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РЕЧ УРЕДНИКА 

 

Зборник Настава етике обједињује радове настале на 

основу излагања на конференцији са истом темом, одржаној на 

Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 25. маја 

2019. године, а у организацији Одсека за филозофију. У питању је 

прва конференција посвећена настави филозофије у средњим 

стручним школама и гимназијама, општег назива Philosophiae 

Servias Oportet. Намера организатора је да ова конференција, са 

другачијим и актуелним темама, постане традиција у раду Одсека 

за филозофију, као и наших колега, наставника филозофије у 

средњим стручним школама и гимназијама.  

Одлука да прва тематска област буде управо настава етике 

произашла је на основу сугестија самих наставника филозофије, 

али и на основу увида у рецентне тенденције реформе 

средњошколског образовања, те оне њихове моменте који су уже 

везани за филозофију. Сама реформа, као и неизвесни статус 

филозофских предмета и садржаја у оквиру средњошколског 

образовања, ипак нису били и централни мотив организације 

конференције. Више од тога, намера организатора била је да се 

обезбеди институционални простор за стручно усавршавање, 

научни рад и међусобно повезивање наставника филозофије у 

средњим стручним школама и гимназијама; конференција је 

регистрована и као облик стручног усавршавања наставника.  

У том смислу, конференција је замишљена као 

институционални оквир унутар ког би наставници филозофије 

имали прилику да представе резултате свог рада и истраживања, 
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али и да своја искуства поделе са другим наставницима. Поред 

свега наведеног, организација ове конференције има за циљ и да 

олакша повезивање и комуникацију између средњошколских и 

универзитетских наставника филозофије, те да обезбеди већу 

упознатост са сличностима и разликама начина на који 

филозофија опстоји у образовном систему, као и могућност 

заједничког рада на решавању актуелних проблема. 

Зборник радова Настава етике, стога, представља један 

од резултата ове конференције. Радови које он обухвата проблем 

наставе етике постављају на низ дивергентних начина - полазећи 

од анализе статуса филозофије и етике у датим оквирима 

средњошколског образовања, преко примера из праксе и 

методолошких коментара, па све до начелних испитивања смисла 

и улоге наставе етике (и филозофије) у средњошколском 

образовању. У том смислу, овај зборник пружа драгоцене увиде о 

настави филозофије, често склоњене од погледа јавности, 

затворене у својеврсну интимност учионице – увиде који, 

сматрамо, истовремено представљају сведочанство наставничке 

праксе, али и материјал отворен за даље анализе и резултирајуће 

увиде.  

Коначно, објављивање зборника радова Настава етике 

требало би, сходно циљевима организатора конференције, да 

отвори још једну перспективу, до сада у многоме занемарену у 

нашој стручној јавности. Реч је о системском публиковању 

научних радова посвећених методици наставе филозофије, 

односно о постепеном стварању обимнијег корпуса радова из ове 

области. Будући да у нашој земљи још увек не постоји стручни 
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часопис непосредно посвећен методици наставе филозофије – или 

настави филозофије уопште, радови ове тематике ретки су и 

расути. Наведено, чини се, додатно отежава како стручну 

рефлексију на горућа питања из ове области, тако и комуникацију 

између оних који се наставом филозофије непосредно баве. У 

светлу наведеног, зборници који ће пратити конференције 

Philosophiae Servias Oportet, надамо се, обезбедиће бар први 

корак у побољшању услова за бављење методиком наставе 

филозофије, како на теоријском, тако и на практичном нивоу. 

Зборник Настава етике обухвата девет радова, а отвара га 

прилог професора Драгана Крстића, дугогодишњег професора 

гимназије Светозар Марковић у Суботици у пензији, који је 

својим уводним предавањем отворио и конференцију.
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Dragan Krstić 

 

PROBLEM TEODICEJE U SVETLU NOVE METODIKE S 

PRETHODNIM OSVRTOM NA NEKE PROBLEME NASTAVE 

FILOZOFIJE 

 
Apstrakt: U ovom radu autor ukazuje na neke probleme u nastavi filozofije koji su 

se javili još u prošlom veku u našim gimnazijama i drugim srednjim školama, a koji 

su i danas aktuelni. Na primer: da li su standardizovani časovi narativnog izlaganja 

nastavnika prevaziđeni? Da li je u nastavi filozofije važnije sticanje znanja i 

poznavanje činjenica, ili razvijanje sposobnosti za samostalno kritičko mišljenje, itd. 

U drugom delu rada, polazeći od činjenice da se poslednjih godina drastično smanjio 

broj učenika koji imaju potrebu za argumentovanim kritičkim mišljenjem, za 

filozofijom, autor pokazuje da se interesovanje prema filozofiji, naročito prema etici, 

tj. filozofiji morala može probuditi primenom nove metodike nastave filozofije. Ona 

se temelji na stavu da u cilju popularizacije filozofije i veće zanimljivosti časa treba 

poći od konkretnog umetničkog dela (pre svega filmskog i muzičkog) i razmatranja 

estetičkih problema koji se recipijentima tog umetničkog dela nameću, da bi se 

postepeno došlo do ontoloških, gnoseoloških, etičkih, itd. problema i rešenja tih 

problema, koja izviru iz pera filozofa čije učenje, po planu i programu, treba obraditi. 

Kako je to moguće autor pokazuje opisujući svoj eksperimentalni čas na kome je 

realizovana nastavna jedinica Lajbnicovo rešenje problema teodiceje, na kome se 

koristio dijaloškom metodom i primerima iz poznatih filmova. 

 

Ključne reči: problem teodiceje, nova metodika nastave filozofije, lične činjenice, 

kritičko mišljenje, dijaloška metoda, etika, filozofija, film. 

 

 

U našim školama filozofija se predaje više od 150 godina. U 

Karlovačkoj gimnaziji, koja je osnovana 1791. godine, logika, tj. 

filozofija se predaje od 1862. godine, a u novosadskoj Gimnaziji, koja 

je osnovana 1810. godine, filozofija pod naslovom Filozofska priprava 

predaje se od 1867. godine. Međutim, još 1930. godine Dragoslav 

Đorđević u svom radu Filozofska nastava u srednjoj školi upozorava 

da se o značaju filozofije u srednjoj školi malo govori i piše. ,,U 

vremenu kada se kod nas rešava veoma važno pitanje nastavnih 



Dragan Krstić 

 

12 

programa i udžbenika za srednje škole, objavljujem svoj rad 

Filozofska nastava u srednjoj školi, da bih podstakao interes školoskih 

ljudi za ovu vrstu nastave, čiji se značaj kanda ne shvata dovoljno i o 

kojoj je kod nas tako malo pisano”. Dakle, o nastavi filozofije u 

srednjoj školi se još tridesetih godina prošlog veka malo govorilo i 

pisalo, kao i danas. 

U svom radu pod naslovom Osnovi problemi naše diskusije o 

nastavi filozofije u srednjoj školi, Andrija Stojković kaže: ,,Da je 

pitanje nastave filozofije osnovni problem i prvi i neposredni zadatak 

koji stoji pred celim članstvom našeg društva – U tome smo svi 

saglasni. To je istaknuto u pravilima rada SFD, zatim u uvodnoj reči 

redakcije pri uvođenju ove rubrike u prvom broju Filozofskog 

pregleda, u zaključcima dveju poslednjih godišnjih skupština SFD kao 

i u dosadašnjoj diskusiji po tome pitanju”.
1
 Dakle, još pedesetih 

godina prošlog veka članovi SFD su bili saglasni u tome da je nastava 

filozofije osnovni problem. Osim toga, već u prvom broju časopisa 

Filozofski pregled, koji je objavljen 1954. godine, bila je rubrika 

Nastava filozofije. Danas, koliko je meni poznato, nijedan filozofski 

časopis, nažalost, nema ovu rubriku. Uzgred rečeno, sve do dolaska 

Slobodana Kanjevca na mesto predsednika Srpskog filozofskog 

društva, problemi sa kojima se suočavaju profesori filozofije u 

gimnazijama i drugim srednjim školama gotovo da se nisu ni 

pominjali. 

                                                 
1
 Stojković, A., Filozofski pregled, br. 3, Srpsko filozofsko društvo, Beograd, 1954, 

str. 87. 
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Pedestih godina prošlog veka, kao i danas, didaktička i 

metodička strana nastave potiskivana je u drugi plan. U svom radu 

Neka iskustva seminarskog rada u nastavi filozofije, koji je objavljen u 

pomenutom časopisu Filozofski pregled 1954. godine, Dara Kostić 

kaže da ,,standardizovani časovi narativnog izlaganja nastavnika“ nisu 

zanimljivi učenicima. Ona tvrdi da su mnogo zanimljivije spontane 

rasprave o aktuelnim problemima, čitanje i analiza fragmenata, 

referati, seminarski radovi i slično, iako je svesna mnogih nedostataka 

ovakvih časova. Dara Kostić je u svom radu implicitno postavila 

pitanja koja mi danas u eksplicitnoj formi postavljamo: šta je važno u 

nastavi filozofije? Da li je u nastavi filozofije važnije sticanje znanja i 

poznavanje činjenica, ili razvijanje sposobnosti za samostalno kritičko 

mišljenje? U nastojanju da odgovorimo na ovo pitanje oslonićemo se 

na mišljenje prvog modernog filozofa koji je živeo isključivo od 

profesorske plate – Imanuela Kanta. 

Svoje misli o metodici nastave filozofije Kant je izneo u svom 

Izveštaju o planu predavanja u zimskom semestru 1765/1766., koji je 

uputio Savetu filozofskog fakulteta u Kenigzbergu. U svom Izveštaju 

Kant iznosi mišljenje da se u nastavi filozofije ne sme ići toliko za tim 

da učenik uči tuđe misli, već više da nauči da samostolno misli; 

učenika ne treba nositi, već voditi. 

Iako, verovatno, većina profesora filozofije stoji na stanovištu 

da je za učenika važnije da nauči da samostalno misli, nego da zapamti 

tuđe misli, tj. učenja velikih filozofa, smatram da je gotovo 

podjednako važno i jedno i drugo. Završiti jednogodišnji kurs 

filozofije i imati svoje mišljenje o problemu istine, lepote, dobrote, 
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pravde, države, itd., a nemati znanje o tome kako su veliki filozofi 

gledali na ove probleme, svakako, nije vredno hvale. Međutim, 

ukoliko učenik na kraju školske godine zna, na primer, da Platonova 

teorija države nije ništa drugo do zamisao idealne države u kojoj 

vojnici i filozofi-vladari nemaju porodicu ni privatno vlasništvo, ali ne 

prihvata to Platonovo učenje, već se poziva na Aristotela, po kome 

ukinuti privatno vlasništvo i porodicu znači ukinuti državu, jer o onim 

stvarima koje pripadaju mnogima retko ko vodi računa (i to 

Aristotelovo mišljenje brani nekim primerom iz svakodnevnog života), 

onda možemo da kažemo da je taj učenik sa uspehom završio 

jednogodišnji kurs filozofije. Ili, na primer, za svaku pohvalu je učenik 

koji zna da je za Šopenhauera sažaljenje jedino moralno osećanje, 

izvor i osnova moralnosti, tj. da je moralno svako postupanje koje 

proističe iz tog osećanja, ali se tom mišljenju kritički suprostavlja i 

postavlja pitanje: da li nas sažaljenje bezuslovno sigurno vodi 

moralnim postupcima? Ako se sudija sažali nad lopovom i ne kazni 

ga, to može imati za posledicu da on i dalje čini zlo i nepravdu drugim 

ljudima. Ili, ako se, na primer, profesor patologije na medicinskom 

fakultetu sažali na svog studenta i pokloni mu šesticu zato što je dva 

puta pao na tom ispitu, da li ga sažaljenje vodi moralnom postuku? 

Naravno, ne. Dakle, sažaljenje ponekad vodi nepravičnim i 

nemoralnim radnjama.  

Govoreći starom metodičkom terminologijom, prilikom 

realizacije nastavnih jedinica iz filozofije treba ostvariti tri cilja: 

obrazovni, vaspitni i funkcionalni. Međutim, kada je reč o 

funkcionalnom cilju, svakako treba reći da se u poslednje vreme 
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mnogo govori o funkcionalizaciji znanja stečenih u srednjoj školi. 

Stručnjaci upozoravaju da su naši učenici funkcionalno nepismeni, da 

se malo radi na tome da časovi budu zanimljivi, a stečena znanja 

funkcionalna. Međutim, postavlja se pitanje: da li se sva znanja 

stečena u školi mogu funkcionalizovati? Da li su filozofska znanja 

funkcionalna? Uobičajeno je shvatanje da su filozofska znanja 

nefunkcionalna. Naprotiv, filozofska znanja su funkcionalna, ne samo 

u smislu da nam pomažu da razvijemo kritičko mišljenje, da tragamo 

za individualnom srećom i smislom života, nego nam omogućavaju da 

kritički rasvetlimo i razumemo kulturne fenomene, ukjučujući i one sa 

kojima smo u svakodnevnom kontaktu, kao što su popularna muzika i 

film. 

Funkcionalni cilj se može ostvariti i prilikom realizacije 

izuzetno teških i nerazumljivih lekcija, kao što je ona koja se odnosi na 

fenomenološku filozofiju Edmunda Huserla. U kom stepenu je 

ostvaren funkcionalni cilj prilikom realizacije ove nastavne jedinice 

možemo proveriti na taj način što ćemo od učenika tražiti da primene 

fenomenološku redukciju na primeru nekog filma ili lektire. 

Zadatak će uspešno rešiti oni učenici koji znaju da je 

fenomenološka redukcija postupak odstranjivanja iz svesti (stavljanja 

u zagrade) niza njenih sadržaja kao što su: vera u postojanje 

spoljašnjeg sveta, rezultati nauka – prirodnih i društvenih, rezultati 

logike i matematike, vrednosne pretpostavke, vera u Boga, vera u 

postojanje sopstvene ličnosti kao psihofizičkog jedinstva i dela 

prostorno-vremenskog sveta. Fenomenološkom redukcijom se dolazi 

do čiste svesti koja je u stanju da tačno opiše fenomene i u njima 
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otkrije čiste suštine. Dakle, cilj fenomenološke redukcije je eidos - 

suština. 

Učenik koji je razumeo lekciju, opisaće fenomenološku 

redukciju na sledeći način. Da bismo došli do suštine, tj. da bismo 

doživeli pravi estetski utisak čitajući, recimo, roman Koreni Dobrice 

Ćosića, moramo da pristupimo ovom delu čiste duše. 

Fenomenološkim jezikom rečeno, moramo da stavimo u zagrade ono 

što smo pročitali o ovom Ćosićevom delu u nekom časopisu ili 

udžbeniku, zatim ono što su kritičari o njemu napisali u nekim 

dnevnim novinama kada se pojavilo ovo delo, mišljenje naših 

prijatelja koji su čitali Korene, niz predrasuda o piscu knjige, o 

njegovim, recimo, političkim stavovima itd, zatim to što su nam se, na 

primer, njegove Deobe jako dopale, i naravno, moramo da zaboravimo 

sve naše brige. Sve je to potrebno da bi ovo delo progovorilo čistom 

svojom suštinom. 

Prilikom realizacije ove nastavne jedinice, kao i prilikom 

realizacije bilo koje druge lekcije, pored toga što treba ostvariti 

pomenuta tri cilja, poželjno je uspostaviti korelaciju sa drugim 

predmetima i unutar predmeta. Iz navedenog primera se vidi da je 

uspostavljena korelacija sa srpskim jezikom i književnošću, a unutar 

predmeta korelacija se može uspostaviti sa Platonom, na taj način što 

se može učenicima postaviti pitanje: u čemu je razlika između tih 

suština o kojima govori Huserl i onih o kojima govori Platon? Učenik 

koji je redovno učio lekcije odgovoriće otprilike ovako: razlika je u 

tome što te suštine o kojima govori Huserl ne postoje nezavisno od 
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čoveka, a Platonove ideje kao suštine postoje u svetu večitih ideja 

nezavisno od našeg čulnog sveta, nezavisno od čoveka. 

Kako funkcionalizovati filozofska znanja? Kako uspostaviti 

korelaciju sa drugim predmetima i unutar predmeta? Kako osposobiti 

učenike da filozofski promišljaju neke aktuelne fenomene sa kojima 

su, tako reći, u svakodnevnom kontaktu, kao što je popularna muzika i 

film? Da li je ex katedra prevaziđeni metod? Koje su prednosti, a koji 

su nedostaci drugih metoda? Ova i slična pitanja navode na pitanje: za 

koji čas filozofije se može reći da je uspešan? Odgovor, naravno, 

zavisi od onoga koji na ovo pitanje odgovara.  

Učenici zainteresovani za filozofiju smatraju da je dobar onaj 

čas na kome profesor zanimljivo predaje, ne prepričava udžbenik, 

iznosi podatke do kojih se ne može doći na internetu, ima svoje 

mišljenje i podstiče učenike da u drugom delu časa vode diskusiju. 

