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 Апстракт: Способност за то да се сазнају претпоставке могућности 
енергије философског мишљења које превазилази праг корисних и 
прагматичних очекивања, јесте надареност за спекулативно мишљење. Мерило 
моралности тог мишљења је утемељено у његовој удубљености у сам смисао 
живота, у његову суштину. Мисаоно кружење претпоставља образовање 
појмова са којима се овладава, и који су тек онда расположиви када се јасно 
показује и њихов садржај и форма с обзиром на раван са које потичу. У 
великој философској мисаоној традицији то подразумева искључивање 
неморалних момената унутар моралитета или деконструкцију лоше повезаних 
момената у тумачењу фактографије збивања. То је свакако моменат за који је 
потребно што потпуније образовање, а пре свега оно које истиче Аристотел, да 
је необразованост не знати шта јесте, а шта није у погледу бивствовања. На 
Космету се данас на философским предметима наставници труде да подрже 
даровитост и скрену пажњу на основну црту моралности, а то је васпитавање 
одговорности, пре свега одговорности за мишљење као мисаоно релевантног 
приступа укупној стварности. 

Кључне речи: Даровитост, моралност, образовање, појмови, Космет 
и евроинтеграције. 
______________________________________________________ 
 
            Савремени свет иде у сусрет преиспитивањима свих 
прихваћених идеја, наговештавајући тиме посртања 
објективног духа и пад у варварсто, али и могућност духовне 
обнове. Ако имамо у виду наше неиживљене старе предрасуде, 
као и огромне невоље и патње које нас изнурују, само до нас 
стоји да се не предајемо психотичним колебањима, него да 
овладамо душом са свим њеним слабостима. То је потребно да 
би се уразумили и усредсредили на ствари од животне 
важности, избегавајући опасност да затајимо у одговорности 
пред духом историјског мишљења. Из тог хоризонта се и 

                                                      
1 Овај рад настао је и као резултат сарадње на пројекту `Косово и Метохија 
између националног идентитета и евроинтеграција` бр. 47023, који финансира 
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. 
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питамо да ли је за моралност нужан таленат, да ли је 
надареност претпоставка за докучивање смисла врлинског 
држања, а одговоре нам ваља да тражимо у њиховој духовној 
дубини, где ваља да имамо у виду људску ћуд, са којом се није 
лако носити.  
            Ако се оспособљеност за сазнавање могућих 
претпоставки философског мишљења не може достићи без 
надарености, без одређене снаге која је значила васпитавање 
инстинкта (његово дисциплиновање и култивацију), самим тим 
се претпоставља да неговање такве снаге не може да се 
спроводи без склоности према меродавном усвајању научног 
знања и етосног држања умa према стварности. Усвајање 
важних научних знања и развијање врлинског односа према 
њему, подразумева тзв. класично философско образовање, 
коме је мерило праве моралности утемељено у удубљености у 
сам смисао живота, у његове ентелехичне претпоставке.   
           Да би човек био моралан мора да започне активно да 
живи из своје савести (грч. `син-еидесис`; са-увиђање/знање), 
ваља да може да се суочи са животним опасностима и да их 
савладава, да упозна и препознаје оно што значи живот на 
вишеслојним равнима. Да би се за то оспособио, ваља да буде 
васпитаван или припреман за акт савести, кроз јачање тог акта 
уверавањем у његову веродостојност и снагу, или кроз 
стицање поверења да то његову душу прочишћава и снажи, јер 
деловање упркос саувидима/сазнањима, или по 
неодговорности према властитој савести, оптерећује 
комлексима кроз учестала самопонижавања властите 
егзистенције. Стога је за нас од суштинске важности 
разумевање, боље речи разабирање у ствари, јер њиме поново 
допиремо до могућности да исправимо грешке, да скинемо 
бреме искомплексираности сразмерно веродостојности 
искрености са којом се у такав подухват упуштамо.  
       Процес `стицање поверења` је у ствари васпитавање 
духовног карактера у себи самом, онај `рад на себи` који чини 
претпоставке компетентности да се активно и слободно делује 
уопште. У том смислу је надареност за сагледавање ствари, за 
њихово спекулативно мисаоно подухватање, за теоријско 
сагледавање поимањем /speculatio, сазрцавање/, оно што 
човека окреће суштинама, а сва психолошка `укрућивања` 
због недостатка потребних напора у разумевању, олабаљују 
када се они спроводе. У том је смислу снага тематизације или 
изношења на видело и показивања ствари сразмерна 



 
А.Петровић: ПРОБЛЕМАТИКА ДАРОВИТОСТИ И МОРАЛНОСТИ...  

____________________________________________________________________ 

 
676 

образованости, а потреба за оперативним евиденцијама или 
доказивањем сразмерна васпитаности, у погледу на то шта се 
са одређеним увидима уопште хоће. Један од значајних 
Аристотелових ставова по питању философске образованости 
односи се на знање и његову утемељеност, преузето из 
Платонове теорије идеја и једног.2 Уочено разликовање 
незавршеног кретања као процеса остваривања сврхе (раст, 
учење), и оног које у себи непосредније садржи сврху 
(испуњење жеља, увид, излагање), као праксе у ужем смислу 
речи, важно је за конституцију касније практичне философије. 
Оно «према-сврси-остварујуће-кретање» или «бивствујуће-на-
путу», јесте праксис тумачен као енергија или остваривост, као 
остваривање у њему својствене /находеће се/ сврхе. Тиме је 
појам праксе узет за надређен појам укупних облика људског 
испољавања опстанка, а теоријска наука, појетичка уметност и 
практичко деловање бивају подведени под исти смисао, јер 
имају исти онтолошки ранг. Тако су ове три области 
конститутивне за прву философију, онтолошку науку или 
виши смисао разумевања оног што јесте. Изворност деловања 
на тај начин је појмљена према парадигматичном мерилу 
моралности као безусловно интелектуалне карактеристике, 
достигнуте кроз надређеност врлине као оног што проистиче из 
облика умности или умних делова душе. То је Аристотел, у 
склопу захтева за истинствовањем /¢leqhoÚesqai/, видео и као 
основне облике истине у животној целисходности, као тзв. 
хилеморфну меру посредовања у поимању које се разабире у 
суштину  (Ar., Met., 1178b21). По епохално посматрање 
порекла идеја то је више него важно, јер тзв. "темпорална 
структура" увиђања истине делује у онтолошкој мери 
постављеној дубински, као поимање временских констелација 
спрам склоности тежњи /пожуда/ и ума.3 Тако је цело 

                                                      
2 До сличног мишљења дошао је и Егил Вилер (E. A. Wyller, Der späte Platon, 
Hamburg, 1970), који је сматрао да Аристотелово истицање математичких бића 
као посредујућих у платонизму, баш и није најбоље продубљено мишљење, 
већ закономерност симетрије и аналогије појмова која је спроведена у самој 
структури и композицији дијалога, па је препоручио: "Морамо да се чувамо 
тога да овом испостављању средњег подручја између света сени чулности и 
идејног ноетичког света, видимо најдубљи смисао читаве ствари. Најдубљи 
смисао лежи вероватно у показаној тежњи дијалектичког мишљења према 
arche и од arche назад..." /E. A. Wyller, Der späte Platon, Hamburg, 1970, s. 22/       
 
