија толерише паралелну егзистенцију и англосаксонске
мантре професорке др Десанке Радуновић са Математичког факултета у Београду: Професионализација Професије Професора
са истом лозинком – три П3!
2
3

http://www.youtube.com/watch?v=JlnXIsmCsuM
Отуд и многи слични троуглови у овом тексту, као и четвороугао у наслову.
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Типичан пример узалудности реформског приступа је олињали пројекат ЈИСП (Јединствен Информативни Систем у Просвети),
који је прогутао огромна донаторска средства која су евапорирала негде у околини Министарства просвете, па Прост Просветни
Пук већ читаву деценију не успева да га реализује „на суво”. Верни
заговорник ЈИСП, поменута професорка др Десанка Радуновић,
блажена била, већ је пронашла нову занимацију у пројекту „Развој
људског капитала”. Председница Националног просветног савета,
трасирајући пут развоју српске просвете, даје леп пример како користити донаторска и незанемарљива кофинансирајућа средства,
веселим скакутањем из једног неоствареног пројекта у други, оптужујући притом наставнике за пасивност...

Реформски полетарци
Тумарајући од америчког ка финском моделу, већ се и у нашој
„Развионици” увелико расправља о „финском парадоксу”, а занемарује се „српски апсурд”. Конструкција нордијског троугла знања:
Образовање, Истраживање, Иновације, овај пут нас кошта скромних 4 милиона евра финског кредита, те новца нема за Петницу
у којој је, гле чуда – Истраживачка станица. На научном скупу у
Клубу књижевника у Београду чула се прича директора Петнице,
Вигора Мајића о томе како је Министарство просвете чекало поподне 31. децембра претходне године да уплати обећана средства,
у нади да их нико неће преузети. Петница, ипак, зна за јадац. Не
иде се на прославу Нове Године без буђелара! Од тада дуг државе
према Петници непрекидно расте. Као и дуг грађана Србије према
милионским Пропалим Пројектима Просветним.
Далеко од буке метрополе и граје по хотелима Москва и Парк,
где се на гошћењима, конференцијама и трибинама „Развионице” за српску просвету прекраја финска парадигма, Посрнули
Просветни Прегалници замајавају се писањем планова Сталног
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Стручног Самоусавршавања које ће самостално и финансирати.
Изложени су некаквој евалуацији, након што 20 година нико није
обављао никакав озбиљан екстерни саветодавни рад. Промене треба да се изводе кроз активни дијалог са базом, као што је то пуну
деценију чинила Словенија, и још увек чини Финска. Не сумњам
да ће се прогресивни Развионци сетити заосталих „теренаца” кад
дође време да се плате гозбе, планови, пројекти, троуглови и четвороуглови од којих ће просветари вероватно видети још јаловог бирократског посла у виду какве табеле или колоне коју ваља некако
попунити. Новца обично не преостане ни да се онима који изводе
наставу бар разјасни на који начин ту папирологију савладати, па
свако препуштен себи тражи некакав излаз из безизлаза, јер све то,
очигледно, није ни битно, једном кад се Конвертибилна Кредитна
Каса испразни.
Напослетку, стиче се утисак да су нордијски реформатори
засад скромнији од англосаксонских. Пре него је информатор под
називом ЕДУ-ВИЗИЈА уклоњен са званичног сајта Министарства
просвете, могли смо се уверити да је само један пројекат претходног реформског таласа: „Програм модернизације школа” (време
реализације од 2010. до 2014. године) био „тежак” 50 милиона евра
обезбеђених зајмом код Европске инвестиционе банке. Колико су
нам школе „модернизоване”, свако од нас може лично да се увери, обзиром да рок за реализацију полако истиче. Кад следећи пут
пођете на родитељски састанак, припремите следећа питања: (1) да
ли је реализована „подршка за завршавање концепта и спровођења
Образовног информационог и менаџмент система” и (2) да ли је
остварен „развој методологије за стратешко планирање улагања
у образовну инфраструктуру”. Ово су неки од узвишених циљева
„Програма модернизације школа” који захтевају прилог и из вашег
породичног новчаника. Фински Развионци, напротив, покрећу
нордијске реформе помало стидљиво. Очекујемо да се временом
осоколе, инспирисани свеопштом Драстичном Друштвеном Дезоријентацијом.
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Коначно, након деценијских јалових експеримената, кад и
фински реформатори напуне своје џепове, нама ће преостати да
враћамо и англосаксонска и нордијска кредитна задужења. Са девизном каматом, а без сопствене школе.
Васељенска ТВ, 25. новембар 2013.
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КАКО У(С)ПОКОЈИТИ ПРОСВЕТУ?1
Пре неких годину и по дана, наше Министарство просвете,
науке и технолошког развоја је у сарадњи са амбасадом Финске
у Београду напабирчило је „скромну” суму за међународну конференцију „Образовање као кључ успеха – финско искуство”. На
конференцији је говорио и професор др Паси Салберг, један од
највећих финских стручњака у области образовања, који је скромно пристао да се обрати окупљеној балканској просветној елити
жедној реформи. Др Салберг је на свом пропутовању за САД, где га
је након успешно обављеног трансфера чекала катедра на Харварду,
приповедао овако:
„Замислите да испод дрвета стоје мајмун, вук, пингвин, риба,
фока и слон и да им кажете да сви морају да положе испит који је
исти за све, јер је то праведно. А испит који доказује колико је ко
паметан јесте да се попну на врх дрвета. Риба ће до краја живота
бити убеђена да је глупа.”2
Ако у овој надасве лепој и поучној метафори ословљену живину схватимо као персонификацију образовних система, наш
„систем” понајвише подсећа на несрећну рибу. Не само због тога
што није у стању да се узвере на англосаксонску, финску, немачку
или швајцарску грану на просветном стаблу успешних земаља,
већ због тога што је издвојен из свог природног хабитата. Пингвин и фока имају шансу да бар извесно време опстану на сувом,
док је нашој грешној и глупој риби једино загарантовано да ће
1