Učenici koji ne vole redovno da uče lekcije smatraju da je dobar onaj 

čas na kome se čitaju fragmenti i učenici iznose svoja mišljenja, koja 

ne moraju biti zasnovana na naučenoj lekciji. Tako, na primer, kada 

profesor pročita Heraklitov fragment br. 51 (Volovi su srećni kad za 

hranu nađu gorke graorice) ili fragment br. 22 (Oni koji traže zlato 

prevrnu mnogo zemlje, a nađu vrlo malo zlata), javi se neko od 

pomenutih učenika i kaže da prvi fragment razume tako da Heraklit 

hoće da kaže da mi različito gledamo na sreću, a drugi da se teško 

dolazi do istine, da moramo mnogo da pročitamo, mnoge da 

saslušamo da bismo došli do istine. Međutim, ti učenici, po nekom 

nepisanom pravilu, dolaze na čas utvrđivanja gradiva, a da lekciju nisu 

naučili.  
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Učenici koji imaju potrebu za filozofskim znanjem i 

samostalnim kritičkim mišljenjem, smatraju da je dobar onaj čas na 

kome profesor visokom ocenom nagrađuje učenike koji su sposobni da 

naučeno gradivo (koje je, recimo, vezano za Heraklita) primene 

prilikom tumačenja i razumevanja fragmenata. Na primer, prilikom 

čitanja Heraklitovog fragmenta br. 53 (Rat je otac svemu...) takav 

učenik iznosi svoje mišljenje da se tu ne radi, verovatno, samo o ratu 

kao sukobu dve vojske, nego da je reč o sukobu suprotnosti. Pri tome, 

takav učenik se oslanja na suštinu naučene lekcije o Heraklitu – 

Efežanin je razvio jednu viziju o svetu kao večnom toku, kao borbi i 

harmoniji suprotnosti.  

Učenici koji imaju potrebu za stvaralačkim radom, za pisanjem 

radova na zadatu temu, smatraju da je dobar onaj čas filozofije na 

kome se traži od učenika da pokaže poznavanje jednog ili više 

filozofskih problema u formi zanimljive priče. Učenici koji vole brzo 

da steknu petice smatraju da je dobar onaj čas filozofije na kome oni, 

na početku časa, sami izlažu novu lekciju u formi referata, a potom 

kroz ragovor sa profesorom šire svoja znanja i razjašnjavaju ono što je 

nedovoljno jasno. Za sadašnje nadzornike (koje ne zanima šta se na 

času priča, jer oni mogu biti biolozi, pedagozi itd.), dobar čas je onaj 

koji se odvija onako kako piše u pripremi, na kome profesor menja 

oblike rada, ne koristi frontalni oblik rada, podstiče učenike na 

razmišljanje, itd. 

Ukoliko je profesor vičan u svom poslu, koristeći se bilo 

kojom metodom on će razvijati aktivnost i samostalnost kod svojih 

učenika, osposobiće ih za samostalno kritičko mišljenje. Koji će metod 
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koristiti, to zavisi od situacije u kojoj se nađe. Međutim, problem je u 

tome što oslanjajući se na lične činjenice (metodološki gledano, lične 

činjenice mogu da postanu naučne činjenice ako do njih dođu i drugi 

istraživači i ako doprinose rešenju nekog naučnog problema), dolazim 

do zaključka da poslednjih godina sve je manje učenika koji na prvim 

časovima filozofije pokazuju potrebu za samostalnim argumentovanim 

kritičkim mišljenjem, za filozofijom. 

Oslanjajući se na svoje bogato iskustvo, smatram da se 

interesovanje prema filozofiji, naročito prema etici, tj. filozofiji 

morala, može probuditi primenom nove metodike nastave filozofije. 

Ona se temelji na stavu da u cilju popularizacije filozofije i veće 

zanimljivosti časa, u gimnazijama i drugim srednjim školama, 

prilikom realizacije nastavnih jedinica treba poći od konkretnog 

umetničkog dela (pre svega filmskog i muzičkog) i razmatranja 

estetičkih problema koji se recipijentima tog umetničkog dela nameću, 

da bi se postepeno došlo do ontoloških, gnoseoloških, etičkih, itd. 

problema i rešenja tih problema, koja izviru iz pera filozofa čije 

učenje, po planu i programu, treba obraditi. Kako je to moguće 

pokazaću opisujući svoj eksperimentalni čas na kome je realizovana 

nastavna jedinica Lajbnicovo rešenje problema teodiceje. 

Polazeći od pomenutog metodičkog stava (na koji su veliki 

uticaj imali dvadesetopetogodišnji razgovori na estetičkoj tribini 

Dijalog), odlučio sam da nastavnu jedinicu Lajbnicovo rešenje 

problema teodiceje realizujem polazeći od razgovora o filmu Pijanista 

Romana Polanskog. Nastavna jedinica je realizovana u korelaciji sa 

filmskom umetnošću i muzičkom kulturom. Unutar predmeta 
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korelacija je uspostavljena sa nastavnim jedinicama koje se odnose na 

Heraklita, megarsku školu i hrišćanstvo. Prilikom realizacije ove 

nastavne jedinice primenili smo kombinovani oblik rada, dijalošku i 

monološku metodu, a od nastavnih sredstava koristili smo: tablu, 

kredu, udžbenik, lap top, muziku iz filma Pijanista i scene iz filmova: 

Pijanista Romana Polanskog, Titanik Džejmsa Kamerona i Karlitov 

put Brajana de Palme.  

Ciljevi nastavnog časa: obrazovni – Uvideti da za Lajbnica 

zlo ne postoji kao pozitivni realitet, već kao najmanja količina dobra, 

tj. odsustva dobra; da zlo postoji u svetu, naročito u ljudskoj prirodi, 

da se ono ne može iskoreniti, već samo umanjiti i da je moguće 

između dobra i zla uspostaviti takve odnose da zlo bude u funkciji 

dobra; vaspitni cilj – osposobljavanje učenika za kritičko odnošenje 

prema uobičajenom shvatanju dobra i zla i porekla zla; funkcionalni – 

prepoznavanje Lajbnicova četiri odnosa između dobra i zla (deo i 

celina, kontrast, relativna mera i podsticaj za usavršavanje) u 

svakodnevnom životu, književnosti, filmskoj i drugim umetnostima. 

Uvodni deo časa (od 5 do 10 minuta) 

U uvodnom delu časa razgovarali smo o filmu Pijanista. 

Profesor: Da li ste gledali film Romana Polanskog Pijanista? 

Učenik: Da. 

Profesor: Da li znate ko je komponovao kompoziciju koju je Vladislav 

Špilman svirao nemačkom oficiru? 

Učenik: Šopen. 
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Profesor: Da li su u tom filmu na neki način prisutne: istina, lepota i 

dobrota? 

Učenik: Da. Film je rađen po istinitom događaju. Rađen je na osnovu 

dnevnika poznatog poljskog pijaniste Vladislava Špilmana. 

Lepa je kompozicija koju je pijanista svirao nemačkom oficiru, 

itd. A što se tiče dobrote, dobri su ljudi koji su pomogli 

pijanisti da preživi; dobar je i nemački oficir jer nije ubio 

pijanistu, a mogao je. Međutim, ako mu je poštedeo život samo 

zato što je pred sobom imao velikog čoveka koji bi mogao da 

mu pomogne, zahvaljujući svom autoritetu, ukoliko padne u 

ruke saveznicima (što se i dogodilo), onda nije dobar, jer je 

spasao život pijanisti iz koristi. 

Profesor: Šta je za vas dobro?  

Učenik: Dobro je sve ono što nailazi na opravdavanje ljudi u jednoj 

zajednici; dobro je sve ono što izaziva neko zadovoljstvo, a što 

nije u suprotnosti sa humanističkim principima, što nije protiv 

čoveka i čovečnosti; dobro je uživanje; dobro je ono što je 

korisno za maksimalni broj ljudi; dobro je najviša vrednost; 

dobro je sreća, nesreća je zlo itd. 

Centralni deo časa (od 20 do 30 minuta) 

Profesor: Da li su, po vašem mišljenju, dobro i zlo dve sasvim različite 

stvari? 

Učenik: Da. 

Profesor: Ako su dobro i zlo dve sasvim različite stvari, da li je, ipak, 

moguće između dobra i zla uspostaviti neke odnose, ali tako da 
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zlo bude u funkciji dobra? Da li je moguće pronaći neke 

primere iz kojih se vidi da je zlo u funkciji dobra? 

Slede scene iz filma Pijanista, Romana Polanskog, u kojima se 

vide zarobljeni nemački oficiri i vojnici koji su činili zlo 

stanovnicima Varšave. 

 

Profesor: Da li je to što su doživeli nemački oficiri i vojnici za njih 

zlo? 

Učenik: Da, a za nedužne ljude je to dobro. 

Profesor: Kako ćemo formulisati ovaj odnos između dobra i zla?  

Učenik: Deo i celina. Nemački oficiri i vojnici su zarobljeni, to je za 

njih zlo, a dobro za građane, tj. stanovnike Varšave. Dakle, ono 

što je zlo za deo, dobro je za celinu. 

Profesor: Da li bi ljudi znali za dobro kada ne bi bilo zla? 

Učenik: Ne. 

Profesor: Dakle, drugi odnos je kontrast. 

 

Slede scene iz filma Titanik Džejmsa Kamerona, iz kojih se 

vide Džek (Leonardo di Kaprio) i Rouz (Kejt Vinslet) kako 

pokušavaju da prežive brodolom: skaču sa olupine broda u 

ledenu vodu. 

 

Profesor: Kako biste protumačili ovu scenu? 

Učenik: Dobro je, moglo je biti gore. Mogli su se udaviti u ledenoj 

vodi. Skok u ledenu vodu sa olupine broda je zlo, ali to zlo je 

manje od onog koje se moglo dogoditi: mogli su se udaviti. 

Profesor: Možemo li ovaj odnos nazvati relativna mera? 
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Učenik: Da. Malo zlo je dobro u odnosu na veliko zlo (smrt) koje se 

moglo dogoditi. 

Sledi scena iz filma Karlitov put Brajana De Palme, iz koje se 

vidi kako glavni junak filma (Al Paćino) vrativši se iz zatvora, 

na sudu govori o tome kako je kazna pozitivno uticala na 

njega, i da sigurno neće više dolaziti u sukob sa zakonom. 

 

Profesor: Može li se reći da je zlo (teški zatvorski dani koje je pretrpeo 

glavni junak filma) u funkciji dobra? 

Učenik: Da. 

Profesor: Da li je u ovom slučaju zlo u funkciji podsticanja za 

usavršavanje? 

Učenik: Da 

 

Radeći u parovima, učenici koji sede u prvom redu treba da 

pronađu neki primer iz svakodnevnog života iz koga se vidi 

odnos deo i celina, učenici koji sede u drugom redu treba da 

pronađu neki primer iz koga se vidi odnos relativna mera, a 

učenici koji sede u trećem redu treba da pronađu neki primer 

iz koga se vidi odnos podsticaj za usavršavanje. 

 

Učenik (koji sedi u prvom redu): Ako neku grupu lopova, koja je 

organizovano pljačkala građane nekog grada, uhvati policija, 

za njih je to zlo, a za građane tog grada to je dobro. Dakle, ono 

što je zlo za deo (grupu lopova), dobro je za celinu (građane 

koje su lopovi pljačkali). 
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Učenik (koji sedi u drugom redu): Ako neki nesmotreni biciklista 

padne sa bicikla i povredi ruku, to je za njega zlo. Ali, to malo 

zlo je dobro u odnosu na veliko zlo koje se moglo dogoditi - 

mogao je udariti glavu u beton i dobiti potres mozga. Dakle, 

malo zlo (povreda ruke) je dobro u odnosu na veliko zlo 

(potres mozga) koje se moglo dogoditi. 

Učenik (koji sedi u trećem redu): Za učenika koji je prilikom 

odgovaranja dobio lošu ocenu, a mislio je da sve zna, ta loša 

ocena je zlo. Međutim, to zlo (loša ocena) je podsticaj za 

njegovo usavršavanje: učenik se za sledeće odgovaranje 

temeljno pripremio i dobio je odličnu ocenu. Dakle, loša ocena 

(zlo) je u funkciji dobra, jer je podstakla učenika da se usavrši 

(nauči ono što ne zna) i dobije odličnu ocenu (dobro). 

Profesor: Ovakav način razmišljanja je sasvim u duhu Lajbnicovog 

rešenja problema teodiceje. Po Lajbnicu nije sporno to da je 

zlo prisutno u svetu, naročito u ljudskoj prirodi. On ga shvata 

kao nešto prirodno, kao nešto što se ne može iskoreniti, već 

samo umanjiti. Lajbnic se, svakako, morao pitati otkuda zlo u 

svetu. To pitanje, verovatno, i vi postavljate. 

Sada ćemo pročitati jedan tekst iz Lajbnicove Teodikeje. 

,,Pita se, najpre, odakle zlo? Si Deus est, unde malum? (Ako 

Bog jeste, odakle zlo? Ako ne postoji, otkud dobro?). Stari su 

uzrok zla pripisivali materiji, za koju su verovali da je 

nestvorena i nezavisna od Boga. Ali mi, koji verujemo da 

svako biće proističe iz Boga, gde ćemo mi naći izvor zla?”
2
 

                                                 
2
 Lajbnic, G. V., Teodikeja, Plato, Beograd, 1993, str. 93. 
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Profesor: Kako biste vi odgovorili na pitanje otkuda zlo u svetu, a da 

ostanete u okviru hrišćanske dogmatike? Da li se može reći da 

zlo postoji oduvek, kao i dobro? 

Učenik: Ne, jer bismo upali u manihejsku jeres. Manihejci su smatrali 

da je svet večna borba dobra i zla, a dobro i zlo imaju isti 

ontološki status. 

Profesor: Da li se može reći da je Bog stvorio zlo kada i dobro? 

Učenik: Ne, jer to implicira da Bog nije vrhunsko dobro. Kakvo je to 

vrhunsko dobro kada je stvorilo zlo? 

Profesor: U čemu je Sv. Avgustin video izvor zla? 

Učenik: U iskonskom grehu, tj. u grehu koji su počinili Eva i Adam, 

koji se prenosi nasledstvom. 

Profesor: Lajbnic je znao Avgustinovo rešenje problema porekla zla, 

ali ga nije mogao prihvatiti.  

 Po Lajbnicu, zlo ne postoji kao pozitivni realitet, već kao 

najmanja količina dobra, kao odsustvo dobra. Ovaj svet kao celina je 

dobar, ali neke stvari predstavljaju devijaciju dobra, odstupanje od 

dobra. Lajbnic je tvorac metafizičkog optimizma koji je izražen u tezi 

Ovaj naš svet je najbolji od svih mogućih svetova. 

Profesor: Zašto je neodrživ stav: Naš svet nije najbolji mogući? 

Učenik: Zato što implicira da Bog nije znao, nije mogao, ili nije hteo 

da stvori bolji svet. Međutim, nije tačno, sa stanovišta 

hrišćanske dogmatike, ni prvo, ni drugo ni treće, jer je Bog 

sveznajući, svemoguć i apsolutno dobar, tj. apsolutno dobro 

biće. Dakle, ovaj naš svet je najbolji od svih mogućih svetova. 
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Profesor: Da li je Bog mogao stvoriti bolji svet od ovoga koji je 

stvorio? 

Učenik: Nije, jer da je mogao stvorio bi ga. 

Profesor: U 18. veku Volter je Lajbnicov metafizički optimizam 

podvrgao ruglu u svom čuvenom delu Kandid. U ovom delu se 

govori o Kandidu (Naivku) koji sluša svoga učitelja Panglosa 

(sledbenika Lajbnicove filozofije, koji mu govori o tome kako 

dobro uvek pobeđuje zlo, kako je ovaj svet najbolji od svih 

mogućih svetova. Međutim, Kandid se stalno suočava sa 

raznim zalima da bi na ivici snage uzviknuo Ako je ovaj svet 

najbolji od svih mogućih svetova, kakvi su tek ostali? Kako bi 

na ovo Kandidovo pitanje odgovorio solidan poznavalac 

Lajbnicove filozofije? 

Učenik: Gori.  

Profesor: Ova Volterova ironična kritika Lajbnicovog metafizičkog 

optimizma filozofski gledano je beznačajna. 

Prema Lajbnicu, ,,zlo se može posmatrati u metafizičkom, 

fizičkom i moralnom smislu. Metafizičko zlo sastoji se u jednostavnoj 

nesavršenosti, fizičko u patnji, a moralno zlo u grehu“.
3
 Lajbnic, dakle, 

razlikuje tri vrste zla: metafizičko, fizičko i moralno zlo. Metafizičko 

zlo se sastoji u nesavršenosti ljudske prirode. Ljudska priroda jeste 

dovršena, ona ima sve atribute koji joj kao ljudskoj prirodi pripadaju, 

ali nije savršena. 

Profesor: Šta to znači? 

Učenik: Čovek nikada neće postati natčovek niti Bog. 

                                                 
3
 Isto, str. 94. 
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Profesor: U čemu se ispoljava fizičko zlo? 

Učenik: Fizičko zlo se ispoljava u fizičkom bolu. 

Profesor: Da, u fizičkom bolu, koji se javlja pri rođenju, u bolesti i 

smrti, a moralno zlo je isto što i greh. 

Drugačije rečeno, metafizičko zlo se sastoji u nesavršenosti, 

fizičko u patnji, a moralno u grehu. 

Profesor: Da zaključimo, može li se reći da Lajbnic veruje da bez zla 

nema ni dobra, tj. ni sklada (harmonije) u svetu kao totalitetu? 

Učenik: Da. 

Profesor: Ko je mnogo pre Lajbnica, još u antičkom dobu, poricao 

postojanje zla? 

Učenik: Euklid iz Megare. 

Završni deo časa (od 5 do 10 minuta) 

Profesor: Šta je teodiceja? Šta se podrazumeva pod problemom 

teodiceje? 

Učenik: Reč theodikeia znači opravdanje boga. Problem teodiceje je 

pitanje kako opravdati boga što ima zla u svetu. 