3 "™peˆ d' Ñršxeij g…gnontai ™nant…ai ¢ll»laij, toàto de sumba…nei Ótan Ð 
lÒgoj kaˆ ¹ ™piqum…a ™nant…ai æsˆ, g…netai d' ™n to‹j cronoà a‡sqhsin 
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психолошко подручје претпостављало за њега теоријска 
онтолошка начела, па опредељивања настају у логичности и 
носе онтолошку тежину конституције ума и унеколико и 
пригушено схваћене самосвести као примата интелекта.  
        Знање ниуколико није одвојено од опажања и мишљења, а 
није реч ни о умном учењу без претпостављеног знања, јер 
«свако учење и свако разумно изучавање бива из већ 
постојећег знања и показује се» (Ар., Друга аналитика, А1, 
71а1-2; 8.). То је управо онај акценат који је касније преузео и 
Хегел у својој философији, тврдећи да оно што знамо треба и 
да упознамо, тј. да њиме мисаоно овладамо. И као што је и 
непосредност сазнајног искуства недоказива, јер «недоказива 
је наука о оним непосредним /искуствима/»4, тако је и 
чињеничност деоништва на бивствовању оно што е очигледно 
без доказвања, тако да се неподређености промишљају и кроз 
промишљање дубље упознају, стичући са тиме особину 
умности. Питање има ли природе, рецимо, за Аристотела је 
смешно.5 
        Аристотел је био склон томе да опажа непосредности тако 
што их повезује с њиховим мисаоним аспектом, тј. тако што 
поједине датости нађене `ту и овде` није допустио да се тумаче 
у тој непосредној апстрактности њихове појаве, него према 
ономе што их пушта да буду и што их у основи омогућава. С 
тиме је за њега мерило ума било оно што је допуштало да 
појавама придође као основ и основаност: „уопште ум у 
остварењу јесте његови предмети“/исто, 431b7/, тј. када мисли 
ум је конкретан у свом мишљењу предметности тако да је 
раскрива и осветљава.6 То раскривање и осветљавање је ствар 

                                                                                                    

œcousin (Ð mšn g¦r noàj di¦ tÕ mšllon ¢nqšlkein keleÚei, ¹ d' ™piqum…a di¦ tÕ 
½dh fa…netai g¦r tÕ ½dh ¹dÝ kaˆ ¡plîj ¹dÝ kaˆ ¢gaqÒn ¡plîj, di¦ tÕ m¾ Ðr©n tÕ 

mšllon)" /Будући да су жеље међусобно супротне, а то настаје када су 
разум/логичност, смислено казивање/ и жеље супротне, и догађа се бићима 
која имају осећај времена (ум наиме заповеда да се вуче у будућност, а жеља у 
садашњост - садашњост, наиме чини се угодном и сасвим угодном и сасвим 
добром, јер не види будућност)/"(Ar., De anima, 433b10).  
4 Ар., Друга аналитика, А3, 72b19-20. 
5 То сам широко разматрао у студији  «Фисис и космос» / 
http://www.scribd.com/doc/57854188/Dr-Aleksandar-M-Petrovic-Physis-i-Kosmos-
2011/ 
6 «Онај ко гледа осећа да гледа, онај ко чује осећа да чује, и код других 
функција је на исти начин присутан осећај да се оне одвијају, тако да ми 
осећамо да опажамо и уочавамо да мислимо. Али, чињеница да ми опажамо 
или мислимо значи да постојимо. Јер наше је постојање суштински опажање и 
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`душе` и душевна топика предодређује сам приступ стварима. 
Њена мотивациона структура тако није нешто што може да 
буде лако занемарено, ма како да се оштро разликује 
способност расуђивања,7 јер се у основи и збива оно чему се 
тежи. 
       Представљачко мишљење (типологије замишљања) 
Аристотел је држао за нижу врсту мишљења, такорећи за оно 
мишљење које није сасвим код себе. Поравнавање до 
истоветности техничког и мисаоног ејдоса подразумевало је 
грубост схематизације категоријалних претпоставки и није 
доприносило много изворнијем разумевању. То подразумева 
да мислилац не може да буде анестезиран, бесловесан, тако да 
појам синестезије, свести, бива садржан у појму логос-а, 

                                                                                                    

мишљење.» /Ар. Ник ет., 9, 1170а29; б1/ Понашања кога смо свесни као 
извршења нису само гледање и слушање, него и ходање по Аристотелу, јер 
смо и њега свесни кроз опажање. Међутим, најдубља извесност долази нам од 
упућивања на опажање и мишљење: «Живот се код животиња одређује кроз 
способност опажања, али код човека кроз способност опажања и 
мишљења...Тиме се показује да живот у суштини јесте мишљење и опажање.» 
/Ар., Ник. ет., 9, 1170а16/, а нешто ниже: Наше биће је суштински опажање и 
мишљење». /Ар., Ник. ет., 1170а33/ За такав утемељујуће естетски и логосни 
приступ сам Аристотел дао је и сасвим умесно објашњење у спису Никомахова 
етика: «Све ствари које треба чинити припадају и појединостима и оним 
крајњима, па разборит човек ваља да их сазна; и расудивост и увиђање што се 
тичу ствари које ваља обављати, - а те су оне крајње. Умност се, опет, тиче 
крајњих ствари у оба смера, јер њој припадају и први и последњи појмови, а не 
разуму: и ум који се тиче доказивања бави се непромењљивим и првим 
одредбама, док ум који се тиче извода из деловања (практичких силогизама) 
захвата крајњу и непромењљиву чињеницу, те друго становиште. Наиме, то су 
начела за достизање сврхе, јер општости долазе од појединачности о чему пак 
мора да постоји наука, а она је умност.» /Ар, Ник. ет., 6, 1143а16-1143б-6/ 
7 „Но ни расуђујућа способност и тзв. ум није покретна сила. Теоријски ум 
ништа не мисли о ономе шта ваља чинити и ништа не казује о ономе шта ваља 
да се избегне и за чиме да се иде...Наиме, премда умерени желе и чезну за 
нечим, не раде оно за чиме их жеља мори, него се покоравају /¢kolouqoàsi tÕ 
nù уму. Чини се да то двоје узрокује кретање: или жеља или ум, ако би неко 
представу узео као мишљење //e„ tˆj t¾n fantas…an tiqe…h æj nÒhsin tin¦. 
Многи се опет, мимо знања, поводе за представама /fantas…aij, а код 
осталог живућег нема мишљења ни просуђивања, него само представа...Оно 
што жели покреће, а зато и промишљање покреће, јер је његов почетак оно 
што жели. И кад представа покреће, не покреће без жеље.“ /Ar, Psych., 432b9-
433a10/ Егил Вилер је у својим предавањима `о позном Платону` показао да је 
смисао умерености и разборитости код њега био примењен и на правичност 
аналогије и на мисаоне пропорције које се изводе као умски закључци. 
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једнако као и у појму ноесис-а.8 Етичност као она која 
конституише практичне науке, с тиме није могла да буде ни 
схватана ни приказивана у апстрактним конструкцијама, без 
увођења разборитости која посредује у издвајању важних 
садржаја. Поред тога што “оно морално” мора бити реално 
доживљено од стране истраживача у логичној топици, а то 
значи кроз упамћивања саучесничког препознавања или 
вођено по дианоетичким начелима, нужно је да буде и 
спекулативно уобличено, тј. оспособљено да покаже своје 
важење с обзиром на конкретни садржај предметности.  
      Философ који расуђује о љубави, о радости, о врлини, о 
дужности, о добру и злу, о снази воље, о слободи воље, о 
карактеру и другим сличним предметима на основу туђих 
књига или по чувењу, за Аристотела тешко да је могао да 
делује убедљиво (и пре као да `архаизује ствари` или, као на 
примеру подражавања египатске полиетеје, чини му се да се 
пре дружи са “фосилима” и “мумијама”, неголи  са реалним 
ентитетима). Ум који по природи `вуче у будућност`, за 
разлику од чулности која се задовољава `садашњим стањима`, 
одређиван је протофилософским задатком остваривања добра, 
а будући да је ум онда ум када мисли, онда му прочишћавања 
вољних аспеката поимања предстоје као напосредан задатак.  
        Искуство које из тога може да се стекне може да се сажме 
у становиште да без налажења исходишта у чистоћи воље, у 