2

Предавање одржано на Јавном часу у Дому културе у Чачку, среда 25.
март 2015.
„Финске лекције за образовање Србије”, Политика, 15. новембар 2013.
(http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Finske-lekcije-za-obrazovanjeSrbije.sr.html)
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сасвим сигурно скапати. У ово несретно време када се комплетни
образовни системи „повољно” нуде на тезгама уз сајамски попуст,
пингвин и фока и нису прошли сасвим лоше. Но, причица има
још једно наравоученије. Једина живуљка из часног скупа у хладу
дрвета која је у стању да са лакоћом и спретно изведе задато ломатање је – весели мајмун. Само ће он до краја живота, века и света
с правом бити убеђен да је паметан! Тек ово наличје приче добро
одсликава суштину глобалне реформе образовања: ако испуниш
све што се од тебе тражи, мало ћеш се мајмунисати по климавим
гранама, али ћеш сачувати живу главу, што се не може рећи за
неспретну рибу на сувом!
Изрекао је др Салберг и неколико вредних упутница, али као
да је говорио већ мртвим рибама, јер је у нашем „систему” све управо супротно: „У Финској не постоји екстерна инспекција школа нити стандардизовано тестирање свих ученика. Иако постоји
општи национални оквир, аутономија школе и наставника је велика, они су спремни да сами осмисле програме, стално се усавршавају и побољшавају наставу, себе и школу.”
„Порука Србији јесте да пронађе сопствени пут и да не верује
у све што им говоре страни саветници – каже на крају др Паси
Салберг.” Овај савет већ делује иронично јер је др Салберг У Србији први пут боравио 12 година раније са експертима ОЕЦД-а.
Да ли је фински стручњак већ заборавио како је изгледала баш
финска помоћ за реформу образовања учитеља? На то нас подсећа
наш професор др Милан Узелац: „Знамо да од 32 милиона евра помоћи Србији онај који је даје, за израду елабората задржава себи 29
милиона.”3 Велики део од приспелих 3 милиона експресно је испарио у виду исплата хонорара за креаторе „пројеката изводљивости
пројекта”, од којих су неки износили и до 50.000 еура. Држава Србија (читај народ) највероватније мора да врати комплетну „помоћ”