Profesor: U čemu je specifičnost Lajbnicove teodiceje? 

Učenik: Specifičnost Lajbnicove teodiceje je optimizam: ,,Naš svet je 

najbolji od svih mogućih svetova“. 

Profesor: Kakva argumentacija se može pružiti u korist Lajbnicovog 

shvatanja? 

Učenik: Ako naš svet nije najbolji, to implicira da Bog nije znao, nije 

mogao, ili nije hteo da stvori bolji svet. Ni prvo, ni drugo, ni 

treće nije prihvatljivo sa stanovišta hrišćanske dogmatike, jer je 
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Bog sveznajuć, svemoguć i apsolutno dobar. Prema tome, naš 

svet je najbolji mogući. 

Profesor: Kakvo je vaše mišljenje o Lajbnicovoj argumentaciji? 

Učenik: Lajbnicova argumentacija je prihvatljiva ako su istinite 

premise od kojih je pošao. 

Profesor: I na kraju da izvedemo zaključak, šta je za Lajbnica zlo i da 

li se ono može iskoreniti? 

Učenik: Najmanja količina dobra. Po Lajbnicu zlo ne postoji kao 

pozitivni realitet, već kao odsustvo dobra, tj. kao najmanja 

količina dobra. Zlo postoji u svetu i ljudskoj prirodi, ono se 

može umanjivati, ali se ne može iskoreniti. 

Profesor: Da li možete da se setite antičkog filozofa, koji je živeo 

krajem šestog i početkom petog veka pre naše ere, koji je 

smatrao, kao u modernom dobu Lajbnic, da su dobro i zlo 

povezani i da se ne mogu odvojiti jedno od drugog? 

Učenik: Heraklit. 

Profesor: Kada je reč o dobru i zlu, u čemu vidite razliku između 

Heraklitovog i Lajbnicovog shvatanja dobra i zla, s jedne 

strane, i manihejskog, s druge strane? 

Učenik: Već smo rekli da su Heraklit i Lajbnic smatrali da su dobro 

izlo povezani i da se ne mogu odvojiti jedno od drugog, a 

manihejci su smatrali da su dobro i zlo razdvojeni kao dva 

različita sveta i da je čitava ljudska istorija borba između dobra 

i zla. 

Na kraju časa učenici iznose svoje mišljenje o Lajbnicovom i 

manihejskom shvatanju dobra i zla. 



PROBLEM TEODICEJE U SVETLU NOVE METODIKE S … 

 

29 

Nastava filozofije, naročito nastava etike, tj. filozofije morala, 

mora se prilagoditi mladim ljudima, njihovim interesovanjima i 

senzibilitetu. Drugačije rečeno, ovaj predmet se mora oživotvoriti. On 

ne sme da se svede na suvoparno nizanje činjenica, jer će u tom 

slučaju biti dosadan. Nastava mora biti interaktivna. Učenike treba 

osposobiti da vešto primenjuju znanje logike prilikom odbrane svojih, 

ili opovrgavanja stavova svojih sagovornika. Da li su učenici na času 

razumeli i u nekoj meri naučili lekciju treba proveravati kroz 

zanimljive priče iz svakodnevnog života. Na primer: da li su učenici 

naučili osnovne etičke pravce profesor može proveriti na taj način što 

će im ispričati sledeću kratku priču, a potom postavljati pitanja. 

Profesor: Učenici 4. ka odeljenja prihvataju tri različita etička 

stanovišta. Jedna grupa je prihvatila deontološku etiku, druga 

utilitarizam, a treća etiku vrline. Profesor fizike im je najavio 

kontrolni. Da li će svi učenici napraviti puškice? 

Prvi učenik: Učenici koji su prihvatili utilitarističku etiku napraviće 

puškice i prepisivaće na kontrolnom, zato što je sa stanovišta 

ove etike moralno ono što je korisno, a korisno je za đaka da 

prepisuje, jer će mu to doneti dobru ocenu. 

Profesor: Kako će se ponašati oni koji su prihvatili deontološku etiku i 

etiku vrline? 

Drugi učenik: Učenici koji su prihvatili deontološku etiku neće 

prepisivati, zato što ova etika stavlja naglasak na poštovanje 

dužnosti kao kriterijuma ispravnog ljudskog delovanja, a 

dužnost učenika je da se spremi za kontrolni. Pristalice etike 

vrline, takođe, neće prepisivati, zato što znaju da to nije dobro, 
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a onaj koji ima istinsko znanje ponašaće se u skladu sa onim 

što zna. Prema Sokratu (Sokrat i Aristotel su glavni 

predstavnici ovog pravca) istinsko saznanje dobra, upućuje na 

to da dobro postupamo, a saznanje zla da ga se klonimo. Vrlina 

je znanje. 

Dakle, nastava etike ne sme biti suvoparna, već učeniku 

zanimljiva i korisna. Zato je neophodno baviti se metodikom nastave 

filozofije, tragati za novim, zanimljivim, formama realizacije 

nastavnih jedinica. A ko se stvarno bavi metodikom nastave filozofije? 

Metodikom nastave filozofije se ne bavi onaj ko samo čita metodičku 

literaturu i probleme nastave filozofije podiže na akademski nivo, već 

onaj ko promišlja svoj čas i pre i posle realizacije. 
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THE PROBLEM OF THEODICY IN THE LIGHT OF NEW 

METHODOLOGY PRECEDED BY AN OVERVIEW OF SOME PROBLEMS 

IN TEACHING PHILOSOPHY 

 

Summary: In this paper, the author points out some problems in teaching philosophy 

which emerged already in the previous century in our grammar schools and other 

secondary schools, and which are still present. For example: Are the standardized 

lessons of lecture-style instruction outdated? In teaching philosophy, is the 

acquisition of knowledge and understanding the facts more important than 

developing the skills for independent critical thinking? And other similar questions. 

In the second half of the paper, starting from the fact that in recent years the number 

of students who find argumentative critical thinking necessary, and who find 

philosophy necessary, has dropped drastically; the author points out that the interest 

in philosophy, particularly in ethics, i.e. the philosophy of morals, could be 

developed by the application of a new methodology in teaching philosophy. It is 

based on the standpoint that in order to popularize philosophy and to make classes 

more interesting, one has to start from a concrete piece of art (primarily from a 

musical piece or a film) and the investigation of aesthetic problems which impose 

themselves upon the recipients of that particular piece of art so as to gradually come 

to the ontological, gnoseological, ethical, and other similar problems. How is that 

possible? The author describes his experimental lesson titled Leibniz’s solution of the 

problem of theodicy, in which he uses the dialogical method and examples from 

famous films. 

 

Key words: the problem of theodicy, new methodology in teaching philosophy, 

personal facts, critical thinking, dialogical method, ethics, philosophy, film.  
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НАСТАВА ЕТИКЕ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА – 

МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ 

 
Апстракт: Настава етике у средњој школи у фокус размишљања у нашој 

средини долази тек у XXI веку. Реформе у нашем средњем стручном 

образовању имале су за последицу маргинализовање значаја наставног 

предмета Филозофија. Оправдан захтев да филозофски садржаји треба да буду 

обавезан део корпуса средњег стручног образовања и васпитања се често 

артикулише као захтев за увођењем садржаја етике или логике. Етика у 

времену наглашених и заоштрених етичких дилема, кризе вредности, потребе 

за повратком врлина и ширења њеног садржаја до геоетике постаје неопходна у 

реформама савремених образовних система. 

 

Кључне речи: настава, филозофија, етика, средња школа, глобализација 

 

Увод 

Настава етике у средњој школи у фокус размишљања у 

нашој средини долази тек у XXI веку. Реформе у нашем средњем 

стручном образовању имале су за последицу маргинализовање 

значаја наставног предмета Филозофија. Ретки примери и даљег 

изучавања филозофских садржаја у средњим стручним школама, 

само потврђују чињеницу да Филозофија последњих деценија за 

креаторе образовних реформи нема статус наставног предмета 

који је потребан и обавезан током средњег образовања младих. 

Оправдан захтев да филозофски садржаји треба да буду обавезан 

део корпуса средњег стручног образовања и васпитања се 
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артикулише најчешће као захтев за увођењем садржаја етике или 

логике.  

Тема овог рада јесте настава етике у средњим школама у 

Србији – могућности и изазови. Оквир за промишљање јесте 1) 

садашње стање наставе етике (и филозофије) код нас, 2) садашње 

стање наставе етике у окружењу (ЕУ), 3) разлози, изазови и 

могућности систематског увођења етичких садржаја у образовни 

систем. Настава филозофије ће бити укључена у анализу у оној 

мери у којој су њом обухваћени садржаји етике. 

Садашње стање наставе етике (и филозофије) код нас 

Настава филозофије и етике постоји у Србији као 

средњошколски предмет. Њен статус као наставног предмет је 

различит, пре свега, зависи од врсте средње школе, да ли је 

гимназија, средња стручна или уметничка школа.  

У гимназијама не постоји предмет чији званичан назив је 

Етика или нешто што директно указује на етику, нпр. Етичко 

образовање, Етичке вредности и сл. Садржаји етике се изучавају 

у оквиру наставног предмета Филозофија у четвртом разреду. 

Могуће је укључити нешто од садржаја етике и у трећи разред 

гимназије, али то није формално део наставног програма 

Филозофије у трећем разреду и зависи од избора наставника. 

Реформа гимназија је почела школске 2018/19. године и она 

предвиђа изборне програме за које се ученици опредељују у 

сваком разреду. Садржаји етике су присутни у изборном 

програму Појединац, група и друштво, Језик, медији и култура и 
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Религија и цивилизација. Програми су конципирани холистички, 

интердисциплинарно, тако да их реализују наставници различите 

врсте образовања. За сада, према правилнику наставници 

филозофије су стручни само за програм Појединац, група и 

друштво. Иако није предмет овог рада, ово јесте значајан податак 

и директно је повезан са питањем ко реализује и поучава етичким 

садржајима.  

У средњим стручним школама у Србији постоје данас од 

филозофских предмета: Филозофија, Етика, Логика, Логика са 

етиком и Медицинска етика. Садржаји етике су делом садржани у 

наставном програму предмета Филозофија, као и у случају 

гимназија, под условом да филозофија постоји као предмет у 

наставном плану и програму одређене врсте стручне школе. У 

тексту из 2010, Настава филозофије у средњим школама Србије 

од 1990. до 2010
1
, након детаљног увида аутора у правилнике где 

се објављују измене, допуне и нови наставни планови и програми, 

наводи се да од 2004. до 2010. године у 56% новоуведених 

огледних наставних планова и програма у стручним 

четворогодишњим школама нема Филозофије, у 19% наводи се 

као изборни наставни предмет, а само у 25% она има статус 

обавезног предмета. У протеклих девет година, од када је 

објављен овај податак, број стручних четворогодишњих школа у 

којима је Филозофија брисана са листе обавезних предмета 

непрестано се увећавао. Данас је број средњих стручних школа у 

                                                 
1
 Пешти Ј. „Настава филозофије у средњим школама Србије од 1990. до 

2010.“, у: Историја српске филозофије, (прир. И. Деретић), Evro-Giunti, 

Београд, 2011, стр. 541.  



Јадранка Пешти 

 

36 

којима је Филозофија обавезан општеобразовни предмет незнатан 

(по правилу, то се оне које нису прошле кроз реформу).  

У извесном броју средњих стручних школа су Филозофија, 

Етика и Логика са етиком понуђени као изборни предмети. За 

изборни предмет Етика и Логика са етиком не постоји уџбеник ни 

препоручена литература. 

Предмет Медицинска етика постоји у већини образовних 

профила медицинских школа, као обавезан стручни предмет. 

Садашњим нормативом је предвиђено да предмет могу да 

реализују само лица са дипломом из филозофије. Аутор 

одобреног уџбеника из Медицинске етике је доктор медицинских 

наука. Предмет се учи у негде у првом, негде у другом, а негде у 

трећем разреду. 

Садржаји који се односе на етичко образовање се у 

средњим школама делом изучавају у оквиру наставног предмета 

Грађанско васпитање. То је изборни обавезни предмет за који се 

ученици опредељују, а имају могућност да бирају између 

Грађанског васпитања и верске наставе. 

Садашње стање наставе филозофије и етике у средњим 

стручним школама у Србији је потпуно неприхватљиво. Као 

општеобразовни предмети у стручним школама, филозофија и 

етика су запостављени, без обзира на непроцењив образовни и 

васпитни значај. Намеће се сећање на период краја XІX и почетка 

XX века, јављања и јачања позитивизма, када је филозофија 

требало да оправда своје даље постојање, корисношћу, 

употребљивошћу, када се од знања које се стиче, истиче пре свега 
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његова функционалност, мерљивост, када само знање постаје 

роба. Уосталом, то је онај смер који се јавља почетком модерног 

доба и који траје до данас. Данас је посебно ојачан утицајем 

глобалних образовних политика које на различите начине улазе у 

локалне образовне системе. Био би посебан изазов и интерес 

филозофије и њених дисциплина (филозофије образовања, етике 

и др) да промишљају и анализирају утицаје глобалних образовних 

политика на различите националне образовне политике и 

системе. 

Садашње стање наставе етике у другим државама у 

окружењу 

Када је реч о садашњем стању наставе етике у окружењу, 

анализа би захтевала обимно истраживање. У оквиру ЕУ и њених 

институција и центара постоје различити и бројни ресурси у 

области образовања. Доступне су информације о европским 

образовним системима, наставним плановима, програмима, 

образовању наставника и много других. Ипак, дубље разумевање 

неког питања захтева више информација и извора, који су 

прецизнији, конкретнији, специфични, који задиру у дубље 

слојеве структуре образовног система. Оно што је извесно јесте 

да у оквиру ЕУ не постоји неки општи норматив који се односи 

на етичко обрзовање и учење о вредностима, иако се етичко 

образовање налази у основи многих циљева образовних пројеката 

ЕУ, као што су интеркултурални дијалог, критичко мишљење, 

медијска писменост, демократске вредности, социјална 
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укљученост, грађански активизам, превенција дискриминације, 

индоктринацијe итд.  

У излагању ће се користити подаци из пројекта Етика и 

учење о вредностима у школама и вртићима
2
 ради илустровања 

стања и положаја наставе етике у другим образовним системима. 

Пројекат је окупио институције из више европских земаља, и то, 

Словеније, Италије, Хрватске, Аустрије, Немачке и Шпаније, са 

циљем развијања критичког мишљења у ситуацији када се државе 

и друштва у оквиру ЕУ суочавају са мноштвом етичких дилема и 

изазова.  

Примарни циљ овог пројекта било је развијање новог 

курикулума, отворених образовних ресурса, метода и тренинга у 

области етичког образовања и учења о вредностима који би 

довели до промена у овој области и нових развојних политика 

које укључују више етичког образовања у школама. 

У оквиру пројекта, као резултат заједничког рада, 

објављено је више публикација. У тексту Тренутно стање и 

анализа потреба корисника
3
 или у осмом поглављу публикације 

Етика и учење о вредностима – предлози курикулума и 

тренинга
4
, дат је преглед постојећих модела, курикулума и 

прилика у земљама учесницима пројекта. Подаци из прегледа се 

односе на 2015. годину и представиће се укратко. 

                                                 
2
 http://www.ethics-education.eu/home/index.htm, 22. 4. 2019. 

3
 http://www.ethics-education.eu/resources/StateOfTheArt-UNA_HR.pdf, 20. 4. 

2019. 
4
 http://www.ethics-education.eu/resources/ETHIKA_EVE%20Curriculum_ 

Proposal_HR.pdf, 15. 4. 2019. 
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У Италији не постоји наставни предмет који је 

специјализован за етичко образовање. Етика се изучава у оквиру 

наставног предмета Филозофија, који је обавезан у већини 

средњих школа у Италији.  

 У Аустрији не постоји предмет у основним школама који 

је посвећен етичком образовању, а у средњим су етички садржаји 

понуђени у оквиру Веронауке. Поред Веронауке, на свим 

нивоима образовања етички садржаји су саставни део предмета 

као што су Политика и привреда, Развој појединца и социологија, 

Економија и Географија, као и у оквиру различитих 

хуманистичких и креативних семинара. 

 У основним школама у Хрватској не постоји предмет 

посвећен етичком образовању. Већином су етичке теме садржане 

у предметима Веронаука и Здравствено васпитање. У средњим 

школама постоји предмет Етика, као изборни предмет у свим 

разредима. Ученици бирају између Етике и Веронауке. Избор 

једног предмета је обавезан. Етика се изучава са фондом од 35 

часова годишње, а наставници који реализују наставу по 

образовању могу бити лица која су дипломирала филозофију, 

теологију или хуманистичке науке. 

 Када је реч о етичком образовању у Немачкој, не постоји 

јединствено решење, већ оно зависи од регионалног нивоа. Оно 

што је сигурно јесте да постоји више предмета из области етичког 

образовања као што су Етика, Етичко образовање, Општа етика, 

Вредности и норме итд. Предмети имају статус обавезних или 

изборних и реализују се и у основним и средњим школама. 
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 Према извештају учесника пројекта етичко образовање у 

Словенији има маргиналну улогу. У основној школи постоји у 

седмом и осмом разреду обавезан наставни предмет, који се 

изучава један час недељно, под називом Грађанство, домовинска 

култура и етика. Постоје два изборна предмета у седмом, осмом и 

деветом разреду: Религија и етика и Филозофија за децу. 