                                                      
8 У том смислу, професор Узелац је повукао и једну изузетно смелу паралелу 
према Аристотелу, са констатацијом да за њега није била највећа мудрост сама 
философија природе која обухвата бића у кретању и мировању, већ наука 
философије природе која захвата њихову суштину: «...предмет философије 
природе је област природних ствари; изнад те природе – наука о философији 
природе prote sophia (G3, 1005b). То казује да по Аристотелу, философија 
природе није теоријска филозофска дисциплина, већ само посебна наука (prote 
episteme), а како бивствујуће као такво и највиша регија бивствујућег нису 
исто, prote sophia се дели на општи и посебни до /филозофија и теологика (при 
чему општи део (филозофија), јесте заправо philosophia prote, односно 
метафизика.» /Мет., 20062, стр. 18/ Метафизика не задире само у почетке: 
«него исто тако и у могућности и оквире сазнања како себе, тако и света у 
коме смо се и ми накратко затекли /М. Узелац, Мет., Вршац, 2006, 1. изд., стр. 
23/ Будући да је метафизика наука о првим начелима и узроцима у најстрожем 
смислу (космолошка и онтолошка наука): мета-физика и мета-дијалектика 
/есенцијалистичка и «квидитетна»/ она схвата суштину као субзистирајуће 
бивствовање, стваралачки принцип: `Ако филозофија тежи само систематском 
сазнању стварности, она је теоријска, а ако настоји да одреди циљеве и идеале 
по којима би требало живети, тада је она практична наука`.» (Мет., 20062., стр. 
26-27)  
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првобитном положају самог акта хтења као таквог, слабо могу 
да буду од помоћи тек непосредно доживљаване ствари, као и 
стицање тек неког обичајног `моралног искуства`. Обичајно 
морално искуство има и своје добре и лоше стране, а 
одсутност критичких претресања њиховог смисла важења само 
је лоше. Хегел се давно нашао пред наивношћу тзв. 
хиперкритичких замерки у сазнајној теорији, заправо пред 
срозавањем научне озбиљности поводом бола, стрпљења и 
рада у философском послу, па је у страховањима од могућих 
грешења увидео и штетну димензију.9  
       Страх од заблуде у хиперскептичности сазнавања узима 
себе за реалитет ван истинитог и називајући се страхом од 
заблуде прикрива превару да се ради о страху од истине, који 
се отклања излагањем основаности појавног знања у његовој 
изложености проценама и закључцима. Философија с тиме не 
може да буде „укинута, подигнута и остварена“ као нека 
довршена, укинута и «превазиђена структура», тј. одбачена у 
неважност јер се и без ње може даље. Ако се питамо макар и 
због окрепе нечисте савести, где се то упућујемо даље без тих 
„превазиђених структура“ у модерним и постмодерним 
теоријским артикулацијама, то питање ће нас увек враћати на 
претпоставке од којих полазимо. И као што ни теорије сазнања 
не могу да фрагментаризују унутрашњи напор сазнавања 
истине и сместе је у партикуларне зоне анализа појмова 
измештаних од своје суштине, покушавајући да разместе 
довољно надокнадив апарат значења који би подразумевао 
само нова заробљавања у трансцендентално терминизоване 
амфиболије или појмовне обмане, тако ни одсутност 

                                                      
9 «Међутим, ако прибојавање да се не доспе у заблуду уноси неповерење према 
науци уопште, која без таквих недоумица прелази на само дело и стварно 
сазнаје, онда никако није јасно зашто да се, обрнуто, не унесе неповерење 
према томе неповерењу, и не поведе рачуна о томе да је сам страх да се не 
погреши - погрешка.» Хегел, Феноменологија духа, /Увод: Систем знања/, 
прев. Н. Поповић, Београд, 1979. стр. 46. Овај привид знања и познавања, лепо 
је протумачио и проф. Узелац: „Највећи представник немачке класичне 
философије Г.В.Ф. Хегел (1770-1831) истицао је како се филозофија бави 
`оним што се обично сматра познатим`; но ту нагласак треба ставити а реч 
обично. Ако се нешто обично сматра познатим то не значи да нам је оно 
обично и познато, удући да, с друге стране `познато још није и сазнато`. 
/Hegel, G.V.F.: Fenomenologija duha, BIGZ, Beograd 1974, str. 17/“ (Милан 
Узелац, Практична феноменологија, Вршац, 2011., стр. 94-96., са 
www.uzelac.eu) Уношење `неповерења у неповерење` и превладавање 
епистемолошких фобија, тако да напуштамо став да очигледности увек морамо 
да третирамо као привид, и омогућава нам да сазнајемо ствари које нам се 
иначе чине познате, или да превазиђемо комплексе са могућим грешкама. 
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одговорности према питању због чега се то чини не може да 
буде остављено без етосно утемељеног вердикта, моралне 
осуде. 
       Ту се сусрећемо и са тек привидном јасноћом 
дефинисанијег смисла, као и са недораслом тезом да је 
превладана тзв. `метафизика` /прва философија/ преображајем 
у технику. Ако је интенционалан развој техничких наука 
следио логичност испољену у метафизичком мишљењу, 
мудрије је да се мисли како је и сама техника тек прелазна и 
пролазна форма једног лика испољавања метафизике (што се 
да уочити на развоју нових дигиталних технологија у виду 
`виртуелне стварности`), те да хераклитовски `пут надоле` 
претпоставља и његово смењивање у времену `путем нагоре`. 
Ако би обузетост вредностима `техничког мишљења` и 
спласнула у временима пред нама, то засигурно не би 
суштински утицало на научну сувислост логичности мишљења 
које потиче из метафизике, како је то луцидно 
дијагностификао и наш философ Милан Узелац, у књизи под 
карактеристичним насловом: „Метафизика“.10  
       У оквиру спорног момента продора рационалности на 
техничко подручје, као и појачаног етичког преиспитивања на 

                                                      
10 Живи дух се логично испољава и с тиме одолева са својим одговором на 
темељна питања прошлог и будућег проблематизовања научности философије: 
«Кант је одбацивао метафизику као науку (и био у праву кад је реч о 
средњовековној метафизици), али Кант ништа није рекао о томе да ли је 
метафизика филозофско учење, тј. да ли је метафизика могућа као филозофија. 
У том смислу остаје отворено питање да ли је уопште и филозофија могућа као 
наука, а ако је могућа, о каквој је науци у том случају реч? Ако је реч о 
филозофији, која је ништа друго до спекулативно мишљење (Хегел), онда је 
њој форма метафизике у строгом смислу те речи, данас потребнија но икад.» 
/М. Узелац, Метафизика, Вршац, 20062., стр. 226/ Та форма врхуни у 
Хегеловом мишљењу, које је проф. др Милан Узелац у ранијем спису сажео на 
овакво становиште: “То значи да за Хегела мишљење свој предмет не 
претпоставља већ га поставља; право бивствовање за Хегела је опште, појам, 
идеја. Но, то је збиља тако само у мишљењу. Како је надаље, опште логички 
појам, а овај општа реална супстанција, то значи да је развој логичких појмова 
(дијалектичка метода) истовремено и развој апсолутног бивствовања. Тај 
развој (самопредстављање) врши се тријадично у тези, антитези и синтези: 
апсолутно или идеја, егзистира у његовом “бићу по себи” /Ansichsein/ као 
апсолутни ум (први степен). Потом се развија у биће другога /Anderesein/, у 
природу (други степен). У процесу дијалектичког саморазвоја преобраћа се од 
бића другога у биће за себе /Feürsichsein/, и тако бива живи дух (трећи 
степен).” /М. Узелац, Увод у фил. I, стр.  40/ Тиме је учвршћен поглед према 
знању као исходишту стварности, за шта је Хегел фигуративно рекао да је 
небо пренео у човека, или отворио подручје бесконачног у самој његовој 
свести. 
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пољу људске свести, јавља се као важан и инстинкт 
самоодржања са свим његовим страстима и претензијама, 
инстинкт који је неискорењив и животно неопходан, и ког 
свакако не треба потцењивати. Али, његове претензије морају 
да имају своју границу која се упознаје и признаје, а њу 
поставља човеков лични дух, она драгоцена сила људске 
личности, која придаје смисао и указује на циљ у нашем 
животу. Морално искуство које се прекалило у критичком 
самоодношењу према обичајности, тако да одвајкада тражи 
целог човека, за шта су неопходни и љубав, и његове страсти, 
и његове одлуке и дела, ту је од спекулативног значаја. Човек 
овом искуству треба да посвети своју животну снагу, која не 
би требало да га изда на пола пута када буде морао да изађе 
пред своју савест.11 Душевни пориви нису позвани да буду у 
непријатељству с духом, него да прихватајући његов закон 
налазе своје место под њим (да му се добровољно 
потчињавају). Што се тиче дилеме да ли је за ученике важније 
васпитавање или образовање, већ је одавно утврђено да је то 
образовање, те да васпитавање служи утирању пута усвајања 
важних знања. То, ипак, не треба да се сведе на празно 
казиваање, него на способност да се детету пренесе знање, да 
се тачно представи обогаћено памћење и живахна мисао. Ако 
је срце мртво и слепо, ако недостају духовно окретне и 
посредујуће форме, обликовао се могуће вешт, али безосећајан 
и рђав човек, па је образовање без дисциплине и култивисања 
разума потенцијално опасна ствар, јер може да продукује 
полуобразоване, самоумишљене и бахате људе. Често из 
таквог образовања поничу и ташти свадљивци, упорни и 