3
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Проф. др Милан Узелац, „Метапедагогија I”, 2007, Висока струковна
школа за образовање васпитача, Вршац.
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од 32 милиона евра, често уз камату, али услови кредитирања су
као по обичају обавијени непробојним велом мистерије. Министар
просвете нас зато упорно опомиње – криза је, мора да се ради више
него икад. Уз овако „мудру” реформску политику заправо би нам
свима далеко више користило да су просветне власти седеле скрштених руку. Но, рибе немају руку, а испоставило се да министарство
јесте рибица, и то златна, али су је упецали Финци.
Делује реалније да је др Салберг добро знао да је наше министарство већ купило и британски пројекат „екстерне евалуације”,
и да хаотичним тржиштем уџбеника тешким 100 милиона еура
тумарају и немачке издавачке куће које користе богата искуства у
освајању Просветне Пијаце: од поклона професорима и школама
у виду торбица, блокчића, оловака, најревноснијима и рачунара,
до нуђења бесплатних семинара наставницима за прикупљање
бодова „стручног усавршавања” које је министарство наметнуло
као обавезу. „Онима којима није јасно порекло „Клета”, директор
овог издавача Гордана Кнежевић објашњава: „Ми смо домаћа издавачка кућа коју је основао немачки издавач”.”4 Сада нам је свима
јасно. Претпоставио је др Салберг да ћемо се ми заљуљати и на
швајцарској дуалној грани, јер нам није доста мајмунисања, те нам
је на брзину утурио и „Развионицу”. Са које гране тренутно висимо
не знамо ни сами, а толику количину разнородних, често опречних система, пракси и искустава не може да помири ни армија
од 100.000 клонова Арнолда Шварценегера, а камоли наши Полугладни Прегалници Просветни. Да све није било залуд, потврђује
директор Завода за уџбенике Милољуб Албијанић: „Са готово 70
лиценцираних издавача уџбеника, што је превише и за најбогатије
земље ЕУ, Србија је сада ЛИДЕР у Европи.”5 „Срећа” је у несрећи
што ће све то платити неуки, необразовани и непросвећени народ
4

5

„Шест издавача тражи ученика”, Време, 26. август 2004. (http://www.
vreme.co.rs/cms/view.php?id=389085)
„Тржиште уџбеника заради 100 мил. €”, Б92, 20. јануар 2012. (http://www.
b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=01&dd=20&nav_id=575638)
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без сопственог школског система, те неће ни слутити порекло дугова.
На другој страни, професор др Владимир Гречић, експерт за
миграције, прихватио се пре неку годину тегобног и мучног посла
да доврши прву озбиљну студију о занемареном вишедеценијском
феномену „одлива мозгова”. Резултат је књига „Српска научна
дијаспора”, која помало личи на приручник о томе како једна мала
држава са великом пљачком ипак може да буде од користи богатим државама (и поред система дужничког ропства). „Британци
су израчунали да школовање једног интелектуалца вреди најмање
300.000 евра. Србија је, тако, исељавањем 30.000 образованих људи
поклонила Северној Америци и Европи девет милијарди евра, колико је дала за њихово образовање. То је капитал који се не може
повратити нити искористити као инвестиција у дугорочне програме развоја земље. По степену бриге за своје научнике у свету
Србија је вероватно најгора држава на планети! – категоричан је
др Гречић.”6 Још једном, „срећа” је у несрећи што ће све то платити
неуки, необразовани и непросвећени народ без сопственог школског система, те неће ни слутити порекло дугова.
Треба ли онда уопште постављати питање зашто држава дебелим донацијама финансира секторе и фирме које су доказани
губиташи, и дозвољава „буразерским” приватним предузећима
попут ланаца бензинских пумпи или фабричких постројења да
годинама не плаћају милионске рачуне за струју, а са друге стране храбро истрајава у одлуци да не финансира образовање које је
најуспешнија привредна грана у Србији, бар што се извоза тиче?
Изаберите један од понуђених одговора или допишите свој:

6
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1. Сви губиташи чији директори имају плате преко 100.000
динара су широм отворили врата и исто тако широм затворили очи за запошљавање некомпетентних партијских
другарчика. Они мирно и задовољно седе по све бројнијим
новоозиданим канцеларијама на новоосмишљеним функцијама и уредно примају плате по новом обрачуну како не
би радили ништа. Све је ето ново, али је рецепт стари. С
друге стране, ако неки наставник, по меродавном мишљењу
паланке, не ради добро свој посао, цела локална самоуправна заједница позвана је да о томе разглаба и суди. Не треба,
дакле, гасити одељења и отпуштати запослене јер је деце
све мање. Не ради се овде о деци. Напротив, треба отварати
нове смерове и зидати нове школе и запошљавати преко
потребне нове кадрове, али не због будућности и знања,
већ због партије и плата. И све то иза добро затворених
врата. У многим секторима ова тактика је дала напросто
фасцинантне резултате. Просвето, почни да преписујеш
док није прекасно!
2. Просвета се упорно хвали да је најобразованији сектор.
Није нам то препорука, већ фалинка и мана. Плаше нас се
људи. Навлачимо на врат невољу и пакост. Руководиоци
су купили дипломе и прибавили функције, и питају се с
пуним правом како да помогну неком ко неће да помогне
себи, већ упорно прави антирекламу? Као што мир значи
рат, а слобода је ропство, врхунска роба данас није знање,
већ незнање. На зиду сваке учионице треба пробити шалтер за продају фиктивних диплома. Безнадежно је уопште
покушавати да се унижени, опљачкани и неуки подигну
са социјалног дна. Стога власт примењује нововековну варијанту забаве за милионе: вама неће бити боље, али ћемо
на колена бацити и оне који су мислили да су бољи од вас.
Учитељи ће последњи научити: о легалној дипломи ни у
гори не говори!
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3. Образовање је будућност једне земље, а у земљи без будућности образовање је чист ТРОШАК. Ово је само трезвено
размишљање наших Прекаљених Пастира Просветних.
Још једном, „срећа” је у несрећи што...
Постало је зато опште место да се сваки нови министар просвете који храбро корача старом стазом дужничких пројеката назове „гробаром” српског образовања.
Радиша Михајловић Дрнда преко своје погребне фирме „Дрнда интернационал” из Пожаревца, превози покојнике из иностранства на вечити починак у завичај. Он призива и прибира чак и
мртве, а наш Срђа нас живе растерује. Има ли осим те разлике,
заиста и некаквих сличности?
„Увео сам немачку дисциплину у пословање, искуство покупљено у свету, и оно нешто моје... – објашњава Дрнда успех.”7
Већ у старту уочавамо сличну белосветску ширину у приступу
проблему. „Дрнда продаје и метле. Обичај је, наиме, да се по изношењу покојника из куће соба почисти искључиво новом метлом.”
Ту је директор просветног предузећа превазишао и гробара и своје
претходнике. Његова нова метла је дуална, те ће почистити како за
просветом на умору, тако и за крепалом привредом. „У стандардну
понуду улазе и жене које ће на гробу нарицати. Обично се траже
три.” И наш министар три неуморне нарикаче имаде, једну специјалну, једну посебну и једну што је шеф кабинета, па даноноћно
кукају на задату тему: „Оштећена су деца. Оштећени су родитељи.
Оштећен је ММФ...” „Наравно, „Дрнда интернационал” је спреман
да се прилагоди и специјалним захтевима: да муштерију пусти да
легне у сандук и провери његову удобност.” Ето, нас наш министар
спушта у спремљени сандук већ скоро 5 месеци, а ми никако да
„отегнемо папке”, па нас држи на хлебу и води. „Највеселији” је
ипак мото изнад Дрндине фирме, а могао би да стоји и испред
7
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министарства, јер тачно описује однос према „клијентима”: „Ваше
је само да умрете, све остало је наша брига.”
Пита се наш Срђа: „Зашто не умиру? Јер не знају да умру?”; а
не слути: „Да би човек умео да умре, треба да открије корак који
води преко њега, можда с друге стране њега и више. Лепо, спокојно,
покорно треба отићи, великодушно треба рећи: изволите, ја сада
излазим из реда. (...) Човек смрт не добија џабе: умрети добро и
лепо заслуга је, врлина, награда.”8
Дрнда је ипак, за разлику од Срђе, веома успешан у свом послу.
Његови клијенти се не жале. Фински наставници, како смо чули,
имају велику аутономију у осмишљавању програма. Код нас нема
ничег сличног. Допустите нам, ето, бар да изеберемо када ћемо и
како изаћи из реда.
Укратко, није нам се свидео овај сандук. Чекамо новог министра са другачијом понудом модела, са новим нарикачама, новом кукњавом и наравно – новом пројектном метлом за коначну
„чистку”.
Нови Стандард, недеља, 29 март 2015.