 У Шпанији од школске 2014/15. су уведени обавезни 

изборни предмети у основне и средње школе, и то у основној 

школи Грађанске и друштвене вредности, а у средњој Етичке 

вредности. Као алтернативни изборни предмет понуђена је 

Веронаука. 

Из овог кратког осврта може се закључити да само у 

Немачкој постоји посебан предмет посвећен етици и етичком 

образовању и у основном и средњем образовању. У осталим 

земљама етички садржаји се реализују кроз предмете као што су 

Грађанске и друштвене вредности, Грађанска и домовинска 

култура и сл. Већина тих предмета су изборни. 

Разлози, начини, изазови и могућности систематског увођења 

етичких садржаја у образовни систем 

Приступи моралном и етичком образовању током времена 

су се мењали. Неспорно је да је у прошлим вековима оно било 

повезано са религиозним образовањем (у зависности од државе, 

верске структуре становника). Темељило се на уверењу да је 

религиозно образовање довољно да развије моралне вредности 

код младих и да истовремено доприноси њиховом 
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индивидуалном развоју али и друштвеној кохезији. Од учитеља и 

наставника током XІX века очекивало се да помоћу литературе, 

биографија великих и значајних личности, код ученика 

формирају високе моралне стандарде који ће их водити кроз 

живот.  

Било је периода када су се наставници у свом раду држали 

принципа вредносно неутралне школе, ипак временом они се 

враћају моралном образовању и то на два начина: један је кроз 

разјашњавање вредности, други кроз когнитивно развојно 

морално образовање. Први приступ, заснива се на схватању да 

наставници треба да тумаче, осветљавају вредности, али не на 

начин да врше индоктринацију одређених моралних идеја или 

избора. Овај приступ се упркос критици због моралног 

релативизма, широко примењивао. Други начин, когнитивно 

развојно морално образовање, темељи се на Пијажеовом учењу о 

постепеном моралном развоју и нивоима које појединци могу да 

достигну.  

Крајем XX века поново постаје актуелно образовање 

карактера. Популарно се његов циљ види у томе да помогне деци 

да знају шта је добро, да желе добро и да чине добро. Данас се 

често говори о инфузијском приступу образовању карактера. 

Његова суштина је да морално образовање у школи заузима 

централно место. То није још један од предмета или садржаја 

учења попут читања, писања, рачунања, већ оно прожима све 

активности, укључујући и етос школе. 
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Морални развој и образовање човека јесте интерес 

друштва. О томе се стара породица или друштво. Не без разлога. 

Јер реч је о усвајању доминантних, прихваћених друуштвених 

вредности и то је увек присутно, имплицитно или експлицитно. 

Када је реч о друштву, у фокусу је пре свега системски начин, 

образовање. Образовни систем се јавља као темељ развоја 

образовања човека као културног и моралног бића. Тако етичке 

теме прожимају већину предмета у школи, танскурикално. Кроз 

образовање се стреми развоју појединца који је у стању да 

истражује и промишља различите етичке концепте, као што су 

добро-лоше, исправно-погрешно, праведно-неправедно и да 

доноси исправне моралне одлуке. 

У том смислу је неспорно да су етички садржаји нужно 

присутни у образовању. И већ овде се јављају изазови. Итекако је 

важно који садржаји, у ком облику, када – на ком нивоу 

образовања (нпр. да ли медицинска етика треба да се учи у првом, 

другом, трећем или четвртом разреду), на који начин и ко их 

реализује. Посебно, да ли је настава етике систематски планирана 

кроз све циклусе образовног система, од предшколског 

образовања до студија. Велики је изазов како укључити етику у 

образовни систем.  

 Две су основне могућности за укључивање етике у 

образовни систем. Етика као посебан наставни предмет или 

инкорпорирана у различите наставне предмете (нпр. садржана у 

међупредметним компетенцијама). Или њихова комбинација. Или 
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нешто сасвим другачије, као инфузиона теорија етичког 

образовања. 

Начин укључивања етике у образовни систем зависи од 

садржаја који је предмет поучавања и учења. У зависности од 

прихваћене теорије о моралном развоју деце, утемељују се 

могући приступи: једна је ствар развијати дете у смеру усвајања 

вредности као што су истинољубивост, честитост, саосећајност, 

поштење, а друга, која одговара старијем узрасту (адолесценти), 

која подразумева рефлексивност о моралу, етичким дилемама... 

Први приступ би се могао одредити као учење о вредностима 

(учење вредностима). Други је више традиционално филозофски 

приступ – настава етике као поучавање различитих етичких 

теорија, рефлексија о њима и њиховој примени у етичким 

дилемама. 

Други, не мањи изазов јесте које на којим основним или 

базичним вредностима ће се етичко образовање темељити (у 

свету који је плуралистички, са доминантном тенденцијом 

релативизације вредности...). Након спроведеног обимног 

истраживања у споменутом пројекту Етика издвојено је пет 

кључних тема у етичком образовању: самопоуздање, решавање 

сукоба, праведност, поштовање и одговорност.  

За наставу у нашим средњим стручним школама је од 

посебног интереса разматрање могућности да се изучава једна од 

области примењене етике - професионална етика као обавезан 

стручни предмет. Професионална етика, као стандард или кодекс 

којег треба да се придржавају људи у професионалном животу, 
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даје изванредне могућности за развијање моралне свести ученика 

у средњошколском узрасту, али и њиховог критичког мишљења. 

У етичким кодексима постоје неколико кључних концепата кроз 

које се личност развија, узраста: поверљивост, одговорност, 

поштење и сукоб интереса. Увођење таквог предмета у све врсте 

стручних школа представљало би значајну и смислену иновацију 

у нашем образовном систему, као резултат заједничког рада 

истраживача, практичара и доносилаца одлука у области 

образовних политика.  

Закључак 

Настава етике у средњој школи и уопште положај наставе 

филозофије у средњем образовању, посебно стручном, у Србији 

нису примерени њиховом значају за образовање и васпитање. 

Могућности које се отварају увођењем наставе етике, посебно у 

средњим стручним школама, још увек нису довољно истражене и 

сагледане. 
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ТЕACHING ETHICS IN SECONDARY SCHOOLS – POSSIBILITIES AND 

CHALLENGES 
 

Summary: When it comes to the lessons of Ethics in secondary schools, in our 

surroundings they did not become the center of our attention until the 21st century. 

Reforms in the secondary education resulted in marginalizing the importance of 

Philosophy as a school subject. Justifyingly requesting that philosophical content 

should be a mandatory part of the secondary school curriculum is often referred to as 

a request for introducing Ethics or Logic. In time when there are serious and 

emphasized ethical dilemmas, value crisis, and the need for retrieving virtue, Ethics 

and spreading its content to Geoethics become a necessary part of the reform of 

contemporary educational systems. 

 

Key words: teaching, philosophy, ethics, secondary school, globalization.
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КОМУНИКАТИВНА ФИЛОЗОФИЈА ОБРАЗОВАЊА И 

ЕТИКА 

 
Апстракт: Филозофија образовања која се заснива на концепту комуникативне 

заједнице може се окарактерисати као критичка и комуникативна филозофија 

чији је циљ развијање и подстицање еманципаторских сазнајних интереса. 

Полазећи од филозофских идеја Перса, Хабермаса и Апела и њиховог модела 

знања као консензуса заједнице компетентних истраживача/саговорника, она 

претпоставља да је најбољи приступ образовању и учењу комуникативни. У 

основи је идеја критичке рационалности, насупрот инструменталној 

рационалности. Полазећи од ових момената, сматра се да је ученик 

комуникабилно биће, које најбоље стиче знање и развија се у интеракцији са 

другима, а посебно са вршњацима. Циљ истинске комуникације је да се у 

потпуном дијалогу, који пре свега треба да буде критички оштар, дође до 

сагласности о самој ствари. У контексту овакве филозофске концепције, која 

има практичку интенцију, а и поседује своју „аутентичну“ етичку позицију – 

етику дискурса, разматрање етичких проблема намеће се као саморазумљиво. 

Комуникативна филозофија пружа велики спектар различитих образовних 

стратегија за преиспитивање етичких тема, као што су панели, дебате, 

заједница истраживача и сл.  

 

Кључне речи: комуникативна заједница, критичка рационалност, консензус, 

етика дискурса  

 

 

Савремени образовни модели, иницирани контроверзним 

дјуиевским програмом из прве половине двадесетог века, 

покушавају да ставе у први план критичку димензију у 

образовању и људском интелектуалном развоју. Комуникативна 

филозофија образовања, која почива на концепту комуникативне 

заједнице, може се окарактерисати као критичка и 

еманципаторска. Aргументативне интенције и комуникација 
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пружају врло занимљиве одговоре када је реч о савременим 

изазовима образовања. Партиципирајући на филозофским 

идејама Перса и језичке прагматике (Апел и Хабермас) и њиховог 

модела знања као консензуса заједнице компетентних 

истраживача/саговорника, она претпоставља да је најбољи 

приступ образовању и учењу комуникативни. Идеја водиља је 

заснована на појму комуникативне рационалности, насупрот 

инструменталној рационалности. Надовезујући се на ове моделе, 

полази се од тога да је ученик комуникабилно биће, које најбоље 

стиче знање и развија се у интеракцији са другима, а посебно са 

вршњацима.  

Комуникативни дискурс треба да се реализује у потпуном 

дијалогу, који пре свега треба да буде критички оштар. Као 

резултат потребно је да се успостави сагласност о самој ствари о 

којој је реч. Да би се успоставила сагласност о самој ствари, 

потребно је да саговорници критички преиспитају своје ставове и 

позиције, како би их ревидирали за потребе истинске 

комуникације. Сагласност о самој ствари не значи пуко 

уједначавање позиција, него усаглашавање ставова на основу 

бољег аргумента, како би се остварио примарни епистемолошки 

циљ – знање. Аргументативно преистпитивање позиција 

саговорника и самог себе представља основу критичке 

рефлексије. Комуникација се испоставља као срж самог 

критичког процеса, јер почива на интеракцији саговорника. 

Образовне стратегије које полазе од ове идеје заснивају се на 

концепту да је комуникација оно што је у основи образовања, а не 
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да је његов исход.
1
 Образовање мора бити по себи дијалошко ако 

се као темељ узима комуникативна парадигма.  

Основа за дијалошку концепцију образовања је заједничка, 

обострана обавеза. Обавезивање учесника у образовном процесу 

је етички став. Обавеза мора бити етички заснована. Обавеза да 

ће се учесници у дијалогу придражавати договорених принципа 

које произилазе из њиховог првобитног договора је оно што је 

примарно, дијалог је оно што следи. Дијалог је једино могућ ако 

се учесници у њему обавежу да ће поштовати један другог, као и 

правила која омогућавају овај процес. Превладавање 

манипулативног дискурса у образовању једино је могуће 

успостављањем истинске комуникације. Проблем који може овде 

да се јави јесте превенствено проблем несразмерне компетенције. 

Но и ово може бити превазиђено ако се учесници у образовном 

процесу подједнако обавежу да ће у складу са својим 

могућностима, а у духу правила која су заједничким консензусом 

дефинисали, дати највећи могући допринос конкретном 

комуникативном процесу.  

Комуникативни приступ мора неговати пре свега 

наставник у односу са ученицима. Ученик и наставник, као и 

ученици међусобно, морају почети од узајамног уважавања 

личности. Ови моменти представљају основне претпоставке сваке 
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 Неки аутори сматрају да дијалог (комуникација) није нешто што се догађа 

као пост-образовни процес, него полазе од тога да је целокупно образовање 

дијалошког карактера. (Biesta, G, Right to Philosophy of Education: From 

Critique to Deconstruction, PES Yearbook, 1998., p. 5.) 
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комуникације, они се испостављају као мета-норме. 

Комуникативни приступ знању и образовању представља основу 

за критичко мишљење. Развијање критичке рефлексије треба да 

буде један од основних задатака у образовном процесу. Ученик 

није никакав објект образовања, него учесник у 

интерсубјективној комуникацији. Задатак наставника треба да 

буде подстицање и вођење ученика у правцу критичког мишљења 

и развијања способности да мисли „сопственом главом“. 

Савремени ученик треба да буде особа која је спремна да 

самостално стиче знања и да се носи за изазовима савремене 

епохе. Једино ученик који је обучен у критичком мишљењу и који 

прихвата интерсубјективну комуникацију може да се ухвати у 

коштац са изазовима савременог друштва и брзих технолошких 

промена.  

Класичне инструменталне теорије образовања
2
 имале су 

две карактеристике: једнострану интенционалност и негативизам. 

Под једностраном интенционалношћу подразумева се пасивна 

улога онога који се образује. Негативизам се испољава у 

разумевању ученика у негативним терминима. Он је онај који 

није још образован, што значи да није компетентан, што 

резултира поништавањем његових комуникативних способности. 

                                                 
2
 Мислим на модерне теорије, јер су премодерне теорије укључујући и оне 

просветитељске, наглашено ауторитарне и не-комуникативне; Холандски 

филозоф образовања Герд Биеста, позивајући се на Ф. Крона, који у свом 

спису Vom pädagogischen Bezung zur pädagogischen interaction, назначава В. 

Дилтаја и његове настављаче као родоначелнике традиционалног образовног 

дискурса у Немачкој и земљама немачког културолошког утицаја (Biesta, G, 

Right to Philosophy of Education: From Critique to Deconstruction, PES 

Yearbook, 1998.) 
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Комуникативна филозофија не прихвата ове позиције, за њу је 

образовање комуникација. Они који се образују такође имају 

своју сопствену интенционалност, такође су спремни за 

комуникацију, наравно са својим узрасним способностима. Иако 

инструменталне и ауторитарне стратегије могу обезбедити 

одређене успехе у образовном процесу, истинског образовања и 

васпитања нема без комуникације. Ако циљ образовања није 

стварање поданика, него људи који мисле својом главом и који су 

спремни да се ухвате у коштац са набујалим технолошким 

изазовима и брзим трансформацијама парадигми знања, 

комуникативни и критички дискурс је једно од могућих решења 

за ове изазове. 

Као што видимо из наведеног у самој идеји 

комуникативне филозофије налази се етички став о обавези, који 

се заснива на идеји јединства практичке и теоријске филозофије, 

који је осмишљен у етици дискурса. Ово јединство подразумева 

да се појам истинитости не везује само за пропозиционалну 

димензију исказа, него и на перформативну димензију 

интерсубјективности.
3
 Етика дискурса подразумева да је 

аргументативни дискурс филозофије озбиљан и тематски 

неограничен и да сваки учесник у дискурсу мора да прихвати 

                                                 
3
 Иако се унутар језичке прагматике истинитост посматра консензусно и 

минималистички, она овај појам проширује са теоријске димензије знања на 

практичку димензију деловања. Етика дискурса проширује појам истине и на 

сферу деловања, пребацујући легитимитет деловања из приватне сфере у 

јавну сферу интерсубјективности. Тимесе манифестује њен когнитивистички 

карактер, насупрот емотивистичким етикама које инсистирају на 

„приватности морала“. 
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дискурс и има обавезу да пронађе обавезива решења за сва 

могућа питања у „свету живота“. Такође се мора поћи од 

претпоставке да сви учесници у дискурсу принципијелно 

прихватају све замисливе проблеме, па према томе и питање, да 

ли постоји обавезујући принцип морала. Етика дискурса 

покушава да покаже укрштање априорија идеалне и историјски 

условљене реалне комуникативне заједнице. Идеални услови 

консензуса о нормама су само регулативни принципи, према коме 

треба да се усмеравају реалне комуникативне ситуације. Дакле, 

као захтев за апроксимативним приближавањем ова два модела 

комуникације, односно покушај да се коригују наше друштвне 

праксе на темељу рационалности. 

  Ово је покушај да се етика конституише у контексту 

деонтолошке позиције. Оно што разликује етику дискурса и 

Кантову етику је одбацивање формализма. Деонтолошка позиција 

етике дискурса не почива на идеји хипотетички конструисаног 

модела природног права него на идеји интерсубјективне 

комуникативне заједнице која се конституише као 

легитимацијиски оквир свих наших одлука, које настају у 

комуникативном дискурсу и сучељавању позиција, према 

нормама о којим постоји ошпта сагласност. Циљ је да се постигне 

консензус, а не пуки компромис. Ауторитет бољег аргумента 

представља референтну тачку и полазну основу свих активности 

којима се оправдава одређена аргументација. Узимајући у обзир 

конкретне животне контексте или тзв. Свет живота (Lebenswelt), 

етика дискурса покушава да одлуке проведе кроз нормативни 
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оквир који је постигнут консензусом заједнице компетентних 

саговорника.  

Према Хабермасовом мишљењу дикурсна етика замењује 

формалистички „категорички императив“ ставом „Д“: „важити 

могу само оне норме с којима би се могли сагласити сви 

укључени, као учесници практичког дискурса.“ Категорички 

императив се трансформише и у „У“ став: „сви без икакве 

присиле морају прихватити последице и пропратне појаве што 

погађају задовољавање њихових интереса, а за које се могло 

предвидети да ће до њих доћи уколико се сви придржавају 

важећих норми“.
4
 

„Морално гледиште“ је становиште са којег се могу 

непристрасно разматрати морална питања. Практички дискурс 

полази од тога да у принципу сви, као слободни и једнаки 

учествују у кооперативној потрази за истином и да у њој може 

доћи до израза само присила бољег аргумента. Практички 

дискурс је јавна пракса у којој сви интерсубјективно учествују. 

То је процес споразумевања који све своје учеснике везује, самом 

својом формом, за идеално преузимање улога. Са друге стране, 

практички дискурс се може схватити као процес споразумевања 

који својом формом све учеснике истовремено везује за идеално 

преузимање улога. 