                                                      
11 О важности `акта савести` писао је упечатљиво велики руски мислилац Ива 
Иљин. У збирци огледа «Ја гледам у живот: Књига промишљања», он је 
схватио да се морално искуство не пружа оном ко седи непокретно у својој 
соби, ко се препушта празним фантазијама, ко је “дезертер” свога позива и 
своје дужности. Проживљавање које је наталожио у својој души оснажило га је 
да постави тезу о томе, да онај ко хоће да докучи и искуси нешто од “праве 
етике”, мора иза себе да извуче живо искуство љубави, борбе и страдања, да би 
знао и шта значи очајавати и молити се у очајању, и шта значи постићи 
животни успех и у успеху сачувати скромност и кроткост. По њему човек у 
свом властитом искуству мора да доживи задивљујућу, окивајућу, 
ослобађајућу, утемељавајућу и очишћујућу снагу акта савести; он мора да зна 
да је савестан човек спреман све да ризикује, да иде и у смрт и, уколико бива 
спасен, он се томе чуди више од свих. Са тиме је он увео и један значајан 
постулат за новија времена, да само ономе ко доживи све ово, а и све друго 
што је с овим повезано, само њему ће се отворити морална димензија ствари и 
људи, само он ће схватити “предмет етике”. 
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бестидни каријеристи, па је очигледно и да наоружава 
противдуховне снаге, да у човеку ослобађа и подстиче 
хобсовског “вука”. 
        Оснивач феноменологије, Едмунд Хусерл, препоручио је 
живљење у складу с умом које се крије у нашој слободи да 
кроз њега доносимо важне одлуке. Наш актуелни животни 
тренутак зависи од седиментације схваћеног и поимања 
стављеног у секундарну пасивност (у `трпни ум` као 
`спремиште искустава`), кријући у себи претпоставке за нашу 
настројеност као индекс емотивних, вољних и вредносних 
становишта, у којима је свет конституисан и конкрентно 
уобличава даље искуство. Финални учинци ума ту налазе 
разлог своје мотивације, отварајући је према оријентацији на 
трагу слободе увида, а феноменолошка зрелост конституише 
се на раскиду са примитивизмом наивности генералних 
ставова са којима располаже врста свести видећи нас на једној, 
а неко тамо бивствовање на другој страни. На хоризонту 
стапања интелекта и моралности, а то је за Хусерла дато у 
националном свејединству према пореклу, коегзистира 
критеријум постајања моралне личности као јединке 
личносног јединства првог реда, али без изолационистичког 
критеријума: «Уколико етика као нормативна и практична 
дисциплина уопште има право, унапред морамо да имамо у 
виду и једну етику заједнице.»12  

                                                      
12 Edmund Husserl, Einfürung in der Ethik 1920-1924, Hua, Bd. XXXVII, Den 
Haag, 2004., str. 13. Ова добро потцртана `етика заједнице` која нормативност и 
практичност види као делотворну тек по укључивању у обичајни дух народа, 
да се не каже хегеловски, као израз дејствовања `чисте воље` у реалности 
државних и социјалних формација објективног духа; што такође значи и захтев 
за етнолошком потврдом, како би уопште и могла да се остварује правичност и 
слобода у погледу својих основних циљева. Проф. др Милан Узелац те је 
циљеве парадигматично изложио: „Поред физичких  психофизичких наука 
које чине природне науке, постоје и науке о вредностима и док су у природним 
наукама такође присутне тежње, жеље и хтења, ту је ипак реч о природним 
чињеницама, а не с обзиром на њихово право важења, независно од тога да ли 
су рационалне или не, вредне или не. То значи да у филозофији као науци 
постоји тенденција ка апсолутном, савршеном сазнању као посве одређеном, 
трајном циљу. Филозофија је усмерена на идеал систематског, теоријског, 
свеобухватног знања. Та идеја коју пред собом имају теоријске науке јесте 
израз научне тежње и она се у актуелном свету с више или мање успеха може 
реализовати. Стога јеактуелна наука, наука у оној мери у строгом смислу, у 
којој одговара чистој идеји науке уопште. Хусерл истиче да апсолутном учењу 
о бивствовању не припада само сазнање опстанка, сазнање фактичке 
психофизичке стваности, већ и поглед на природу из аспекта вредности, а који 
је одређен аксиолошко-практичним учењем о принципима (Hua, XXVIII/180). 
Тиме се заправо оправдава постојање како теоријских, тако и практичних 
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       Етика заједнице укључује личност у оној врсти 
ослобођености, када она постаје прекаљена, стрпљива за 
спољне прилике или духовно трепљива, чврста, када њена 
воља јача а карактер стиче ослонац, у великој мери не зависећи 
од средине која га окружује и осталих животних прилика. 
Образовање природно отуђује човека од околног света, од 
средине у којој се налази, али упознавање `другости и 
другачијости` не значи да `потенцијална страност` није у 
могућности да се оспособљава и за разотуђење путем логоса, 
разумевајући добре и лоше стране обичаја и традиционално 
усвајаних знања, те да са стицањем критичке процене ради на 
превладавању заосталости и примитивизма обичајно 
прихваћених предрасуда.  
       Тужна чињеница са којом ваља да се суочимо је да данас 
некако превладава приземљен човек (чулни сластољуб, 
незасити захтевник среће уживања), што почиње да се мигољи 
кроз савремено човечанство. Као да је сва постмодернистичка 
литерарна сила упила баш те многоструке фрагментације и 
вољу за симулацијама, користећи то као погонско средство за 
своју активност. Још Аристотел је истицао како `срце хоће све 
да купи за своје жеље и да то влада неограничено`, те да је 
нужно да се постави граница безмерним жељама, које почињу 
још од ружних дечјих надања, настављајући с 
претенциозностима и захтевношћу, са изгледима да се све то 

                                                                                                    