8

Бела Хамваш, „Невидљиво збивање”, Службени Гласник, Београд, 2012.
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ПРИЛОГ ВАСПИТАЊУ
ВРЛОГ НОВОГ ЧОВЕКА

САСВИМ КРАТАК УВОД У ВИРТУАЛНУ ПЕДАГОГИЈУ

(прилог васпитању врлог новог ђакобота)
Ђакобот размишља сходно закону ексклузивне дисјункције.
Или 0 или 1. Концепт јединства супротности у његовом поимању
света је апсурдна немогућност. Са непоколебивом сигурношћу он
пита: како нешто може истовремено да буде и добро и лоше, и лепо
и ружно, и привлачно и одбојно?
Ђакобот разуме количину, али не и квалитет. Уколико не успе
да реши какав задатак за време које је предвидео, следећи пут ће
издвојити више времена, а не више залагања или увида у проблем.
Ђакобот не очекује да буде подучаван, већ програмиран. Подука ствара недоумицу, недоречена је и самим тим неизвесна. Отвара много више питања него што даје одговора, а то код ђакобота
ствара несигурност. Програм пружа сигурност.
Ђакобот никада не греши. Могуће је да грешке прави програм
по којем функционише што, искрено речено, није његов проблем.
Он није писао програм.
Ђакобот не осећа кривицу због сопствених поступака. Предуслов за прихватање кривице је признање грешке а то је, видели
смо, у свету ђакобота немогуће.
Ђакобот не разуме како би могао да поправи сопствено понашање. Он је непроменљив. Може се репрограмирати али то није
његов посао већ задатак виртуалне власти.
Ђакобот избегава појединачно ангажовање. Сваки апел за
личним залагањем, избором и одговорношћу изазива паничан
страх те је стога неприхватљив. Ђакобот је резултат серијске производње.
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Ђакоботу је увек досадно. Он не разуме концепт унутрашње
спознаје и духовног развоја.
Ђакобот је највеселији у друштву својих техничких играчака.
Као уживалац сваке нове виртуалне смицалице, он је у виртуалном
друштву законом презаштићена врста.
Ђакобот је нестрпљив. Жели што пре да добије то што је програмиран да жели.
Ђакобот воли инстант награде. Он сакупља поене, животе и
прелази нивое.
Ђакобот не води рачуна о свету око себе. Разлика између виртуалног и реалног света је у томе што је реални свет неизмерно
досадан. Зато је реалност изложена бескрајним и немилосрдним
изменама и прекрајањима. И поред тога, ђакобот брзо губи интересовање за окружење. Уосталом, он је програмиран да троши, а
не да чисти.
Ђакобот не брине о последицама. У виртуалном свету је све
подложно исправци.
Ђакобот увек оптужује друге за сопствене промашаје. То је
последица примене алгоритма за напредовање ка врху пирамиде
власти који је виртуално друштво у њега усадило приликом формирања.
Ђакобот је савршен, те стога непроменљив. Сопствену вредност верификује искључиво туђим неуспехом.
Ђакобот олако даје обећања и говори оно што не мисли. Он
прави строгу разлику између оног што прича да ће урадити и оног
што ће заиста урадити. У томе га перманентно обучава ненадмашни ментор – електронски медији.
Ђакобот је верни материјалиста. За њега постоји само оно што
може да види, додирне или удари. Најјачи аргументи у међусобној
расправи ђакобота су снажне хардверске компоненте.
Ђакобот свако људско биђе доживљава као робота. Родитељи,
учитељи и васпитачи су роботи из старе серије, те сходно томе –
превазиђени. Као напреднији модел, ђакобот их посматра са надмоћне висине.
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Ђакобот себе не схвата озбиљно. Он је само један из серије
идентичних робота. Уколико сте га Ви схватили озбиљно, то је
већ Ваш проблем.
Среда, 23. октобар 2013.
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НАША НИРВАНА
Ми данас не знамо НИШТА. Амнезија је потпуна. И пре него
отворимо уста, све неисказано, већ нема смисла. Муцамо, запињемо, посрћемо. Срећом, нико нас не слуша. Никоме не треба та наша
мисао. Никоме не требамо ми. Нико не треба нама. Слободни смо.
Ми данас немамо НИШТА. Пљачка је потпуна. Хтели би, ипак,
да дохватимо нешто своје. Пружамо руке, али, ствари се растапају,
растварају и нестају. Чак и земља, измиче нам испод ногу. Све је
њихово. Ништа није наше. Слободни смо.
Ми данас не радимо НИШТА. Немоћ је потпуна. По утврђеном распореду, крећемо негде, где нас нико не чека, где никоме не
требамо, где нам се нико не радује. Петљамо нешто, премештамо
па враћамо, да нам прође време. Сами себи одређујемо сатницу,
дневницу и одмор. Слободни смо.
Ми данас не умемо НИШТА. Неспособност је потпуна. Све
чега се дохватимо, престаје, нестаје и одлази. Све што смо до јуче
поправљали, данас само кваримо. Ствари престају да функционишу. Тешимо се. Никад нису ни функционисале. Слободни смо.
Ми данас не разумемо НИШТА. Отуђеност је потпуна. Страни смо једни другима, укочени и скривени. Растачемо се, предајемо
и повлачимо. Наше емоције никоме не вреде. Зна се ко је плаћен