Образовни модели који произилазе из комуникативне 

филозофије и етике дискурса, су различите дебатне форме, које се 

                                                 
4
 Хабермас, Ј., „Да ли Хегелови приговори Канту погађају етику дискурса?”, 

у: Модерно читање Канта (приредили: С. Дивјак и И. Миленковић), Завод за 

издавање уџбеника, Београд, 2005., стр. 174. 
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на заснивају на инструменталној рационалности и на савршеној 

аргументативној техници, него на идеји потенцијалног 

консензуса као исхода. Дебата у настави, са свим њеним 

различитим опцијама, битно се разликује од тзв. турнирске 

дебате. Битна разлика између ових модела је у томе што се 

турнирске дебате посматрају првенствено у констексту 

инструменталне рациналности и везане су за техничко и 

стратешко деловање. Оне носе у у себи дисенсну ноту, а често се 

у њима оцртава еристички тон. Њихов домет је у вежбању 

аргументативних техникалија. Дебата у настави треба да обезбеди 

комуникативну заједницу, као модел у којем ће се остваривати 

учење на часу. Постоје различити модели дебата у настави, они 

су везани за различите теме, али и за различите циљеве наставе. 

Можемо закључити да нису сви модели дебате у настави погодни 

за сваку наставну ситуацију.
5
 Дебата као модел наставе је 

првенствено погодна за оне теме у којима су позиције постављене 

изричито pro et contra.  

Панел-дискусије и мини-научне конференције су такође 

образовне стратегије произишле и комуникативне парадигме, 

унутар којих се могу разматрати различите теме из области 

нормативне или примењене етике. Панел дискусије су погодне 

када се ради о темама у којима позиције нису стриктно 

профилисане, већ постоје различите нијансе у разумевању 

проблема. Теме и проблеми који још увек нису довољно 

                                                 
5
 На пример, унапред припремљена дебата „играња улога“ је погодна за 

обраду новог градива, док је иста форма дебате, али неприпремљена унапред, 

погодна за оцењивање ученика. 
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рефлектоване и продукују широк распон инпликатура, 

представљају добар изазов за мини-научне конференције. Овај 

модел мора бити добро осмишљен и приремљен и може се 

поставити као модел тзв. „пројектне наставе“, унутар њега долазе 

до изражаја сви моменти комуникативне заједнице. Уколико све 

добро функционише, имамо истинску комуникативне заједницу, 

са њеним реторичким, аргументативним, методолошким и 

епистемолошким елементима. Сви ови модели могу да допринесу 

не само бољој атмосфери унутар наставе, него и бољем 

разумевању суштине образовног процеса. Такође, они демо-

нстрирају ученицима поступак долажења до знања, а то је 

консензус заједнице компетентних саговорника/истраживача. 

Консензус као исход не треба разумевати као пуко уједначавање 

позиције, него као заједничке закључке комуникативне заједнице, 

наравно са могућношћу да до консензуса и не дође, него да се он 

постулира као регулативни принцип. 
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COMMUNICATIVE PHILOSOPHY OF EDUCATION AND ETHICS 

 

Summary: Philosophy of education that is built on concept of communicative 

communitiy of enquiry which goal is evolving and encouraging emancipated 

cognitivne interests. Starting from philosophical ideas of Pierce, Habermas and Apel 

and their model of knowledge as consensus of community qualified 

enquirers/interlocutors, it is assumed that the best approach to knowledge and 

learning i communicative. At the basis is idea of critical rationality, contrary to 

instrumental rationality. It is considered that student is a comunicative being, which 

study best while ineracting with others, specially with peers. The goal of true 

communication is that in the complete dialogue, which must be critically sharp, the 

consensus on the very thing comes about. In the context of such a philosophical 

conception that has a practical intent, and also possesses its "authentic" ethical 

position - the discourse ethics, consideration of ethical problems is imposed as self-

evident. Communication philosophy provides a wide range of different educational 

strategies for reviewing ethical issues, such as panels, debates, community enquiry, 

and so on. 

 

Key words: communicative community, critical rationality, consensus, discuours 

ethics 
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ODGOVORNOST NASTAVE ETIKE PRED EPOHOM 

 
Rezime: Promišljanje uloge nastave etike koje se ovde nastoji izvesti dovodi se u 

najbližu vezu sa potrebom obnove i uspona humanističkog obrazovanja u 

savremenom svetu suštinski određenim neoliberalnom idejom i višestrukim 

globalizacijskim procesima, snažnim uzletom nauke i tehnike, te obrazovnim 

programom dominanto okrenutim ka operacionalnom znanju. Ona se stoga najpre 

posmatra u kontekstu nastave filozofije kao poslednja linija odbrane humanitas pred 

naletima naučno-tehnološkog postvarenja i dehumanizacije. U njenom središtu se 

raskriva zagonetna fluidnost etičkog fenomena, ujedno neiscrpna u svojim 

mogućnostima raznovrsne interpretacije kao i kritičkog preispitivanja etičkih 

polazišta, a onda opet i univerzalna s obzirom na središnji značaj u životu 

pojedinačnih ljudskih bića. Otuda se moralno iskustvo razmatra u njegovom bitno 

dijaloškom karakteru, u njegovoj okrenutosti drugim ličnostima, nasuprot 

monološkoj monolitnosti automatiziranog tehnološkog sveta. Ovako izgrađeno 

stanovište o smislu nastave etike predvodi borbu protiv jednoobraznog odnosa prema 

biću, onog u kome se u hajdegerovskom smislu lažno gubi svako rastojanje. Delatna 

snaga humaniteta u etičkom području praktičkog života povesno je artikulisana, kako 

u vremenitim osobenostima, tako i, mogli bismo reći pre svega, u vlastitom 

samouspostavljanju, što nam nameće specifično filozofsku odgovornost za sudbinu 

sveta u kojem živimo i, dakle, u Vatimovom duhu: nastavu etike odgovornu pred 

epohom.  

 

Ključne reči: nastava etike, humanističko obrazovanje, nauka i tehnika, 

globalizacija, epoha. 

 

 

Postaviti pred nastavu etike zahtev da bude odgovorna pred 

epohom znači staviti je u jedan daleko širi kontekst nego što ga ona 

primarno ima unutar opsega obrazovnog sistema. Na taj način otvara 

se jedna povesna perspektiva šireg promišljanja i delovanja koja želi 

da sagleda ulogu nastave etike kako sa pozicije neophodnog mesta 

filozofije u postojećem savremenom svetu uvučenom u mrežu 

neoliberalno određenih globalizacijskih procesa, temeljno određenim 
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rastućom naučno-tehničkom civilizacijom i nezaustavljivim, Markuze
1
 

bi rekao sablažnjivim, porastom proivodnje roba i konzumerskom 

(potrošačkom) drugom prirodom čoveka, tako i sa stanovišta njene 

tendenciozne marginalizacije, povesno mišljene u dvadesetom veku 

stavom o kraju
2
 ili zaboravu filozofije.  

Savremeni oslonac koji praktički život, obrazovanje i 

struktuiranje stvarnosti imaju u naučno-tehničkoj inteligenciji i stalno 

narastajućem opsegu specijalističkih znanja doveo je do niza 

otuđujućih fenomena, naposletku i do generisanja jedne preovlađujuće 

antifilozofske atmosfere u vodećim intelektualnim krugovima. 

Podsetimo da su velike emancipatorske nade bile položene u uspon 

nauke i tehnike, ali da je upravo on potpomogao dobrovoljnu 

realizaciju kapitalskih odnosa u egzistenciji savremenog čoveka. Jonas 

je s pravom istakao „da se obećanje tehnike pretvorilo u pretnju“.
3
 

Nemoć u teorijskom zahvatanju već uveliko automatiziranog sveta - 

čiji privredni život kako je to uvideo još Gadamer
4
, sadrži „sopstvenu 

teleologiju“ i zna imanentno da se opravda - svoj izraz dobija u 

Hajdegerovom markantnom ocrtavanju gubitka rastojanja. Tu je reč o 

jednoj lažnoj svesti o biću koja jednoobrazno sve postavlja sasvim 

blizu sebe, gotovo na dohvat ruke, što se danas u eri interneta 

uobičajeno naziva dostupnošću na klik, ujedno sasvim gubeći blizinu 

misaonog iskustva. A ono užasno, kaže Hajdeger, nije katastrofa 

biblijskih razmera koja nas danonoćno vreba kao zla kob zahuktalog 

                                                 
1
 Markuze, H., Kraj utopije, Esej o oslobođenju, str. 139. 

2
 Vidi: Hajdeger, M., Kraj filozofije i zadaća mišljenja, str. 207. 

3
 Jonas, H., Princip odgovornosti, str. 7. 

4
 Gadamer, H. G., Evropsko nasleđe, str. 31. 
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tehnološkog progresa, to je naprotiv ono što nas dovodi u izostajanje 

blizine onoga što jeste. Užasan je sam „način na koji je prisutno sve“.
5
 

Ono je prisutno na jedan nemisaoni način, prisutno je u vidu fizičke 

pristupačnosti, ali u vlastitom odbijanju sasvim pasivizirane ljudske 

svesti, svesti koja naposletku ostaje neosetljiva i slepa za dublja pitanja 

čovečnosti. 

Kada se povede reč o tome da se to užasavajuće iskustvo 

savremenog života savlada, da se jednom ponovo pokrenu usporeni 

otkucaji „hladnog srca“, da se ostvare dublji uvidi u naučno-

tehnološko postupanje, da se razobliči privid samorazumljivosti 

savremenog, Blohovski rečeno, „neljudskog stanja sveta“ i da se tako 

demaskira „kasnograđanski fenomen krize“
6
, da se zatim filozofija 

pojavi i kao celoviti zahvat u životnu dinamiku protivrečnih tokova 

globalizacije i kao snaga koja iznova počovečuje jednom već od 

čoveka napušten svet, onda od svih filozofskih snaga kojima 

raspolažemo jedino nastava etike ima taj kapacitet da se održi kao 

poslednja linija odbrane humanitas pred naletima naučno-tehnološkog 

postvarenja i dehumanizacije. U tom duhu, recimo, Habermas
7
 ističe 

da je savremena filozofija kritična prema svojoj elitističkoj tradiciji, te 

da je stoga upućena na univerzalno prosvećivanje, a ono se ponajpre 

odvija kroz nastavu etike. Jedan od njenih prvih zadataka je stoga 

oslobađanje naučno-tehničkih dostignuća iz službe eksploataciji i 

njihovo upućivanje na stvaranje uslova za slobodan svestran razvoj 

                                                 
5
 Hajedeger, M., Predavanja i rasprave, str. 132. 

6
 Bloh, E., O sadašnjem stanju filozofije, str. 35, 49. 

7
Vidi: Habermas, J., Čemu još filozofija, str. 63. 
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ljudskih potencijala pojedinca, pre svega otklanjajući siromaštvo i 

bedu u kojoj živi gotovo četvrtina svetske populacije danas. Ona još 

ima emancipatorski potencijal da danas održi opoziciju prema svetskoj 

nadmoći globalizovanog kapitalističkog tehno-naučnog pseudo-

demokratskog sveta. Sposobna je da se suprotstavi njegovom 

totalitarnom racionalizmu, da misaono razgoliti društvo obilja i 

demaskira njegove tihe i ubitačne mehanizme represije u službi 

samoodržanja, ona prosvećujući još sluti i odgaja za „dubinu velikog 

Odbijanja“
8
, kako bi to rekao Markuze, zato što je kadra da pripremi 

kvalitativnu promenu u shvatanju vrednosti savremenog čoveka i 

usprotivi se preovlađujućoj „reprodukciji porobljavanja ljudske 

egzistencije“.
9
 Ona je stoga, želimo da naznačimo, najljući suparnik 

društveno provedenoj pasivizaciji svesti pojedinca.  

Posmatrano sad iz ugla marginalizacije filozofije, tragajući za 

novim nacrtom i pazeći da ne precenimo vlastite snage, treba uvideti 

da strategija „ostatka“, koju je svojevremeno predlagao Lefibvre
10

, 

može biti upravo ono za čim valja posegnuti kod nastave etike. Tako 

se suština koja se htela uništiti, suština ljudskosti koja se svim silama 

htela savladati ukidanjem rastojanja, u osnovi jednom dogmatikom 

bića, vraća pobedonosno, baca rukavicu u lice naizgled 

samodovoljnom sistemu i iznutra ga razara. Jer, treba naglasiti, ono 

najvrednije našeg sveta jeste baš ono što je danas potcenjeno: ljudskost 

                                                 
8
 Markuze, H., Kraj utopije, Esej o oslobođenju, str. 137. 

9
 Ibid. 

10
 Lefebvre, H., Metamorfoza filozofije, str. 83. 
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i briga za drugog čoveka, ta mnogostrukost i heterogenost etičkog 

fenomena, jedna izvorna nekonvergentnost atipična za sadašnjicu.  

U središtu etičkog fenomena raskriva se njegova zagonetna 

fluidnost, ujedno neiscrpna u svojim mogućnostima raznovrsne 

interpretacije, kao i kritičkog preispitivanja etičkih polazišta, a onda 

opet i univerzalna s obzirom na središnji značaj u životu pojedinačnih 

ljudskih bića. Otuda se moralno iskustvo razmatra u njegovom bitno 

dijaloškom karakteru, u njegovoj okrenutosti drugim ličnostima, 

nasuprot monološkoj monolitnosti automatiziranog tehnološkog sveta. 

Tu se zatim rasvetljava nedovršenost čoveka, teškoća u njegovom 

opredmećivanju, nasuprot svim obmanjujućim metodološkim 

postupcima pozitivnih naučnih disciplina. Zapravo, etička refleksija 

moralne ličnosti održava tajanstvenost ljudskosti ne svodeći 

kalkulantski odnose ljudi na prosti račun. Ona uvažava beskonačnost 

svakog čoveka, slobodu ljudskog mišljenja koja se može drznuti da se 

odupre imperativu tržišta i još podstiče današnjeg čoveka da misli. A 

sam karakter nastave etike, još davno istaknut kao najpoželjniji u 

Kantovim razmatranjima etičke didaktike, potvrđuje se u svojoj 

suštinskoj okrenutosti dijaloškom načinu poučavanja – onom kada 

„učitelj i učenik jedan drugog uzajamno pitaju i odgovaraju“.
11

 Za 

razliku od danas dominantnog sticanja tehnički primenljivog znanja, 

nastava etike je usmerena na znanje okrenuto ljudskom delanju, kako 

je to još Aristotel davno rekao: ka „ljudskim stvarima“. Ovako 

izgrađeno stanovište o smislu nastave etike predvodnik je borbe protiv 

jednoobraznog odnosa prema biću, onog u kome se kako smo rekli, 

                                                 
11

 Kant, I., Metafizika morala, str. 280. 



Danijela Grujić 

 

62 

samo lažno gubi svako rastojanje i gubi samosvojna potraga čoveka za 

vlastitim putem u svom postojanju. 

I uprkos tome što se čini da filozofija za današnji svet nema 

upotrebnu vrednost, filozofska refleksija, a posebno etička refleksija, 

predstavlja bazu njegovog revolucionisanja. Ona kritički pristupa 

protivrečjima globalnog građansko-ekonomskog društva i njegovim 

skrivenim opasnostima nedokučivim pozitivno-naučnom pogledu. 

Jedino ona može da zađe iza datosti sveta sposobna za jednu 

spasonosnu radikalnu kritiku koja destruira privid samorazumljivosti 

realiteta globalizovanog sveta i teorijske nepristupačnosti njegovoj 

suštini. Ona još može izmaći kapitalističkom zanimanju „za 

odvraćanje od stvarnosti i od razuma koji je shvaća“
12

, na koje je 

upozoravao Bloh. Zaista, danas možemo kantovski ustvrditi da je 

otvoren još samo kritički put i to ne samo u filozofiji, već u celini 

savremenog ustrojstva života. A delatna snaga humaniteta u etičkom 

području praktičkog života povesno artikulisana, kako u vremenitim 

osobenostima, tako i u vlastitom samouspostavljanju nameće nam 

specifično filozofsku odgovornost za sudbinu sveta u kojem živimo i, 

u Vatimovom
13

 duhu, nastavu etike odgovornu pred epohom.  

Ona se tako izgrađuje kao snaga unutrašnje dekonstrukcije 

dehumanizovane stvarnosti savremenog sveta, protivi se ovom 

savremenom mračnjaštvu, i pokazuje, kako to uočava još Anton 

Menger, ne samo “šta čovek treba da čini, nego šta on odista čini i 

                                                 
12

 Bloh, E., O sadašnjem stanju filozofije, str. 27. 
13

 Vatimo, Đ., Nihilizam i emancipacija, str. 62. 
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mora da čini pod pritiskom socijalnih odnosa moći.”
14

 Nadalje, ona 

bodri sumnju u svaku uniformnost i podstiče nasuprot odanosti 

jednostranim imperativima mnogotrukost interpretativnih odnosa 

prema etičkim pitanjima. Ovako posmatrana, nastava etike krči put 

uspostavljanju kritičkog mišljenja, izgradnji aktivnog samosvesnog 

stava prema svim značajnim fenomenima savremenog sveta i 

najvažnije od svega: očuvava brigu za ljudskost. A sama etika, 

epohalno bačena u stanje neosnovanosti obeleženo raspadom nosećih 

principa, mada na oko metafizički oslabljena, plodonosno navodi na 

dekonstukciju etičke tradicije, na „aktivni nihilizam“. I tako, nasuprot 

apsolutizujućoj postvarenosti globalizujućeg tehno-naučnog sveta, 

postmetafizička etika u njega unosi rušilački nemir. Ona je danas 

snaga delegitimacije. Ona diskredituje pravo da se živi samo jedna 

istina, da se u nju ne dira, ona podržava mnogostrukost ljudskog 

odnosa prema čoveku i zahvaljujući tome i mnogostrukost ljudskog 

odnosa prema biću uopšte. Ovakve pluralističke implikacije nastave 

etike postaju razorne u svim područjima današnje nihilistički usmerene 

stvarnosti zato što razvijaju slobodne samosvesne ljude i zato što 

demaskiraju „pravila igre“ različitih sfera savremenog života bez 

uporišta u krajnjim načelima. 