наука али притом и даље остаје отворено главно питање које ће из тода да 
следи, а које се тиче односа теоријских и практичних (вредносних) судова. 
Наука усмерена фактичком бивствовању, а схваћена као апсолутна наука која 
настоји да задовољи највише интересе сазнања, по Хусерлу, не може бити 
ништа друго до метафизика која, опет није ништа друго до круна свих 
актуелних природних и духовних наука, њихово испуњење и довршење, чиста 
филозофска дисциплина с њеним принципима, идејама и идеалима.  
     Тако Хусерл на самом почетку промишља ситуације у којој су се нашле 
етика и логика, жели да с обзиром на разлику између опстанка бића (Dasein) и 
идеје, укаже на разлику која се рађа између филозофије као науке о 
апсолутном, која у том случају мора бити чиста, априорна филозофија и која 
обухвата комплекс учења о принципима чистих, рационалних дисциплина 
(чиста логика, чиста математика, чисте природне науке, чисто учење о 
простору и времену, чисто учење о бити духа, чисто учење о вредностима и о 
чистој пракси); томе припадају и ноетске дисциплине попут чисто 
телеолошког учења о бивствовању и чисто учење о Богу, као последње, дакле, 
априорне дисциплине које се баве идејом али не и оним што је реално. С друге 
стране, метафизика је апсолутна наука фактичке реалности, која има свој 
темељ у чисто филозофским дисциплинама и чији су принципи утемељења 
дати као норме и идеали.“ /Милан Узелац, Практична феноменологија, Вршац, 
2011., стр. 94-96 са www.uzelac.eu/ 
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доврши у тиранисању (или у дивљинама ратовања и 
погибељи). Ту се некако појављују пагански реликти 
неумерене насладе, похлепна стремљења која су неутољива, 
душмански усмерена према другоме и другачијем. Нема се 
времена за проучавања и објективнији став, разумевање 
постаје све више нешто излишно, а због овостраног богатства 
света, због његовог похлепног и неутољивог гомилања, 
савремено човечанство дозвољава себи да убија и поробљава, 
да би затим доживело ужасна разочарења зато што тако 
стечена земаљска блага нису подржана по прoвиђењу, него су 
остала ствар привиђања. У том светлу важност васпитавања и 
образовања духа појединца постаје још већа, када им се 
придруже и јасна мултидисциплинарна гледишта.13 
Дефрагментације отуда ваља и да крену. 
 Ко жели да васпита дете, тај у њему мора да пробуди и 
ојача духовност његовог инстинкта, тј. да талентима са којима 
располаже крене у истраживање његове живе унутрашњости, 
уводећи га постепено у просторије образовања. Нижа школа 
учи човека да чита, пише и схвата прочитано; она учи дете да 
концентрише своју пажњу, да располаже својим памћењем и да 
се усредсређује у указаном правцу. Добар наставник ће се 
неизоставно побринути да у детету пробуди духовност 
његовог инстинкта - доброту, савест, врлину, религиозну веру, 
национално осећање и правну свест. Средња школа учи човека 
да усваја градиво које му је понуђено и да њиме технички 
влада: поимање мора постати активно размишљање, хоризонт 
детета мора из године у годину постајати све шири, памћење 
мора да се утврђује и обогаћује. Али ауторитет наставника 
остаје и даље руководећи: он даје тумачења, упутства, лекције, 
задаје задатке и вежбе. Наставник на неки начин стаје између 
ученика и предмета као посредник и прича му из предмета и о 
предмету онолико колико сматра да је неопходно и да је у 
складу с могућностима ученика, проверавајући његову пажњу, 
памћење и способност усвајања. Он ученицима саопштава 
правила и начине мишљења, увежбава их у примењивању ових 
правила, исправља њихове грешке и даје им упутства. Самим 

                                                      
13 И бентамовском утилитаризму склони Милтон Фридман је у разматрању 
улоге државе у слободном друштву уочио да: «Фундаменталне разлике у 
основним вредностима ретко се или никад не разрешавају путем гласачке 
кутије; у крајњем случају може да се донесе одлука путем сукоба, али разлике 
и даље остају. Верски и грађански ратови из прошлости крваво су 
сведочанство у корист овог суда.» /Милтон Фридман, Капитализам и слобода, 
Нови Сад, 1997., стр. 51/ 
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тим, он код својих ученика буди и јача моћ суђења, учећи је 
правилној усмерености и дисциплини, али и држећи је неко 
време у потчињеном положају. Талентовани наставник 
сигурно ће да се побрине и за то да код ученика побуди 
интересовање за свој предмет, да у њима запали љубав према 
предмету и утољава жеђ за сазнањем тако, што ће у своја 
предавања да унесе довољно искреног духовног пламења, да то 
на ученике делује тако, да они и не примећујући почну да живе 
активном снагом размишљања. Са таквим наставником 
ученици могу да формирају своје властите укусе, погледе и 
убеђења, јачајући са применама пробуђене духовности свог 
урођеног инстинкта. 
 Све је ово само припрема за високо образовање, за 
универзитет (академију), а тамо се све мења јер се ту више не 
увежбава у попуњавању знања и упамћивању, нити се усваја 
појмљено и само технички вежба мишљење, него се и само 
мишљење критички одмерава. Са јачањем и продубљивањем 
моћи суђења, ту се стиче умеће да се самостално приступа 
предмету, да се он самостално опажа и истражује, на шта се и 
усредсређује академска настава следећи најбоље традиције 
одређивања смисла знања у философским школама. 
 Поставља се питање и шта је установа високог 
школства, шта је у ствари Платонова Академија, Аристотелов 
Ликеј или неки савремени факултет или институт? Шта је њен 
задатак? Академија је највиши степен у образовању и 
васпитању човека, и већ самим тим се одређује њена суштина 
и специфичност, јер степени који јој претходе, само 
припремају човека за овај последњи и највиши. Саавремени 
универзитет се не обраћа ни детету ни младићу, него 
интелектуално зрелом човеку да би га васпитавао за 
самостално бивствовање и мишљење. Пред тим задатком 
ишчезава парадигма школских шема, пасивно усвајаних 
шаблона, обавезних педагошких метода и непрекидне 
контроле. Отпочиње самостална делатност духа, сазнања и 
мисли, која све схематизације ставља у заграде и сагледавајучи 
основе на којима почивају креће у стваралачку акцију 
истраживања и претресања са којом се стичу увиди који не 
морају да буду ништа ново и невиђено, али са неоспорном 
вредношћу нове процене. Ка оваквој самоделатности и води 
академска настава, с тиме, да на млађим годинама ова 
самоделатност ваља да се подстиче и јача саветима, 
објашњењима, применама познатих метода и умећа за 
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саопштења, а на старијим годинама студент ваља да се 
усмерава ка покушајима да мисли и сазнаје са све мањом 
улогом менторства наставника. Отуда академски испити и не 
постоје зато да би се оптерећивало памћење студената и да би 
се ауторитативно контролисало наметнуто мишљење, него да 
се испитном принудом студент суочи сам са собом у погледу 
бављења дијатрибама. Факултет учи предметном мишљењу и 
предметном истраживању, па на академском испиту не би 
требало да се проверава упамћивање, већ моћ суђења, квалитет 
размишљања и последично умеће оријентације у оном што се 
ређе разматра и унеколико у неистраженом и непознатом. То је 
такође `васпитно средство` које човека оспособљава за 
слободу, јер је управо то слобода, одговорна, стваралачка 
самосталност човека. Управо зато факултет подразумева 
атмосферу слободе и слободно неговање мишљења, које је из 
такве слободе и потекло, јер не може да прихвати слободу 
самовоље њене злоупотребе (тзв. слободе свакојаких захтева 
са стране, од свакојаких науци туђих ограничења, од било 
каквог притиска на савест и на ум истраживача, те свакојаких 
политичких и социјалних додворавања). Стога је академско 
образовање оно које подразумева ослобађање од пристрасних 
људских претензија на непосредан успех и тренутну корист, 
ради служења божанственој ствари савесних сазнања, од којих 
се увек користи има тамо где се то и не слути, у најмању руку 
као овековечавање конкретног присуства ликова свести у 
историји.  
        Оно што је за мишљење које полази од непосредног 
искуства ново у погледу академског образовања човека, јесте 
да се академско сазнање црпи из извора, где је истраживање 
ствар самосталног доживљаја истраживача, одговорне борба за 
истину, критичког тумачења, вежбе (аскезе) моћи суђења, као 
и вештина доказивања и показивања. Смисао таквог 
образовања састоји се у томе да се кроз такво практиковање 
наставе формира лични “поглед” и “уверење” као израсло из 
лично доживљене очигледности. Тако се преноси вештина 
одговорног мишљења, она нарочита вештина која допушта да 
се мисли из самог предмета, да се стекне моћ целовитог 
посматрања (евидентираног сплета прочишћених интуиција) и 
строгог аналитичког посматрања (селекционисаних индукција) 
које су проверу компетенције сазнања учиниле сувислом.      
         Неутемељено мишљење је злоупотреба мисли, најчешће 
својствена необразованости, али и ваља имати у виду и да је 
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једнострано дедуктивно мишљење опасно оруђе 
полуобразованости, те и једно и друго мора да се превладава. 
Свакако да немогућност таквог превладавања има и своје 
трајније социјалне и психолошке последице.14  
        Академија или Универзитет нису задужени за то да 
установљавају “учења” (што не значи да не треба да их 
уважава или да је њен посао у томе да их дискредитује), али 
узвишеност њиховог бављења је у динамици испитивања, да 
испита, тражи, истражује. Када се испитује, сумња и 
проверава, тада разлози и докази ступају у први план, те је за 
њих важно да остварују метод и васпитавају за методичност 
(за пут ка циљу, а у погледу сазнавања, да оспособљава за 
борбу за истину). Висока школа, Факултет или Академија 
управо и јесте школа самосталне борбе за истину, јер се итавог 
свог живота научник-истраживач бори са самим собом, како 
би стекао неопходну чистотост, проницљивост и гипкост духа 
ради тематизовања испитиваног предмета, његовог 
сагледавања и приказивања, да би показао колико је њиме на 
прави начин овладао и прилагодио га језичким оперативним 
појмовима. Он се бори због истине, како би је стварно 