да их глуми. Гледамо их како нам се кревеље. Аплаудирамо. Слободни смо.
Ми данас не верујемо НИШТА. Симулација је потпуна. Све
је скупо, а безвредно. Утакмица је наш живот. Скупљамо поене.
Варамо, претварамо се, глуматамо. Тражимо истину. Данас си ти
победио мене. Сутра ћу ја тебе. Слободни смо.
Ми данас не видимо НИШТА. Слепило је потпуно. Живимо у
мраку. Ограђујемо се, укопавамо, бранимо. Све је већ виђено. Ничег новог нема да се види. Оно што ја мислим да видим, страшно је,
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прљаво и наопако. Оно што ми они покажу, лепо је, чисто и умирујуће. Може да се гледа. Слободни смо.
Ми данас не осећамо НИШТА. Тупост је потпуна. Свега има
превише. Силују нас, заскачу и салећу. Траже нам покриће, пристанак и глас. Дајемо им све, за бар мало мира. Никоме не треба наш
бол. Не треба ни нама. Слободни смо.
Ми данас не значимо НИШТА. Понизност је потпуна. Желимо да нас неко примети, прими и уважи. Зато ми друге примамо,
уважавамо, клањамо се. Скупљамо се, слушамо и климамо главом.
Не помаже увијање, превијање и пренемагање. Као да нас нема.
Можда нас и нема. Слободни смо.
Ми данас не вредимо НИШТА. Банкрот је потпун. Све је однето, испражњено, очишћено. Мало се и наљутимо. Лупамо рукицама у нејаке груди. Испод ока пазимо, гледа ли нас неко. Можда
неко застане, саслуша, и убаци у шеширић новчић. Нигде никог.
Нема чега да се плашимо. Нико се не плаши од нас. Слободни смо.
Ми данас не тражимо НИШТА. Понижење је потпуно. Наше
следовање одмерава други. Колико нам разреже. Ионако, свега нам
је доста. А шта би смо са нечим, све да то и добијемо ? Ми не знамо.
Они знају. Тако је најбоље за све. Слободни смо.
Ми данас не планирамо НИШТА. Блокада је потпуна. Сутра
не постоји. Зашто да се гради кад ће бити срушено. Инвестирамо,
улажемо, пројектујемо. За туђу децу. Наша деца нису ником потребна. Нису ни нама. Слободни смо.
Продавали би НИШТА. Извозили би НИШТА. Нико неће
наше НИШТА.
Но и зато, НИШТА.
АкузатиВ, 31. март 2013.
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БАНАНА КРИТИЦИЗАМ: АНТИ-ПРОПАГАНДА
СА ИСТОГ ШТАНДА
У глобалном парламентарном спектаклу, мудро смо изабрали
да што чешће – бирамо. Екстатично задовољење демократске правде поново се одлаже па се и задовољство натенане троши. Троши се
и новац. Од изборних игара до изборних игара све је мање (наших)
пара. Позамашна финансијска средства, ипак, делимично се троше
и на оне који бирају. Углавном кроз забаву.
Да би се пасивни бирач и након саопштених резултата осећао
безбедно, препредено се доскочило демократској замци – само
неизвесност није извесна. Како и доликује једном регионалном
лидеру, и пре Европе којој прете промене, изабрали смо чврсту
антиевропски профилисану коалицију са европским уједињењем
као једином солуцијом. Боље не може.
Растерећен, испражњених мисли, Бирач је спреман за трансцеденталну манипулацију. Каква му се разбибрига нуди, за
сопствени новац? С једне стране има чврсто профилисану, политички коректну и евроатлантским интеграцијама наклоњену
опцију (за коју ће гласати), са кампањом која је дозлабога досадна.
Од прохујалих избора није било времена за опсежна нова испипавања бирачког тела, али је плагирање рекламног спота ипак
испод очекивања за прескупе професионалне агенције. Кад се
већ рециклира понуда, ваљда може и реклама? На опозиционој
страни, затичемо слично политички коректно стање, само друго
паковање (за које Бирач неће гласати). Где пронаћи обећану забаву и спас?
И за разбибригу је задужен фаворизовани табор, као инспирација. Јефтин али ефикасан (у смислу забаве) „банана критицизам”
преплавио је алтернативно тржиште информација. Преко бројних
званичних и незваничних интернет гласила, блогова, форума и
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видео портала може се пратити демократија на делу. Обичном пуку
коначно је дозвољено да се подсмехне оном недодирљивом који већ
рачуна на глас народа.
Данас је и анти-реклама изразито ефикасна јер импонује сензибилитету циничне миленарске генерације. Мора се признати,
фото и видео-монтажа, ток-шоу (talk show) или римовани стихови
крајње су врцави, како и доликује једном креативном народу. Судећи по посећености/гледаности која достиже и суме од неколико
десетина до неколико стотина хиљада „погодака”, ово је општеприхваћени вид забаве. Или зараде? Или обмане?
Демонизација непријатеља саставни је део сваке „озбиљне”
политичке кампање, али у постмодерном свету анти-пропаганде
није увек најјасније коме овакав вид спектакла иде у прилог. То
је друштвено прихватљив начин пражњења потиснутог негативног психичког наелектрисања колективно неснесних. Расипа
се снага неопходна за промене. Ко преузима ту битну друштвену регулативу? По свему судећи, као и већина других услужних
сектора, и ова „услуга систему” приватизована је и препуштена