Naravno, uvek postoji opasnost, kada mislimo hodajući na 

ivicama ambisa, da nam reči ostanu bez odjeka. Adorno upozorava: 

„Onaj tko brani neku stvar koju duh vremena odbacuje kao zastarjelu i 

nepotrebnu stavlja sebe u najnepovoljniju poziciju.“
15

 U tom slučaju 

                                                 
14

 Menger, A., Nova etika, str. 3 
15

 Adorno, T., Čemu još filozofija, str. 9. 
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možemo makar osetiti radost, kako je to doduše jednim drugim 

povodom isticao Jaspers
16

, što smo mislili i govorili u duhu velike 

filozofske tradicije i s nadom u preporod ideje čovečnosti. A mi ovde 

zaista govorimo o smislu obrazovanja danas, nismo samo upali u 

zamku obrazovnog naklapanja. Naprotiv, odvažni smo duhom da se 

založimo za samosvojan vaspitni i obrazovni put čoveka u njegovoj 

težnji za duhovnim i ljudskim ispunjenjem, umesto aktuelne dresure 

veštih operacionalno osposobljenih, drugim rečima: robotizovanih, 

ljudi bez stvarnog sećanja, Jaspersovim rečnikom: „potrošnih 

robova“.
17

 Upravo se o toj obrazovnoj stvarnosti na univerzitetu 

kritički govorilo na savetovanju održanom krajem 2017. godine na 

Filozofskom fakultetu na Palama, gde je u uvodnom izlaganju 

profesora Miše Kulića izraženo mišljenje o zapadnoevropskim i našim 

univerzitetima kao pogonima „specijalističkog obrazovanja za 

pragmatične potrebe države i privrede.“
18

 U neoliberalnoj obrazovnoj 

koncepciji mesta ima samo za disciplinovano znanje koje se efikasno 

primenjuje u praksi, koje je tržišno orjentisano, ona stoga ne uvažava i 

marginalizuje svaki oblik kritičkog naučnog znanja favorizujući 

aplikativno znanje, odnosno veštine.  

Naposletku, na to da su ciljevi visokog obrazovanja postali 

funkcionalni, da oni mahom proizvode „profesionalnu i tehnološku 

inteligenciju“
19

, da je znanje tržišno orjentisano, te da se obrazovanje 

legitimiše performativnošću, skrenuo je pažnju još sredinom 

                                                 
16

 Jaspers, K., Filozofska autobiografija, str. 60. 
17

 Jaspers, K., Filozofija u budućnosti, str. 254. 
18

 Kulić, M., Filozofija, ideja filozofskog fakulteta i kriza univerziteta, str. 13. 
19

 Liotar, Ž-F., Postmoderno stanje, str. 72. 
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dvadesetog veka Liotar. Govorimo, dakle, nasuprot tome o slobodi 

obrazovanja, a pravo mesto, i pored stalnog ugrožavanja prava 

univerzitetske slobode, za to je oduvek po svojoj ideji bio upravo 

univerzitet. „Univerzitet kao stvarnost slobodnog duha“
20

, prema 

Jaspersovom određenju, jedna je ideja koja je nadahnula Evropu, ideja 

koja živi u svesti studenata i profesora upućenih na razvoj samosvesti i 

odgovornosti za vlastito stvaralačko i delatno postojanje. I stoga ova 

naša konferencija, koja se održava na Filozofskom fakultetu danas, 

jeste odista značajna. Pokretanjem pitanja o nastavi etike danas 

ponovo preispitujemo smisao onog razmatranja koje je suštinsko za 

temeljna pitanja ljudskog života, za dovođenje čoveka sebi samom, za 

njegov unutrašnji preobražaj. I još važnije, mi time držimo do toga da 

u središtu ljudskosti današnjeg čoveka, uprkos svemu, još postoji iskra 

mišljenja, da je današnji čovek još kadar da misli i da mu je još uvek 

stalo do slobode. Upravo tu, smatramo, leži odgovornost nastave etike 

pred epohom. Ona je postavljena u svesti o tome da duh jednog 

vremena nije nešto nama strano, već da u njegovom sadržaju i 

ispoljavanju učestvuju upravo ljudi. A egzistencija nastave etike jedino 

još u današnjem svetu održava ideju humanog slobodnog društva.  

U svom jezgru nastava etika očuvava staru već sasvim 

napuštenu brigu za čoveka i tiho, ali svestrano govori o jednom 

društvu bez represije, nasilja i eksploatacije čoveka. Ona je danas 

poslednje pribežište slobode u svetu koji vrtoglavo stremi ka 

katastrofi. Tako nastava etike priprema za jedno potpuno novo 

iskustvo života, ali i održava živim povesni karakter ljudskog života, 

                                                 
20

 Jaspers, K., Filozofska autobiografija, str. 69. 
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oživljuje sećanje na stare tradicije i ne dozvoljava da se obrazovanje 

uputi ka varvarstvu.
21

 Zahvaljujući svojoj imanentnoj odvojenosti od 

principa savremenog sveta, zahvaljujući svom postojanom odbijanju 

aktuelnog, nastava etike je sposobna da vlastitom etičkom 

imaginacijom oduhovi i počoveči realitet. Ona još ima snage da 

postavi Gadamerovo pitanje: da li je „ta naučno-tehnička perfekcija 

kojom raspolažemo, zaista uvek neko dobro?“
22

 Ona je sposobna da 

sruši savremenu životnu dezorjentaciju koju donosi plitkost i brzina 

života efektno izraženoj u Ostenovoj formuli Mefistove strategije: 

„brzi ogrtač, brzi mač, brzi novac, brza ljubav“.
23

 Njena prevratnička 

snaga, i žuđena i potcenjena, tvori zamisli novog slobodnog sveta i 

njegovih životnih oblika i ustanova. Ona ponovo oživotvoruje pojam 

filozofije kao „slobodu duha, koja se ne pokorava slijepo diktatu 

stručnog znanja“
24

 i iznova se upućuje ka realnim društvenim 

svrhama. Pa iako, smatra Gadamer, moralna filozofija „ne može 

naučavati s autoritetom, to znači postavljati nove vrijednosti“
25

, ona 

„može razviti vrednosnu svijest tako da u sebi otkriva te vrijednosti“, 

što ističe u prvi plan majeutičku funkciju nastave etike. Zapravo, ona 

od sebe odbija svaki vid represije savremenog sveta, čak i onog 

suptilnog implicitno prisutnog u samim temeljima kapitalističkog neo-

liberalnog života. Suprotstavljajući se tako efikasnoj u osnovi 

paradoksalno racionalnoj dehumanizaciji sveta 21. veka nastava etike 

                                                 
21

 Vidi: Osten, M., Pokradeno pamćenje, str. 31. 
22

 Gadamer, H. G., Evropsko nasleđe, str. 31. 
23

 Osten, M., Pokradeno pamćenje, str. 33. 
24

 Adorno, T., Čemu još filozofija, str. 10. 
25

 Gadamer, H.-G., Čitanka, str. 113. 
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radikalno transcendira njegov realitet i dekonstruiše ga. U tom smislu 

ona ima filozofski izoštrenu kritičku oštricu prema ovoj racionalnosti i 

u njoj se kao takvoj razvija za duhovnost našeg postmodernog doba 

tipična „skepsa u odnosu na racionalnost“.
26

 

Pa ipak, drugotnost nastave etike o kojoj sada govorimo ne 

suprotstavlja se sasvim otvoreno sklopu postojećeg sveta. Nije to 

frontalna borba, ona više podriva temelje jednog jednodimenzionalnog 

automatizovanog sasvim monolitnog sveta, ona prekida kontinuitet 

sistemskom represijom obezbeđenog prihvatanja. Jer, kako primećuje 

Jaspers „Ono pravo ne smijemo očekivati tek u budućnosti“
27

, za njega 

se moramo odlučno založiti u sadašnjosti. Nadalje, istakli smo da je u 

našoj epohi do svojih krajnjih granica razvijen monopol potrošačke 

konformističke kulture. Novi savremeni hedonizam uspavljuje i 

omamljuje današnje ljude, oni se mahom vode prihvatanjem 

neposrednog iskustva. Ali oni su takođe još uvek spremni na otpor, to 

je vidljivo u lingvističkom otporu supkultura, u njihovom 

tendencioznom preokretanju značenja. Interesantno bi bilo razmisliti o 

ovom lingvističkom prevratničkom potencijalu i mogućnosti da se 

nastava etike prisnije veže za njegovu kritičnost. To ukazuje na 

mogućnost da se čovek trgne, ponovo oslobodi svoje mišljenje iz 

kandži agresivnog sistema ekonomske eksploatacije koji je čoveka 

pretvorio u svoj predmet. 

Ono što nastava etike ipak primarno čini jeste preoblikovanje 

aktuelnih obrazaca odnosa prema čoveku i međusobnim odnosima 
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 Manfred, F., Conditio Moderna, str. 8. 
27

 Jaspers, K., Filozofija u budućnosti, str. 253. 
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ljudi. Ovom transcendencijom stvarnosti ona jednim delom gubi svoj 

tradicionalni smisao, a jednim delom ga upravo održava. U 

obrazovnom smislu nastava etike je značajno okrenuta klasičnom 

smislu obrazovanja, za koji se još Niče zalagao „kao jedan od 

poslednjih apologeta kulturnog pamćenja u epohi koja se pre svega 

odlikovala uznapredovalom tehnikom u sprezi sa etikom kamenog 

doba“
28

 – duhovito piše Osten. Ne treba mnogo napora da se setimo 

da se nastava etike već u svom sokratovskom začetku suprotstavila 

postojećem običajnosnom poretku Atine, a to je ono što od tada tinja 

u svakoj nastavi etike. Takođe, ona danas kao i u doba Sokrata želi 

da spasi ono nešto čovečnosti što se još da spasti od pomahnitalih 

dehumanizujućih tokova našeg vremena. Ali opet, gledano s druge 

strane, ona u svom karakteru preoblikovanja dolazi u izvanrednu 

blizinu umetnosti i postaje umetnost stvaranja drugačijih odnosa od 

postojećih - humanih samosvesnih odnosa među ljudima. I to nam 

daje za pravo, da slično Markuzeu
29

, kažemo: da, to je glavna i danas 

jedina ulica razvoja čovečanstva, ove ostale popločane tehnološkim i 

neo-liberalnim velelepnim svodovima put su ka paklu, paklu u kome 

prebiva robotizovano čovečanstvo. 

Ovakvo postmetafizičko obličje nastave etike ima 

transformišuću ulogu u našoj epohi, ona odbija svoju stabilizujuću 

poziciju u praktičkom životu, ne želi da opravdava ono što sada jeste. 

Umesto toga, ona navešćuje razdor s postvarenjem čoveka i u tome 

je bliska anti-umetnostima današnjice. Samo što ona ne sme dozvoliti 
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 Osten, M., Pokradeno pamćenje, str. 44. 
29

 Vidi: Markuze, H., Kraj utopije, Esej o oslobođenju, str. 164.  
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otupljivanje oštrice koju je pretrpeo revolt savremenih umetnika, ne 

sme pristati na kompromis koji će je svesti u okvire postojećeg 

sistema života. U tom smislu možemo nastavu etike u našoj epohi s 

pravom posmatrati kao istinsku „učiteljicu čovečanstva“,
30

 umesto 

pesništva to je danas ona, poslednja snaga humanizacije. Nasuprot 

preovlađujućoj neverici
31

, ponovo je potrebno uspostaviti svest o 

ljudskoj delatnosti koja razumno menja i povesno samokonstituiše 

ljudski svet. Jer, uvereni smo, stvarnost zaista nije zaključena, kako 

je mislio Bloh.
32

 A to da li će nastavna delatnost etike zaista odigrati 

prevratničku ulogu u našem vremenu nove emancipacije čoveka 

zavisi u najvećoj meri od nas kao onih koji nastavu etike izvodimo, 

od naše odlučnosti. Nama još preostaje da prethodno shvatimo na 

koji način pripadamo svom vremenu. 

Pitanje odgovornosti nastave etike koje smo ovde 

problematizovali kompleksno je strukturirano, sadrži i kritičke i 

utopističke implikacije.
33

 Ono što ga danas dovodi do stanja najveće 

zaoštrenosti jeste neverovatan opseg potpuno razobručenih pojetičkih 

snaga čoveka. Zaista, ničeg sličnog nema u prošlom iskustvu, kako to 

primećuje Jonas
34

, nemamo se stoga ni na šta osloniti u tradiciji 

etike, osim na jedan sasvim stari osećaj koji čovečanstvo odvajkada 

nosi o svojim pojetičkim moćima. Na jednom mestu, naime, Sofokle 

u Antigoni kaže o čoveku: „Nad žudnjom ima uman dar,/ tu svoju 

                                                 
30

 Vidi: Frank, M., Conditio Moderna, str. 21-25. 
31

 Vidi: Bloh, E., O sadašnjem stanju filozofije, str. 35. 
32

 Vidi: Ibid., str. 51. 
33

 Vidi: Bense, M., Pojam filozofije, str. 290-297. 
34

Vidi: Jonas, H., Princip odgovornosti, str. 7.  
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stvaralačku moć, / čas naginje na zlo, a čas na dobro.“ Samim tim je 

zahtevnost odgovora na autentičnu povesnu situaciju verovatno 

najvažnija u poimanju odgovornosti nastave etike pred epohom. 

Moramo se u svemu probijati sami. Dakle, kako pomoći 

oslobođenom Prometeju? Skica delovanja koju smo ovde ocrtali 

upućena je na naš sadašnji moralni položaj i znatno izmenjen 

fenomenalitet ljudskog delanja.  

Svoje najdublje filozofsko uporište naša misao o odgovornost 

nastave etike pred epohom pronalazi u savremenoj Sartrovoj 

koncepciji totalne odgovornosti čoveka za svoje delanje u svetu, za 

vlastitu egzistenciju. Ona pred čoveka, a posebno pred filozofe 

stavlja visoki zahtev brige za sve ljude ili još više za celokupno 

čovečanstvo. „Ako egzistencija“ – kaže Sartr – „prethodi esenciji i 

ako mi hoćemo egzistirati istodobno kada oblikujemo svoju sliku, 

ova slika važi za sve i za čitavu našu epohu. Tako je naša 

odgovornost mnogo veća nego što smo mogli pretpostaviti, jer ona 

obavezuje čitavo čovečanstvo“.
35

 To je tako zato što čovek u svojoj 

egzistencijalnoj situaciji krajnje napuštenosti poslednji oslonac ima u 

sebi samom, u vlastitoj slobodi, i svi njegovi individualni izbori i 

delanja ga nadilaze obavezujući celo čovečanstvo. Na taj način sve 

postupke ljudi valja sagledati s obzirom na njihove dalekosežne 

posledice po čovečanstvo, a ne samo u ograničenom vremensko-

prostornom opsegu karakterističnom za tradicionalno etičko 

shvatanje. Tu se razvojem povesne svesti navešćuje jedna nova 

plemenitost ljudskog bića, deleći ljudsku sudbinu svi zajedno 
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 Sartr, Ž. P., Egzistencijalizam je humanizam, str. 12 



ODGOVORNOST NASTAVE ETIKE PRED EPOHOM 

 

71 

učestvujemo u formiranju opštečovečanskog puta. Čovek je jedino 

povesno biće i zbog toga poseduje povesno obojenu odgovornost za 

vlastito delanje. Svest o tome još nije postala opšte stanovište epohe, 

još čovečanstvo nije dostiglo to samoprosvetljenje, u tome se sastoji 

autentična uloga nastave etike u našem vremenu. 
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RESPONSIBILITY OF TEACHING ETHICS BEFORE THE EPOCH 

 

Summary: Reflecting on the role of teaching ethics that we are endeavoring to 

implement here is brought into the closest connection with the need for renewal and 

rise of humanistic education in the modern world, fundamentally defined by a 

neoliberal idea and  multiple globalization processes, a strong upswing of science and 

technology, and educational programs predominantly turned toward operational 

knowledge. It is, therefore, firstly observed in the context of teaching philosophy as 

the last line of defense of humanitas against the incursion of scientific and 

technological reification and dehumanization. In its center, the mysterious fluidity of 

the ethical phenomenon is revealed, at the same time inexhaustible in its possibilities 

of various interpretations as well as the critical examination of ethical starting points, 

and, then again, universal, given its central importance in the life of individual human 

beings. Hence, the moral experience is considered in its essential dialog character, in 

its orientation towards other persons, as opposed to monologue monolithicity of 

automated technological world. Thus, the constructed perspective on the meaning of 

teaching ethics leads the fight against the uniform relation toward a being, the one in 

which, in the Heideggerian sense, any distance is falsely being lost. Fruitful power of 

humanity in the ethical field of practical life is historically articulated, both in the 
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temporal characteristics, and, we might say above all, in its own self-establishment, 

which imposes specific philosophical responsibility for the fate of the world in which 

we live and, therefore, in the spirit of Vattimo: teaching ethics responsible before the 

epoch.  