                                                      
14 Веома проницљиво уочавајући све учесталију масовизацију 
полуинтелигената и продуктивност разгранату на страну `дипломираних 
примитиваца` и `цилиндера преко опанака` као масовну појаву сировости и 
бескрупулозности у савременим друштвима, проф. др Милојица Шутовић је у 
свом проучавању јасно разоткривао смисао интелектуалних напора, духовне 
лењости и безнадежног самопрецењивања: „У том смислу наше друштво не 
представља изузетак од филозофског поимања да `главна препрека напретка 
људског рода јесте што људи не слушају оне који говоре најпаметније, већ оне 
који говоре најгласније` (Шопенхауер, 2002: 147), нити од запажања да се у 
модерном друштву недовољно размишља, да класично образовање не развија 
вештину размишљања, да основно образовање `угуши две трећине потенцијала 
за размишљање, а факултет преосталу тречину` (Боно, 2005: 32), нити пак у 
поседовању митолошког осећаја за повијест `у којој су сасвим безвриједни 
људи понекад играли чудесно значајне улоге – попут Евграфа у Доктору 
Живагу` (Берлин, 2000: 63), нити праксе распитивања тајне полиције за утиске 
учењака и песника, миљеника државне власти, које је велика руска поетеса 
Ана Ахматова (што је Стаљин назвао „наша калуђерица и прима(лац) страних 
шпијуна“) јасно описала као ситне бандите који „само проституишу властити 
таленат и експлоатишу укус публике.“... (она је) приметила `како јој се чини да 
је Рим град у коме паганизам још увек води рат против хришћанства“ 
(исто,61). То значи да паганизам није само привилегија Балкана, како се често 
помодарно описујеЈер и развијене земље Запада сусрећу се с проблемима 
пораста нереда и незадовољстава, пада способности концентрације и памћења, 
повезаности насиља у многим школама с равнодушношћу, продубљивања јаза 
између пуноће знања и сиромашног искуства, великих очекивања и слабе 
оријентације, несразмере расхода и успеха, намера и резултата, слободе и 
несамосталности.“  /М. Шутовић, Вредности и насиље, Бгд., 2009., стр. 63-64/ 
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доживео, кроз седиментацију појмова искуством прожео, 
учврстио и изразио на њој што примеренији начин. 
           Цела се академска култура тако заснива на осећању 
одговорности, омогућавајући атмосферу без које она не може, 
а то је атмосфера методички васпитане, искрене и часне, 
савесно подвргаване проверама воље за истином. 
Васпитавајући човека у слободи и учећи га унутарњој 
дисциплини, васпитавајући га за самосталност и учећи га 
самоопредељивању, Академија захтева од њега да победи 
аутизам, самовољу и таштину, те да достигне истинску 
смиреност и кроткост, која је својствена сваком правом 
научнику. Од благочестивости долази благост и она указује на 
`утихло богослужење` које научник обавља својим 
истраживањима и пратећим излагањима. “Појам” Бога, и то се 
често истиче, не може да се постави као “хипотеза” у склопу 
науке која је сама по себи објашњива и доказива, али Дух 
Божији је истинска и одређујућа основа свих академских 
напора и достигнућа.15 Да би се то могло, он захтева напрезање 

                                                      
15 Проф. др Милојица Шутовић тужно је констатовао: «... свуда око нас 
стручњака али нигде талента. Стручњаци верују, без икакве дистанце, да ће 
«софтверски кодови уместо божанског надахнућа», развојем нових 
технологија разрешити све наше проблеме, па и проблеме образовања, тим пре 
што технологија битно утиче на потенцијале који се пружају неком друштву и 
његовој култури, али и на ограничења која им се намећу, ради постизања што 
веће кохерентности друштва, чији би степен био свакако мањи без ефикасне 
технологије и масовног образовања које олакшава апстрактно идентификовање 
непознатих људи стварањем апстрактних идентитета учећи људе њиховој 
припадности, одликама културе, верзијам историје и јачању етничке 
лојалности нацији, друштву, држави, заједници која прелази затворену 
заједницу компактног села, у првом реду модерне имагинарне заједнице 
нације као специфичног производа ере `штампарског капитализма` (Андерсон, 
1991)... Тиме се образовање претвара неприметно у место преговора у сукобу 
интереса и вредности, чији су нераздвојни пратиоци фрустрације у којима се 
одражавају многобројна размишљања и промене, настале укрштањем праксе и 
искуства заступника различитих идеја васпитања и образовања.» /М. Шутовић, 
Вредности и насиље, Бгд., 2009., стр. 65-66/ Иван Иљин је након огромног 
искуства сукоба са устројствима богоборачких државних парадигми по питању 
педагошких захвата у живот, са патосом писао: «Сви велики научници 
последњих векова знали су и отворено су исповедали ово - и Коперник, и 
Бекон, и Галилеј, и Њутн, и Кеплер, и Лајбниц, и Бојл, и Ломоносов, и Либих, 
и фон Мајер, и Фехнер, и Карлајл. Они су износили своје схватање с 
недвосмисленом јасношћу и дубоким поштовањем; и били су у праву. Они 
нису тражили и налазили оно што је споља видљиво, већ скривену суштину. А 
да би се проникло до суштине ваља се загледати у дубину, тамо где пребива 
жива тајна универзума - коју је стваралачки замислио Господ и која нам је 
задата за стваралачко истраживање. Прави истраживач се увек с дубоким 
поштовањем дотиче ове тајне и, дотакавши је, врло брзо се уверава у то да 
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и религиозно уздизање, а ако то изостане, тада се онај ко се 
осмелио на то путовање неће дотаћи најважнијег и најстаријег, 
неће се дотаћи тајне чулних, нечулних и натчулних светова, јер 
неће бити у стању да превазиђе наметнуте интелектуалне 
схеме и шаблоне, који делују попут отрованих мисли на савест, 
на дух и на вољу човека, оним сократовским отровом који се 
пресуо у историју.16  
       Свакако да без задовољства није могућ никакав органски 
живот, никакво органско стваралаштво, али изолацијом свега 
другог од властитог задовољства, може да се достигне 
радикалан степен једино бегом у лудило или френетичним 
заступањем преференцијалних вредности у халуцогеним 
групашењима по деликвентној социјалној основи.  
        Здравом човеку својствена је природна радост постојања, 
опој животом, радост да види, чује, једе, спава, ствара, јер га је 
тако саздао Бог, а природа нахранила и васпитала у његовом 

                                                                                                    