довитљивости појединаца и организација које заузврат добијају
на популарности.
У западним демократијама позитивна страна „банана критицизма” и „обрнуте психологије” препозната је и широко призната
од стране званичног естаблишмента. Насупрот почецима оваквог
вида забаве када су њени творци жигосани и протеривани, данас ништа слично нити једном „озбиљном” демократском режиму не пада на памет. Сетићемо се примера немачког дадаистичког уметника Џона Хартфилда (John Heartfield рођен као Helmut
Herzfeld), који је уз Георга Гроса родоначелник савремене уметности политичке карикатуре и пионир политичке анти-рекламе.
Хартфилд је успешним фото-монтажама толико испровоцирао фашистичке вође, да је пред прогоном 1933. године био принуђен да
пешке пребегне у тадашњу Чехословачку. Како није одустао од активне анти-фашистичке пропаганде, Гестапо га је поставио на високо пето место на листи најтраженијих противника нацистичког
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режима! Из данашње перспективе тако „висок статус” обичног
уметника у очима једне власти делује невероватно. Пародија више
није делотворно политичко оружје. Зашто?
Навешћу прво већ класичан пример успешне анти-маркетиншке кампање из корпоративног универзума. Култни енглески
слани намаз Мармајт (Marmite) у облику тамне меласе од екстракта
квасца изазива код потрошача, услед јако карактеристичног укуса, крајње поларизоване реакције. Не желећи да се лише снажног
маркетиншког потенцијала оних које Мармајт провоцира, компанија је прибегла довитљивом пропагандном решењу. Званична
интернет страница производа подељена је на два сектора: један
за оне који „воле” а други за оне који „мрзе” намаз. Испоставило
се да су обе фракције подједнако моћно на друштвеним мрежама
промовисале/поспешиле продају. Фантастични резултати овакве
тржишне тактике обезбедили су кампањи место у уџбеницима
ефикасне анти-рекламе.
Политичар није развучени слано-горки намаз преко танке кришке хлеба (иако понекад „слажемо киселу фацу”) али се
из оваквих примера могу извући важни закључци. У западним
парламентарним демократијама, политички избори су већ традиционално вид трговине која неизоставно захтева и пажљиво
рекламирање „производа”. Уколико једна опција наведе другу да
се фокусира на пародирање противника, онда је она – успешна.
Супротни табор ради за вас, на овај или на онај начин. То је правилно усмерена снага оне друге половине која „мрзи” производ. У
Америци је, на пример, током последње кампање осванула квази-уметничка инсталација пет копија голе фигуре председничког
кандидата у природној величини (са минијатурном мушкошћу)
на улицама пет метропола (San Franciscо, Los Angeles, Cleveland,
Seattle, New York). Ефекат?
Негативна реклама још увек је – реклама. Овакав вид промоције заправо доприноси популарности кандидата на другој равни:
нецензурисана анти-пропаганда наводно је најбољи доказ демократског опредељења и практиковања толеранције. „Диктаторима
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је важан доказ да слобода да се каже не код њих није изумрла.”1
Да подсмевање није препознато као реална опасност говори и све
чешћа пракса појединих политичара да у кампањи прибегавају
самопародирању истицањем парола упућених против њих. Звучи
познато?
Овде дотичемо други ниво (намерне?) тактичке омашке. Пародира се личност, а не политички програм или идеја/идеологија,
што је дилетантски чин, јер се таква „критика” ефикасно дисквалификује као производ емоција, а не рационалних аргумената.
„Уметник” се у очима аудиторијума своди на пуког забављача (он
то најчешће и јесте). Што јача помпа и гласнија галама осујећене
протестне ноте, снажнији и „бумеранг” ефекат учвршћивања положаја пародираног. У то смо се могли недавно уверити опет у америчком случају. Једна од поменутих голишавих глинених фигура
продата је на аукцији за 22.000 долара. Самопрозвани уметнички
„анархистички колектив” Indecline који је одговоран за инсталације,
наставља са продајом скулптура упркос неуспеху „анархистичке”
кампање. Наводни револт се исплатио.
„Банана критицизам” услед површности и није критика. То
делимично одсликава и сам медијум – музика, слика и видео запис
(или скулптура од глине), доступан и разумљив свима. Део гласача задовољан је брзом успутном „критиком”, чиме се исцрпљује/
блокира потреба за дубљим промишљањима. „Разоткривени”
председнички кандидат, рецимо, послужио је као непревазиђена
туристичка атракција и неодољиви магнет за „селфи” фотографе,
што му је подигло цену/рејтинг. Како двојнику од глине, тако и
оригиналу од крви и меса.
„Банана критицизам” напослетку оставља горак укус јер је израз немоћи да се промени реалност. Отужно је што су код нас најчешћи актери колажа и монтажа анонимни представници једног
дела осиромашеног, неписменог и на друге начине деградираног
1