 

Key words: teaching ethics, humanistic education, science and technology, 

globalization, epoch. 
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METODIKA NASTAVE ETIKE U SREDNJOJ ŠKOLI 

 
Apstrakt: Nastava medicinske etike u srednjoj stručnoj školi pruža mogućnost 

kritičkog odnosa prema brojnim problemima i to ukoliko se doživaljava kao prostor 

slobode uređivanja vlastitog časa u okviru teorije etike i mišljenja, a sa 

koncentracijom na definisanju i tumačenju konkretnih etičkih problema. Metodički 

osmišljena nastava etike mora biti takva da u svakom trenutku zahteva kritičko 

mišljenje i obrađivanje problema u potpunosti. Tako se kroz evaluaciju nastave kroz 

fokus grupni intervju učenika i samoevaluaciju nastavnika došlo do zaključka da su 

debata, analiza teksta, studija slučaja i analiza konkretnih primera moralnih dilema 

najobuhvatnije metode za ostvarivanje ciljeva medicinske etike u srednjoj školi. 

 

Ključne reči: medicinska etika, srednja škola, metodika nastave, kritičko mišljenje, 

analiza problema. 

Uvod 

 Tema rada jesu jasni i konkretni primeri i načini realizacije 

nastave medicinske etike u srednjoj stručnoj školi, do kojih se došlo 

razmatranjem i analizom mogućnosti kako predmeta, tako i samih 

učenika. S obzirom da je plan i program predmeta pomalo neobičan i 

da je za samu nastavu istorije etike predviđen veoma mali broj časova, 

samim tim je bilo nužno proširiti nastavu etike nauštrb nekih drugih 

nastavnih jedinca koje se nastavniku učine manje suštinskim ili se 

mogu svesti na jednu. Ono što je nastavnika inspirisalo da primenjuje 

različite metode, kada je u pitanju ovaj nastavni predmet, jeste pre 

svega uzrast učenika koji se ovim temama bavi u drugom razredu 

srednje škole. Došlo se do zaključka da ovi učenici još nisu sasvim 

umorni niti od slušanja, niti od bilo kakvog nastavnog angažmana, pa 
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su samim tim prijemčiviji za nove metode, ali i za nove nastavne 

predmete.  

Uzimajući sve to u obzir, javila se potreba za novijim 

metodama rada, tačnije za nekakvom vrstom projektne nastave ili 

debate, a pre svega podrobne analize, kako bi se kod učenika ili 

razvilo ili unapredilo kritičko mišljenje, način izražavanja, ali i veštine 

aktivnog slušanja. Ukoliko se kao cilj postavi napredak učenika, onda 

su ove metode odlične, jer je napredak zaista vidljiv i to brzo. Važno je 

etiku kao filozofsku disciplinu postaviti kao temelj svake vrste rada na 

času i učenicima pružiti mogućnost ne samo da budu aktivni učesnici, 

već i organizatori pojedinih časova. Prednost savremene metodike, da 

je tako nazovemo, jeste u tome što se gotovo uvek svodi i zahteva 

međupredmetne kompetencije, odnosno povezivanje i razumevanje 

veze među nastavnim predmetima ili naukama. Učenik koji razvija i 

vežba funkcionalnu pismenost je u prednosti u odnosu na ostale jer 

lakše uviđa i rešava problem.  

 Nastava etike sa uvek prisutnom dozom filozofske ozbiljnosti 

može biti čak i zabavna i veoma podsticajna učenicima. Ponekad 

učenici nisu ni svesni koliko su naučili i šta su sve povezali i razrešili 

dok ne odu na neki drugi nastavni predmet, pa uvide koliki je značaj 

kritičkog mišljenja i filozofije, koja je zapravo majka svih disciplina, 

pa je smim tim negde i nužno da s njima ima nekakve veze. Uprkos 

tome što se filozofija u srpskim srednjim školama uglavnom izbegava, 

ona ni na koji način ne može biti izbegnuta jer prožima svaki nastavni 

predmet i omogućava njegovo razumevanje. Stoga, nije nesrećan izbor 
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da se etika, ako već nema filozofije, uči baš u drugom razredu srednje 

stručne škole. 

Metodika nastave etike u srednjoj školi 

Etika je filozofska disciplina koja se bavi pitanjima morala, 

odnosno pravilima po kojima se naše ponašanje određuje pojmovima 

dobra ili zla. Etika uči pre svega razmišljanju, a onda delovanju koje bi 

trebalo biti moralno. Etika bi trebala vežbati čoveka da bude što bolji, 

da analizira probleme i donosi ispravne odluke. Etika je disciplina koja 

zadire u sve pore društvenog života i ukoliko je etika nekog društva 

razvijenija, utoliko su vrednosti tog društva kvalitetnije. Nastava etike 

svojim programom može pomoći učenicima u sticanju osnovnih 

vrednosti, u usvajanju važnih etičkih pojmova, u izgradnji vlastite 

svesti, stava i argumentacije, ali i u razumevanju temeljih problema 

savremenog društva.  

Primenjena etika je disciplina kojoj je svojstveno bavljenje 

praktičnim i precizno definisanim problemima, a medicinska etika je 

dostigla status jedne od najrazvijenijih oblasti u okviru primenjene 

etike. Medicinska etika je danas posebna disciplina naučne medicine, a 

usvojena znanja tokom školovanja trebalo bi da senzibilišu 

medicinskog radnika da u svojoj profesiji stalno prepoznaje probleme i 

dileme etičke prirode i da ih na adekvatan medicinskoetički način 

rešava. 

 Nastava etike, odnosno medicinske etike, u srednjoj stručnoj 

školi pruža mogućnost kritičkog odnosa prema brojnim problemima i 

to ukoliko se doživljava kao prostor slobode uređivanja vlastitog časa 
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u okviru teorije etike i mišljenja, a sa koncentracijom na definisanju i 

tumačenju konkretnih etičkih problema. Ako se plan i program 

predmeta doživi kao okvir ili široka ograda slobodnog kretanja, onda 

pruža spektar mogućnosti i dozvoljava svaku vrstu kreativnosti od 

strane nastavnika i učenika. Strogo držanje bilo kakvog plana, pa 

makar i vlastitog, ukida inovativnost trenutka, odnosno časa koji je 

polje delovanja, ali i proizvod koji se ne može, a i ne bi trebalo 

zaokružiti pre samog kraja. Ovakav doživljaj slobode nastave i časa 

koji je vođen osnovnim teorijskim okvirom zaista ima smisla, jer je 

težište njegove realizacije zapravo na učenicima.  

Obaveza nastavnika je da predstavi i jasno utvrdi konačni cilj 

časa i uputi na osnovne teorije i termine, ali isto tako da pripremi 

učenike da samostalno biraju, organizuju i analiziraju. Dakle, 

nastavnik je vođa časa zadužen za upućivanje na teorijske okvire teme, 

literaturu i za predlaganje različitih metoda rada. Nastavnik na dobro 

postavljenim temeljima nije onaj koji tvrdi i ubeđuje, već on 

usmerava, objašnjava i diskutuje.  

Metodika nastave etike mora biti takva da u svakom trenutku 

zahteva kritičko mišljenje i obrađivanje problema u potpunosti. 

Nastava etike ne bi trebalo da insistira na strogosti, sem u ispravnosti 

mišljenja, ne zahteva interpretaciju, već samostalnu analizu. Nastava 

etike obraća pažnju na sve, na stav, na govor, na istraživanje, na 

mišljenje učenika i to je ono što učenike motiviše da se za nju posebno 

interesuju. Ona ih se tiče u svakom trenutku, pruža im mogućnost da 

stalno učestvuju, da se takmiče i napreduju.  
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Posebno važno za nastavu etike u srednjoj školi jeste 

postizanje uslova za specifičnu analizu koja će po svojoj formi biti 

filozofska, a po svom sadržaju određena i konkretna, u ovom slučaju, 

medicinska. Pored nužnog teorijskog i istorijskog uvoda u etiku, 

odnosno filozofiju, koji predstavlja i izvodi nastavnik, čas je prepušten 

učeniku. Stoga bi nastavne metode ovog predmeta trebalo da budu 

raznolike, jednostavne, razumljive i dostupne. Neke od metoda 

izvođenja nastavnog predmeta medicinska etika su: analiza teksta, 

debata, studija slučaja i analiza konkretnih moralnih dilema. 

Analiza teksta 

 Da bi se došlo do kritičkog mišljenja i mogućnosti analize 

problema od strane učenika, neophodno je da nastavnik pruži 

filozofski teorijski okvir, a to znači da ih upozna sa načinom 

filozofskog mišljenja i sa osnovnim filozofskim, u ovom slučaju, 

etičkim učenjima.  

Kroz kratku istoriju etike, koja je predviđena planom i 

programom predmeta medicinska etika, nastavnik može razvijati i 

vežbati kritičko mišljenje učenika koje je ključno za razumevanje 

medicinskoetičkih problema. Na početku se učenicima mora ponuditi 

filozofski tekst sa pitanjima na koja bi trebalo da daju odgovor, a 

kasnije im se daje uvid samo u tekst koji oni analiziraju bez pomoćnih 

pitanja, i na taj način obrađuju problem razumevanja teksta. Tekst koji 

se bira za analizu bi trebalo da bude originalni filozofski tekst, što sa 

sobom nosi težinu razumevanja filozofskog načina izražavanja. Pitanja 

koja prate tekst i na koja učenici moraju odgovoriti formulišu se 
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pažljivo, da budu što je moguće više razumljiva, kako bi učenici mogli 

ostvariti poželjne rezultate. Kako se sama analiza vrši postepeno, tako 

i pitanja moraju da budu različite težine i da nose različit broj bodova, 

počinje se prvo sa lakšim da bi se došlo do težih pitanja, odnosno 

odgovora.  

Ovakva vežba analize teksta podrazumeva pre svega 

predavanje nastavnika, u kojem su učenicima date sve potrebne 

informacije za razumevanje teksta. Ono što je važno jeste da učenici 

moraju pažljivo da slušaju predavanje, kako bi mogli da imaju uvid u 

celinu i kako bi mogli da odgovore na sva postavljena pitanja. Dakle, 

ovom nastavnom metodom učenici su maksimalno koncentrisani i 

naizgled rasterećeni, jer su im svi tačni odgovori već dati, a na njima je 

da ih zapamte i prepoznaju. Dolazi se do toga da se za razumevanje 

teksta mora imati nekakav kontekst, odnosno u ovom slučaju 

filozofska podloga, što učenicima govori da je u redu imati svoj stav i 

mišljenje, ali da je pre toga važnije imati materijal u okviru kojeg se 

može nešto misliti. Analiza filozofskog teksta je odlična priprema za 

čitanje i razumevanje bilo kojeg teksta sa kojim se učenici mogu 

susresti, i na taj način oni postaju funkcionalno pismeni, što znači da 

razumevaju samu suštinu onoga što čitaju. 
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Prilog broj 1: primer zadatka za analizu Kantove prektičke filozofije 

 

Grupa A 

 

„Nema čovjeka - pa ni najgorega zločinca, samo ako je inače navikao 

služiti se umom -, koji, ako mu se iznesu primjeri o čestitosti u 

nakanama, postojanosti u slušanju dobrih maksima, saučešću i 

općenitoj dobrohotnosti (i to još skopčano sa žrtvovanjem prednosti i 

udobnosti), ne bi želio, da bi i on bio tako nastrojen. On to samo nije 

kadar izvesti u sebi zbog svojih nagnuća i nagona, pri čemu on ipak u 

isto vrijeme želi da bude slobodan od takvih nagnuća, koja su njemu 

samome mrska. Time on dake dokazuje da on sebe s jednom takvom 

voljom, koja je posve slobodna od nagona osjetilnosti, u mislima 

postavlja u posve drugi red stvari, nego što je onaj njegovih žudnja na 

polju osjetilnosti. On naime od one svoje želje ne može očekivati 

nikakvo zadovoljenje žudnja, dakle nikakvo stanje, koje bi 

zadovoljavalo jedno od njegovih zbiljskih ili inače mogućih nagnuća 

(jer time bi sama ideja, koja mu izmamljuje želju, gubila svoju 

osobitost), nego može očekivati samo veću unutrašnju vrijednost svoje 

osobe.“  

(Kant, „Dvije rasprave”: 217-218) 

 

Grupa А          Ime i prezime _____________________ 

 

Pažljivo pročitajte tekst i pokušajte da ga analizirate odgovaranjem na 

sledeća pitanja. Da biste u potpunosti razumeli tekst i bili u 
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mogućnosti da pravilno odgovorite na pitanja, neophodno vam je sve 

ono što ste zapamtili iz prethodnog predavanja. 

 

1. Šta Kant želi da prikaže u ovom svom tekstu? 

2. Čemu, prema Kantvom mišljenju, teži i ‘najveći zločinac’ koji 

je navikao koristiti se umom? 

3. Navedite deo teksta koji pruža odgovor na sledeće pitanje: Šta 

jedino može očekivati čovek koji deluje oslobođeno od svih 

žudnji i niskih sklonosti? 

4. U koja dva sveta živi čovek? 

5. Po čemu se umno biće razlikuje od svih drugih bića? 

6. Šta čovek treba da postane? 

Debata 

Problemi etike, a posebno medicinske etike, su dovoljno 

kontorverzni da uvek mogu biti predmet organizovane rasprave koja 

se definiše kao debata. Debata u Karl Poper formatu se bavi 

relevantnim i kontroverznim pitanjima, ona kod učenika razvija 

veštine kritičkog mišljenja i toleranciju za različitost.  

Karl Poper format debate podrazumeva da su učesnici 

podeljeni u dva tima od po tri člana, u kojima svaki član tima ima 

tačno određen zadatak. Ono što je važno jeste da svaka ekipa mora u 

potpunosti da obradi temu koja im je zadata, odnosno moraju da 

istraže i pripreme obe strane i za i protiv nekog pitanja, jer tek nakon 

opsežne pripreme, koju obavljaju kod kuće, učenici na času na kojem 

se realizuje debata saznaju da li su afirmativni ili negativni tim, tačnije 
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da li njihov tim zastupa tezu ili je pobija. Svaka ekipa u ovom formatu 

debate dobija priliku da izloži svoje argumente, da postavi pitanja, ali i 

da odgovara na pitanja suprotne ekipe.  

Diskusiju pažljivo prate učenici koji su određeni da budu 

sudije, oni popunjavaju upitnik za ocenjivanje timova i na kraju 

proglašavaju pobednika, odnosno određuju tim sa najviše bodova, tim 

koji se bolje pripremio i izneo kvalitetnije argumente. 

Vrlo je važno to da svi učenici u nekom trenutku postaju 

debateri, a većina njih i sudije, što ih navodi da budu prilično obazrivi 

kako u govoru, tako i u ocenjivanju tuđeg rada. Kroz debatu učenici 

vežbaju ne samo govor, javni nastup, već, pre svega, obradu problema 

u potpunosti, razvijaju analitičke misaone veštine, uče da definišu 

problem i formulišu argumente i pitanja. Učenici kroz debatu saznaju 

kako se vodi razgovor oko same suštine kontroverzne teme, debata ih 

podstiče na toleranciju i uvažavanje različitih misaonih stanovišta i 

priprema ih za rad u timu.  

Organizovanje rasprava na zadate teme učenike motiviše i uči 

kako da obrađuju, ne samo medicinskoetičke probleme, već i kako da 

ispravno misle i donose dobre odluke. Razumevanjem i analizom 

argumenta obe strane u debati možemo se nadati da ćemo povećati 

razumevanje srodnih pitanja u medicinskoj etici, ali i uvećati stepen 

razumevanja svih problema i zadataka sa kojima se susreću učenici.  
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Prilog broj 2: format Karl Poper debate i upitnik za ocenivanje timova 

 

Karl Poper format debate 

 

Afirmativni (A) i Negativni (N) tim imaju po tri člana a svaki član 

tima ima tačno određen zadatak. Redosled izlaganja: 

A1 – uvodno izlaganje (objašnjava tezu koju tim zastupa i 

nabraja argument koje će kasnije objašnjavati) – N3 postavlja pitanja 

N1 – uvodno izlaganje (objašnjava stav tima i navodi osnovne 

argument za pobijanje zadate teze) – A3 postavlja pitanja 

A2 - iznošenje argumenata (obrazlaže argumente) – N1 

postavlja pitanja 

N2 – iznošenje argumenata (obrazlaže argumente) – A1 

postavlja pitanja 

A3 – završni govor (sumira sve što je rečeno i iznosi konačni 

zaključak svog tima) 

N3 - završni govor (sumira sve što je rečeno i iznosi konačni 

zaključak svog tima) 

 

Upitnik za ocenjivanje timova: Pažljivo saslušati izlaganja oba tima, 

afirmacijskog i negacijskog, i uneti ocenu od 1 do 5 ispod određene 

tvrdnje. 
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Tema shvaćena u potpunosti i na adekvatan načina obrađena. 

Afirmacijski tim  Negacijski tim  

Argumenti su odgovarajući i logički utemeljeni. 

Afirmacijski tim  Negacijski tim 

 

 

Pitanja upućena suprotnom timu su pažljivo odabrana. 

Afirmacijski tim 

 

 Negacijski tim  

Završni govor je ubedljiv i ostavlja dobar utisak. 