интелектуални доживљај универзума неприметно доводи човека до созерцања 
Божанства. Ето зашто се академија, која је одучила да се диви и дубоко 
поштује и која је изгубила осећање љубави и одговорности - неминовно 
дегенерише и престаје да буде Академија. Она постаје беживотна, престаје да 
ствара и почиње да служи духу распадања, срозавања и пропасти; њени 
“научници” лутају по површини појава, “распршују” и “слепљују”, понављају 
своје или туђе (које су им прописане!) мртве схеме, мисле кратковидо, 
механизују свој сопствени рад и губе аутентични, живи премет... То је 
академија, то је истинска суштина универзитета и сваке високе школе као 
такве (ако она још заслужује своје име): то је лабораторија испитивачког и 
сумњајућег истраживања које се одвија у духу религиозног созерцања.» /Иван 
Иљин, Поглед у даљину, књига размишљања и надања, Београд, Бримо, 2010./ 
16 Види о томе већ навођено поглавље „Образовање и (анти)интелектуализам“ 
у одличној збирци студија нашег проф. др Милојице Шутовића: Вредности и 
насиље, Београд: ФфКМ, 2009., стр. 87-89. – „На почетку новог миленијума 
српски народ ће имати тек да открива традицију коју оличава Стојан 
Новаковић и други просвећени Срби као једину резерву коју има у нашим 
ранијим односима, да непросвећеност и антиинтелектуализам поправља речју 
и делом. Што се филозофије и социологије тиче, на крају послужимо се 
речима Платона: „тврдим да ће она као истинито мишљење бити још боља ако 
смо ми ваљани, али ако смо рђави – супротно. И заиста, не би било побожнијег 
дела него да се о томе бринемо, нити безбожнијег да то занемарујемо.“ 
(Платон, 2001: 19)... И савремени (анти)интелектуалци скривају се иза привида 
Платоновог Сократа, показујући мало скепсе према вечитим истинама, идући 
углавном на руку власти која никада није престајала да `трује` слободоумност 
истраживача, они нису поуздан узор за излазак на пут Диркемовог морала: дух 
дисциплине, везаност за друштвене групе и самосталност воље (Лалман, I, 
2004: 161) у коме образовање преставља привилегован пут интеграције у 
друштву, и не своди се на један присилан и ауторитативан процес. Образовани 
(анти)интелектуализам у великој мери показује и присилу и ауторитативност 
као својеврсно духовно насиље које има своју природну логику и природну 
дијалектику.“  
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инстинкуту преживљавања и одрживости. Пуко 
феноменолошки постављена ствар као равнодушна воља, ма 
колико била упорна и напорна, у коначном резултату излива се 
само у сурову самовољу и на крају прелива у тужну животну 
похлепу. Лишивши себе љубави (поготово оне спекулативне), 
она постаје несуздржана и неоколишна, спремна да се лишена 
трезвености види као „снажна“ и „слободна“, при чему је њу 
сасвим могуће препознати као сурову, немилосрдну 
/пробитачну и убитачну/, те да у целини важи да је 
заокупљеност искључиво пуким земаљским пословима пут у 
варварство, нарочито при упошљавању посебно издигнуте 
воље за влашћу и владањем. Отуда ту високо вредновање са 
дизањем на духовну потенцију и није примерено, него је 
умеснији критички став изношен кроз обележавање те опасне 
појаве у природи као феномена који има своју `природну 
логику` и `природну дијалектику` (Шутовић, 2009: 89).17  
       То је она иста воља за чије су циљеве сва средства 
дозвољена, подобна мачићима у фебруару када због набујалог 
порива за парењем могу и да гризу и отимају. Та воља је 
несита властољубља, тоталитарне државе, антисоцијалног 
капитализма, империјалистичких колонијалних ратова, то је 
воља свих екстраваганција и екстрасензуалних навада које се 
концентришу углавном око каријериста и диктатора. Управо 
због тога свесна мисао не прониче до најважнијих и најдубљих 
корена људске личности, а глас разума тако често личи на 
“глас вапијућег у пустињи”, па отуда, како то одлично види 
Иван Александрович Иљин, образовање тешко васпитава 
човека, а полуобразовање људе директно води на странпутице, 
не чинећи им страним ни превару, ћудљиву обест или разврат. 
Прихватајући истину, духовно расцепкан, фрагментаризован 