Ернст Јингер, „Одметник”, Градац, 1994.
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народа који се у некој врсти тупог очаја заправо радује сопственој
духовној и материјалној беди. Смешно? То је потресан аутопортрет
друштва које скоро патолошки слави политичку јаловост. Такву
атмосферу је можда понајбоље описао чувени графит са београдских улица из 90-тих година: „Уживајмо свеопшту немоћ”. Пророчанске речи француског дипломате и мислиоца Токвила, прецизно
описују начин на који једна „деспотска демократија” функционише: „Тешко је заправо схватити како би људи који су се сасвим
одрекли навике да сами собом управљају могли успети у томе да
ваљано изаберу оне који треба да их предводе.”2
Да би се такво стање суштински променило, потребно је
много више од демократског предизборног циркуса. Бирача треба
описменити и научити да се одговорност не завршава заокруживањем броја на некаквој листи.
Прави избор je: здрава (духовна) храна или лака забавна банана?
P.S.
Аутор је покушао да демонстрира реалну могућност анализе
принципа и идеја без именовања њихових локалних персонификација, како би умањио ефекат анти-рекламе.
Фонд стратешке културе, 25. март 2017.

2
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Јован Павловић

одинама се, осим предавањем математике и програмирања у Математичкој гимназији у Краљеву, активно бавим
„ангажованим” писањем. Студије о судару неолибералне
економије, глобализације и технике с једне стране и локалног образовања и квалитета живота с друге стране, објављене су у три
књиге („Ко и како вреднује образовање у Србији“, „Колико коштају
илузије“, „Велики штрајк“ у издању УСПРС), а краћи текстови и
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прикази, који обухватају и критичке осврте на савремену светску
уметничку продукцију, публиковани су на бројним порталима
најразличитијих идеолошких усмерења и опредељења (Политика,
Peščanik, НСПМ, AkuzatiV, PULSE, Светиње Браничева, Филмске
радости, Унија СПРС, Васељенска ТВ, Часопис КУЛТ, Нови стандард, Art-Anima, ФСК…).
Од 1. јанура 2017. године водим сопствени блог „МозгодЕринА”
(http://mozgoderina.tumblr.com/kroki) са текстуалним прилозима
из области културне политике, образовања, уметности…
Рођен сам 1975. године у Краљеву. Првих, најлепших 12 година, проживео сам у Сарајеву, војску сам служио у Нишу а ПМФ
завршио у Београду. Од 2004. године редовно сам запослен као
наставник у Гимназији Краљево. Живим у сретном двадесетогодишњем браку, отац сам две девојчице, страствени љубитељ уметности, природе и планинарења...
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