                                                      
17 Хобсовку натуралистичку предграђанску димензију разобручених порива и 
глади за незајажљивим поседовањем, видимо добро уоченом и у њизи проф. др 
Милојице Шутовића, Косово између поретка и аномије, Београд: ФфКМ, 
2009., где он на један научно скрупулозан начин, опремљен искуством 
разумевања светско-историјске равни социјалних и политичких идеја, 
препоручује уравнотежен приступ тешком међународном проблему статуса и 
стандарда који важе на Косову и Метохији, не урушавајући светле историјске 
заслуге српске државности и националне интересе земље, али исто тако ни не 
симплификујући проблем једностраном агресивношћу и филетичким 
примитивизмом већине тзв. националистичких решења, од поделе до 
измигољавања у крило `независности` Косова и Метохије као Уставом 
регулисаног статуса најширих овлашћења Аутономне покрајине Републике 
Србије. 
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човек, не може чак ни да се одреди у том погледу, јер више 
није у способности да прихвати начелну целовитост ни 
властитих очигледних чињеница свести. Како истина успе да 
промакне у његовој свести, његова осећања такође заћуте и он 
просто више и не осећа светлоносност њеног садржаја, 
истовремено одустајући од тога овлада својим благом, не 
умевајући више да распореди богатство које му је дато. За 
илустрацију, када је реч о светлости он за њу зна само тако 
што је узима као физички феномен, али је не сагледава као 
животно омогућавајући сјај, и не осећа радост због ње. Он, 
уопште, губи веру у то да може да постоји апсолутна 
очигледност, уз презир према другима који тако не мисле. Да 
би придао тежину свом становишту прибегава сарказму, 
издиже доктрину према којој човек у принципу ништа тачно не 
може да зна (фаворизује агностицизам), те је његов удес да све 
прими као релативно и да са релативншћу све и признаје 
(апсолутизујући релативизам), утврђујући као апсолутно само 
његово „ни да ни не“ у `бекству од очигледности` 
(постулишући и социјални анархизам). Расцепкани човек, то је 
духовно онемоћао човек фрагментарности, који нема својих 
убеђења уколико се изузму издизајниране постмодернистичке 
идеолошке естетизације `децентрирања` и `деструкција 
вредности`, остајући нем и немоћан по питањима исповести, а 
оскудан у сфери истине. 
        `Бегство од очигледности` (И.А. Иљин) које 
претпоставља подељеност, па и фрагментаризујућу 
расцепканост личности, управо је она тема која је веома 
значајна и за садашње наше прилике на Косову и Метохији. 
Настава философије на Филозофском факултету у Косовској 
Митровици тиме је стављена пред искушење да буде 
конципирана тако, да се по могућности санирају и штетна 
дејства ових склоности. Оне веома лако настају у виду 
психичког механизма одговарања свести појединца на сталне 
трзавице које допиру из непредвидивости сфере политичког 
одлучивања. Задобијање властитих убеђења, успостављање 
ставова мишљења у целовитости коју ствар претпоставља, те 
оснаживање одрживости становишта кроз обогаћивање духа у 
непосредности искуства, препоручиво је да буде руковођено 
одговорношћу пред самим собом, а затим пред Богом и 
државом као социјално-правном заједницом. Климав човек сам 
морални проблем добра и зла замењује питањем о релативно 
корисном и релативно штетном (утилитаризам), и решава то 
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питање на основу случајних, из целине издвојених мишљења, 
мислећи вероватно како се „паметном човеку“ уопште и не 
пристоји да се бави тим питањем. Истицањем сазнања да смо 
сви од истине позвани, да са њом и за њу ваља да живимо, да 
смо пре свега од ње вољени, постепено доприноси томе да 
разлози за престанак стања распршености у подвојености, 
расцепканости и карактерној климавости постану уочавани.  
        Студентима је на много начина предочавано како је у 
основи „Косовска криза“ глобалних размера, тј. исто тако и 
међународна савремена криза. Да би очувао своју целовитост у 
наступајућим подвајањима и одговорио на отворену кризу, 
људски разум мора упорно да се пробија према истини и стиче 
веру, победивши у себи лажни стид пред сопственим срцем, 
пре свега кроз превладавање властитих сујета. За победе над 
власитим сујетама неопходна је прецизност стечена 
расправљањима у етичким постулатима, са потребним 
буђењем моралног талента, који је у стању да процени шта се 
губи са одвајањем од погрешних представа и предрасуда, а шта 
са усклађивањем са врлином и знањима при таквим 
поступцима. Општи задатак мишљења је да утврди 
критеријуме за исправност у деловањима непосредне стихије, 
те да са тиме опет постане оно које тачно сагледава и 
предвиђа. Аутентична фантазија мора да прође школу провере 
конкретних настојања и духовне одговорности, како би 
формалну и несуздржану вољу могла да потчинити савести и 
оплемењеном срцу.  
          Било да су у питању изучавања античке или 
средњовековне философије, било историја социјалних и 
политичких теорија, било важне теме из немачке класичне 
философије, не може се проћи без мудрости векова, традиције 
предака, искуства отаца и личне знатижељне преданости раду 
(критичном повезивању ствари једних са другима). То 
једноставно ваља да значи да се ради заједно са осталим 
човечанством, да се са радошћу осећа откривање већ давно 
добијеног наследства, да је `мираз духа` осећање као да си на 
врху таласа, као да си последњи беочуг у ланцу тог 
традиционалног „познавања“ ствари. Сваки корисни 
проналазак везе међу стварима представља новодобијен 
резултат у дугом низу већ познатог, а у том дугом низу већ 
познатог, своје решење ће с временом да нађе и оно што се 
сада чини прилично двојственим, непознатим и сумњивим, још 
неовладаним. 
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        Живот практикован у добру, у трајној наклоности воље за 
добротољубљем, подразумева грађење екуменски окућене куће 
бивствовања, а оне се окућује пре свега у лепоти духа и 
настањују у здравој средини његових језичких израза. Свој 
смисао и суштински значај задржава и естетичка наука која 
осећајем повезује појаве у природи са идејама, испостављајући 
и смислено учење о «лепом понашању» као пажљивост 
истанчаваног односа према другима и другачијем. Када ту 
нешто недостаје, тој `млађој сестри логике` додају се 
аргументације из искуства дијалектике спекулативне 
присутности духа, или као по промисли припремљен дар од 
самог Бога.  
        Људска срећа је у преданости раду, у подршци и изградњи 
друштвених услова живота (а у то се може уверити свако), 
одакле се и отвара највиши смисао људског стваралаштва и 
рада. Ко се труди, тај учествује у Богомданом ткању света, у 
његовом постигнућу, његовом развоју у придодавањима све 
већег смисла, не мислећи само минимализаторски о `хлебу 
насушном`, него и о здрављу, стваралачкој радости, земаљској 
срећи, свом личном самопотврђивању и стицању достојанства 
у свету, свом оправдању пред Ликом Господњим Тада с пуним 
разлогом може да узноси захвална молитва пред почетак рада 
и по његовом завршетку, јер то мења и саму сврху живота у 
нешто друго него што је искључиво показивање сурове силе и 
наметање својих произвољевања другима, да би се 
актуелизовао властити значај.  
       Педагошки моменат наставе философије на Филозофском 
факултету у Косовској Митровици с тиме је базиран на 
интегрисањима у околни свет и друштвене ситуације. 
Укључивања у тај свет прожета су наговором на мишљење које 
образује духовну свест, ону која полази од безусловног у свему 
кроз бивствовање историје, тако да се са тиме допире до 
могућности стицања најјачих аргумената у погледу заступања 
и одбране што мање једностраног виђења истине. С једне 
стране распростире се феноменолошка ширина и обиље 
постојећег, а са друге сагледава друштвена улога стицаних 
знања и њихова служба добру и благости заједнице. Без 
учвршћивања такве везивне воље, тешко да би икоме и могло 
да буде опстанка на тлу старих размирица и непосредних 
угрожавања, што Космет већ вишедеценијски репрезентује и 
значи као тренутно негативан културни факат.       
       Размишљајући сабрано или логосно о људском 
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пребивалишту, о првобитном елементу у коме се бивствује по 
ономе шта га омогућава, тако да се са удаљавањем порока 
(отклањањима грешака и предрасуда), акцентују пре-
умљивања са којима се стичу они неоходни услови за пружање 
могућности упознавања са осветљавањем изворних 
претпоставки постојања, даровитост и моралност показаују се 
и у светлу узајамне рефлектованости као међусобно повезаних 
елемената људског достојанства.  
        Методолшки правац усвајања класичних момената 
философске науке у једном енциклопедијском кружењу кроз 
природу и друштво, самим тим се залаже за уздизање људског 
достојанства које подразумева ступање у такво светло, које је 
привлачно за божанску сферу красоте, а у којој се наша дубља 
природа прекаљивана у процесу образовања истовремено и 
васпитава као `лична другост` за логосно /разумно и духовно 
стасало/ оспособљавање у општењу са свиме што јесте и бива. 
Таленат за прихватање таквог поимања неће недостајати 
уколико се идеја моралног усавршавања прими за душу 
добрим припремама за философску паидеју. И процеси 
евроинтеграција, који иначе поседује и велике мањкавости,  
имали би са тиме и више изгледа на успех, јер би се са таквим 
приступима и иначе добијали критичнији духови, које би 
могли на добар начин да негују и репрезентују миленијумско 
наслеђе лика европског духа не преферишући једино „Запад“ и 
не искључујући из културног наслеђа човечанства богато 
наслеђе јужноевропског духа, а пре свега добрих и лепих 
особина велике српске традиције. Изградња самосвести о 
аутентичним духовним тековинама успева само када не почива 
на мегаломанским самовеличањима и предрасудама, а и када 
се спроводи без илузорних додворавања или насумичних 
захтева који проћердавају време и енергије. Античко наслеђе и 
хрићанска култура (пре свега Православље које нам је очувало 
идентитет за дуга робовања) као темељи европских вредности, 
свакако да су и оне интегративне споне захваљујући којима 
ћемо на најбољи начин да се саберемо, и не само да се 
прикључимо народима `старог континента`, него и да 
задржавајући свесним размишљањима своје добре и 
препознатљиве српске народне особине као светско-историјске 
тековине нашег духа, значајније да утичемо и на стварање 
трајног мира на цивилизацијски још увек не сасвим 
дефинисаном тлу Косова и Метохије.   
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PROBLEMS OF THE GIFTNESS AND MORALITY IN A 

PHILOSOPHICAL EDUCATION,  

WITH A LOOKS AT THE STUDY OF PHILOSOPHY  

ON A KOSOVO AND METOCHIA 

 
Abstract: Potention to know a meanings of the possibilityes of energy of 

the philosophical thinking, who is gouing on over the limit of a utilitarian and a 
pragmatic values, is a giftness for a speculative thinking. The measure of that 
thinking is grounded in his within a sence of life, in his essence. Thinking rounding 
have a education in a concepts as a condition for the knowing, and it is reached just 
under condition of a clearness of the content and a form of the conception by level 
of  the genealogue.In the great thinking tradition it means dismissing the unmoral 
elements within morality, or the deconstruction bed connected moments in the 
interpretation of the facticity of being. It is anyway the moment who needs a 
competness of education, and before all that whot Aristotle knowing as a 
noneducational, what means don`t know what it is, and what it is not recepectively 
ehat is being. Professors on a philosophical diatribas today on a Kosmet intendet to 
encouraged the giftness and make attention on a remarkable drow of a morality, on a 
education in responsibility, before all the responsiblillity for the thinking as a 
thinking approach to the reality in a whole. 

Key words: Giftness, Morality, Education, Concepts, Kosmet and 
eurointegrations.  
   
 
 
 

 