Afirmacijski tim  Negacijski tim 

 

 

Članovi tima izlažu na jasan i tolerantan način. 

Afirmacijski tim  Negacijski tim 

 

 

  

Ukupno poena 

 

 

Studija slučaja 

Klinička etika je praktična disciplina koju čine konkretni 

slučajevi od kojih se svaki sastoji od velikog broja medicinskih 

činjenica, mnoštva okolnosti i različitih rezultata. Klinička etika nudi 

kompletne slučajeve iz medicinske prakse, koji ne obuhvataju samo 

medicinski aspekt problema, već i istorijski, pravni i etički. S obzirom 
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da postoji literatura sa gotovim studijama slučaja, onda je sasvim 

logično da bi je trebalo koristiti za nastavu etike.  

Sa učenicima prve i druge godine moguće je analizirati 

postojeće slučajeve kliničke medicine tako što će se oni podeliti u 

grupe i dobiti zadatak da izuče pojedine aspekte određenog slučaja, 

koji će na času izložiti i analizirati. Sa učenicima treće i četvrte godine, 

koji imaju nastavni predmet Logika sa etikom, moguće je i poželjno 

formirati nove studije slučaja, koristeći postojeće kao primer. Grupa 

od najčešće šest učenika je zadužena za konstruisanje slučaja, dok su 

ostali, takođe podeljeni u grupe, zaduženi da zauzimaju stavove 

pacijenata, porodice, pravnika, etičara, medija ili drugih, u zavisnosti 

od toga šta osmišljeni slučaj zahteva. Studija slučaja je odličan primer 

analize nekog problema, bez obzira da li se slučaj zaista desio ili ga za 

potrebe časa izmišljamo zarad planiranja i predviđanja posledica.  

Analiza konkretnih moralnih dilema 

 Savremeni metod analize jeste analiza neke dileme ili slučaja 

iz medicinske etike. Radi provere svega onoga što se radilo na 

časovima, učenici na kraju školske godine dobijaju ili izvlače pojedine 

moralne dileme različitog tipa, da bi se utvrdilo, tačnije, potvrdilo u 

kojoj meri su usvojili analizu, kritičku obradu i mišljenje. U ovom delu 

moguće je uzeti ili formirati kraće primere dilema koje učenici čitaju, a 

zatim pokušavaju da daju dovoljno dobre argumente i za i protiv 

određenog postupka.  
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Prilog broj 3: konkretni primeri moralnih dilema 

 

Primer 1: Jovan Jovanović je predano učio i dobio najbolju 

ocenu na isptu iz, na primer, mikrobiologije. Njegov kolega i dobar 

prijatelj nije u tom ispitnom roku položio, a pošto je imao ''važnija 

posla'', nije se spremio ni za sledeći ispitni rok. Zamolio je, stoga, 

Jovana da polaže umesto njega. Jovan je pristao, ali je uhvaćen u 

prevari. Na pitanje nastavnika zašto je to učinio, odgovorio je da je 

prijateljstvo vrlina koju stavlja iznad svega, i da će uvek i po svaku 

cenu biti spreman da se žrtvuje za prijatelja. Je li Jovan u pravu? 

Primer 2: Supruga XY-a je obolela od raka. Lek za tu vrstu 

kancera postoji, ali je veoma skup. Žena mora brzo da primi terapiju, 

inače joj nema spasa. XY zna gde može da kupi lek, no nema dovoljno 

novca. Pozajmljuje novac, ali uspeva da sakupi tek polovinu potrebne 

sume. Odlazi kod farmaceuta koji ima lek, ispriča mu celu priču, 

insistira na tome da ne može da zamisli život bez supruge i moli ga da 

mu lek proda po nižoj ceni; farmaceut ga, međutim, odbija (rečima: 

''Ja bih vrlo brzo bankrotirao ako bih svakom kao što ste Vi izlazio u 

susret!''); XY te noći provaljuje u apoteku i krade lek. 

 

Primer 3: Učesnik u ispitivanju leka za citomegalovrus je 

plaćeni konsultant farmaceutske kompanije koja finansira ispitivanje i 

ima nekoliko stotina njenih akcija. 

 

 Primer 4: Gospodin M je šezdesetogodišnji muškarac koga su 

upravo operisali od kancera pankreasa. Teško se oporavlja od 
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operacije. Supruga i njihovih petoro dece verno čekaju u njegovoj 

bolesničkoj sobi. Svi su posvećeni hrišćani. Doktor K koji je hirurg, 

dolazi dva puta dnevno u vizitu. Svaki put kada uđe u sobu, porodica 

ga zamoli da se sa njima pomoli za oporavak gospodina M. Ali doktor 

K nije religiozan. Tokom jedne od poseta, jedan od sinova pokaže 

doktoru članak koji je pronašao u medicinskoj literaturi, u kojem se 

tvrdi da je istraživanje pokazalo da pacijenti za koje se neko redovno 

moli češće ozdrave. i ponavlja poziv porodice da se pomoli sa njima. 

 

Primer 5: Gospodin Ž dve godine čeka na transplantaciju 

jetre. Dolazi u ordinaciju kod svog hirurga sa osobom koju 

predstavlja kao svog najboljeg prijatelja i kaže da je čitao o 

programima transplantacije u kojima se presađuju delovi jetre živih 

donora. Njegov prijatelj izjavljuje da želi da bude živi donor.  

Zaključak 

Kroz iskustvo nastavnika dolazi se do toga da su analiza 

teksta, debata, studija slučaja i analiza konkretnih moralnih dilema 

najobuhvatnije metode za razumevanje ciljeva časa medicinske etike, 

a to je potvrđeno evaluacijom učenika kroz fokus grupni intervju i 

samoevaluacijom nastavnika. Ovakav pristup nastavnom predmetu 

navodi učenike da ispravno misle sa težnjom ka istini, odnosno 

rešenju, da razumeju da problemi imaju više mogućih rešenja i da je 

potrebno odabrati najbolje, a ono što je negde najvažnije jeste da se 

ovakvim metodama učenici osposobljavaju da samostalno donose 

odluke.  
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Ono što je posebno interesantno jeste da se u slučajevima 

kada je nastava organizovana ovakvim metodama učenici gotovo 

nikada ne žale da im je teško i ne događa se da nisu spremni za 

realizaciju časa, s obzirom da je najčešći grupni rad, učenik ima 

obavezu i prema drugima, a ne samo prema sebi, stoga se najčešće ne 

događa da neko od učenika nije spreman za čas. Učenici imaju 

priliku da se bave istraživanjem i upoznavanjem sa nekim novim 

temama i stavovima i često i o drugim nastavnim predmetima mnogo 

toga nauče. Ukoliko se nastavnik ne poziva na nekakav 

samoodređeni autoritet, već na odgovornost učenika prema sebi i 

prema drugima, gotovo da nikada nema problema u realizaciji 

časova.  

Ono što se ovakvoj metodici može zameriti, ili ono što neki 

mogu smatrati nedostatkom, jeste izostajanje momenta klasičnog 

predavanja, gde nastavnik na času drži govor, dok je učenik 

isključivo slušalac. No, međutim, proces obrazovanja ne bi trebalo da 

bude ovako razumljen. Nastavnik u procesu obrazovanja je dužan da 

usmerava, upućuje, upoznaje i vodi učenike kroz nastavne jedinice sa 

ciljem da ih osposobi da samostalno misle, donose odluke, 

preuzimaju odgovornost, aktivno učestvuju u zajednici, a samim tim 

sami i realizuju čas uz nužnu pomoć nastavnika.  

Literatura: 

Babić, J., Moral i naše vreme, Prosveta, Beograd, 1998. 

Kant, I., Dvije rasprave, Matica Hrvatska, Zagreb, 1953.  



Marina Popović 

 

90 

Turza, K., Medicina i društvo: uvod u medicinsku etiku, Medicinski 

fakultet Beograd, Beograd, 2014. 

Pens, G. E., Klasični slučajevi iz medicinske etike, Službeni glasnik, 

Beograd, 2007. 

Vinslejd, V., Zigler, M., Džonson, A.R., Klinička etika, Službeni 

glasnik, Beograd, 2008. 

 

 
Marina Popović 

 

TEACHING METHODOLOGY OF ETHICS IN SECONDARY SCHOOL 

 

Summary: The teaching of medical ethics on secondary vocational schools 

provides the opportunity for taking practical approach towards numerous problems 

as long as the teaching is perceived as a space that can be freely organized within 

ethics theory and thinking paying attention to defining and analyzing specific ethic 

issues. Methodically conceived teaching of ethics must be such as to demand 

critical thinking and dealing completely with problems. By teacher evaluation, 

focus group interview of students and self-evaluation of teacher , the conclusion 

has been reached that debates, text analysis, case study and analysis of specific 

examples of moral dilemmas are the most encompassing methods for reaching 

goals of medical ethics in secondary schools. 

 

Key words: medical ethics, secondary school, teaching methodology, critical 

thinking, problem analysis  
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ZAŠTO ETIKA, A NE FILOZOFIJA? 

 
Apstrakt: U aktuelnoj reformi srednjeg stručnog obrazovanja, problematičan status 

filozofije je rešen na tri različita načina: u nekim obrazovnim profilima filozofija je i 

dalje obavezan nastavni predmet, u nekima umesto filozofije postoji alternativa u 

vidu (neobaveznog) izbornog predmeta Logika sa etikom, dok u nekima postoji etika 

kao obavezan nastavni predmet. Autorka u radu iznosi argumentaciju u prilog trećem 

rešenju, na osnovu refleksije suštinskih razlika nastave filozofije i nastave etike u 

praksi. Rasvetljavajući neophodne uslove uspešne nastave filozofije/etike u srednjim 

stručnim školama, suprotstavlja etiku filozofiji kao prijemčiviju učenicima, 

svrsishodniju, plodonosniju i potrebniju nastavnu alternativu. Analizira 

konstruktivno-subverzivni karakter filozofske i profesionalne etike, pokušavajući 

dokazati da upravo takav dijalektički koncept nastavnog predmeta etika ostvaruje 

najuzvišenije filozofske ciljeve i doprinosi razvoju samosvesnog mladog čoveka koji 

se rukovodi kritički utemeljenim vrednosnim stavovima u svom (profesionalnom) 

delanju i stvaranju humanijeg, pravednijeg i lepšeg društva. 

 

Ključne reči: srednja stručna škola, obrazovanje, etika, filozofija, nastava, metoda, 

profesija.  

Mesto i uloga filozofije u srednjem stručnom obrazovanju 

Aktuelni projekat reformisanja srednjeg stručnog obrazovanja, 

koji je započet početkom ovog veka, između ostalih, nastaje i na 

temelju dva ključna problema srednjoškolskog obrazovanja, a to su 

neadekvatna ponuda stručnog kadra na tržištu rada i brojne 

funkcionalne teškoće nastave i obrazovanja. Uzroci oba problema se 

na strani obrazovanja prepoznaju u zastarelosti pojedinih obrazovnih 

profila i u programskoj prezasićenosti teorijskim sadržajima. Ovde se 

misli kako na premalo zastupljeno učenje putem rada – neposredno 

sticanje znanja u realnim radnim okolnostima, tako i na preveliki udeo 
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teorijskih, opšteobrazovnih predmeta.
1
 Polazeći od premise da opšta, 

teorijska znanja malo doprinose stvarnom razumevanju budućeg 

zanimanja ili profesionalne delatnosti, nisu ono što se traži od budućeg 

kvalifikovanog radnika, niti će se kao takva adekvatno meriti i 

vrednovati na tržištu rada, nosioci reforme zaključuju da takve 

programe treba izbaciti iz nastavnih planova i zameniti nekim drugim, 

konkretnijim i korisnijim, praktičnim i tehničkim znanjima. U tom 

kontekstu, prepoznata kao sistem praktično i tehnički nekorisnih i 

suvišnih teorijskih znanja, filozofija se u većini planova stručnih 

obrazovnih profila više ne nalazi kao obavezan opšteobrazovni 

predmet.
2
 U nekima od tih planova umesto njenog imena vidimo 

Medicinsku etiku, dok je u većini slučajeva učenicima ponuđena 

Logika sa etikom, kao neobavezni izborni predmet. 

Međutim, kada se govori o nastavi filozofije u srednjim 

stručnim školama, važno je podsetiti da je filozofija kao nastavni 

predmet (bila) prisutna isključivo u četvorogodišnjem srednjem 

stručnom obrazovanju, dakle, predviđena nastavnim planovima onih 

obrazovnih profila koji učenicima nakon završetka četvorogodišnjeg 

školovanja, pored mogućnosti neposrednog uključivanja u radni 

odnos, donose i drugu mogućnost – nastavak školovanja na 

univerzitetima. To konkretno znači da im obrazovni sistem, pored 

stručnog znanja, mora ponuditi šire i opštije obrazovanje putem 

                                                 
1
 Nakon 2009. godine, udeo opšteobrazovnih programa u četvorogodišnjem 

srednjem stručnom obrazovanju sa 50% pada na 40%. 
2
 Postoje neki obrazovni profili u kojima je filozofija u ovom trenutku zadržala 

status obaveznog predmeta. O tome šire u dostupnoj bazi svih nastavnih planova i 

programa na www.zuov.gov.rs  
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izučavanja onih teorijskih znanja koja nisu usko vezana za datu 

kvalifikaciju. Ta znanja uključuju i filozofska znanja. 

Ako se osvrnemo na opšte ciljeve i ishode obrazovanja 

artikulisane u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ne 

možemo se oteti utisku da su u većem broju ti ciljevi i ishodi 

nedostižni, ili bar neostvarivi u potpunosti, bez filozofskog 

obrazovanja. Tako npr.: “8. pun intelektualni, emocionalni, socijalni, 

moralni i fizički razvoj svakog deteta, učenika i odraslog, u skladu sa 

njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima”; “10. 

razvoj svesti o sebi, stvaralačkih sposobnosti, kritičkog mišljenja, 

motivacije za učenje, sposobosti za timski rad, sposobnosti 

samovrednovanja, samoinicijative i izražavanja svog mišljenja”; “12. 

razvijanje pozitivnih ljudskih vrednosti”; “14. razvijanje kompetencija 

za razumevanje i poštovanje prava deteta, ljudskih prava, građanskih 

sloboda i sposobnosti za život u demokratski uređenom i pravednom 

društvu”
3
, predstavljaju ciljeve do kojih vodi upravo filozofija. Kada je 

reč o ishodima obrazovanja i vaspitanja, onome što očekujemo od 

učenika nakon završenog određenog nivoa obrazovanja, stvar je još 

nesumnjivija, jer od njega, između ostalog, očekujemo da: “1. izrazi i 

tumači ideje, misli, osećanja, činjenice i stavove u usmenoj i pisanoj 

formi”; “7. ume da razlikuje činjenice od interpretacija”; “14. shvata 

svet kao celinu povezanih sistema i prilikom rešavanja konkretnih 

problema razume da nisu izolovani”.
4
 

                                                 
3
 Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Službeni glasnik RS, br. 

88/2017, Beograd, 2017., član 8. 
4
 Ibid, član 9. 
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Sa druge strane, cilj Filozofije “da kod učenika razvije svest o 

potrebi da aktivno oblikuju svoj i odgovorno učestvuju u javnom 

životu humano i demokratski orijentisanog društva, osposobljavajući 

ih da nezavisno kritički misle i prosuđuju, fomiraju sopstveni pogled 

na svet koji je osetljiv na kulturni kontekst, i da se u svojim delima i 

postupcima rukovode vrednostima istine, dobra, pravde i lepote čiji 

smisao i značaj otkrivaju u procesu ovladavanja znanjima i veštinama 

svojstvenim filozofski kultivisanoj misli”
5
, ne da ne prkosi opštim 

ciljevima obrazovanja i vaspitanja u važećoj politici obrazovanja, nego 

je suštinski cilj samog obrazovanja. Ako je tako, čini se da nema 

uzvišenijeg posla od onoga koji obavljaju nastavnici filozofije u 

srednjim školama. Šta se događa u praksi?  

Refleksija nastavne prakse filozofije osvetljava paradoks da 

sama filozofija, koncipirana tako kako je koncipirana i u uslovima u 

kojima se izvodi, nema kapacitet punog ostvarenja filozofskih ciljeva 

u srednjem stručnom obrazovanju. Iako uspešna nastava filozofije 

zavisi od brojnijih faktora, postoje tri ključna razloga njene 

neuspešnosti, a to su: neprijemčivost nastavnog sadržaja, učenički 

doživljaj filozofije kao nečeg stranog, suvišnog i nevažnog i 

didaktičke teškoće izvođenja nastave. Ovi problemi nisu relativni i 

usko vezani za kompetencije nastavnika, u smislu da ih on može 

prevazići, samo ukoliko ume, oni predstavljaju činjenično stanje, 

ograničene uslove pedagoškog rada koji nameću put prilagođavanja 

                                                 
5
 Pravilnik o izmenama pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za 

zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama, Službeni glasnik RS – 

Prosvetni glasnik, broj 11/2013., Beograd, 2013., str. 57. 
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nastave na kojem ona nužno gubi na kvalitetu i neretko samu sebe 

dovodi u pitanje. Sa druge strane, nastava etike se pokazuje u sasvim 

drugom svetlu. Učenici su mnogo osetljiviji za moralne probleme i 

dileme i ne odriču se lako svojih vrednosnih stavova, kao što ih sa 

druge strane uopšte ne boli što nemaju filozofski stav o većini drugih 

filozofskih problema; često se osećaju pozvano od strane samih stvari 

da ih rasvetle iz svog moralnog ugla i veoma rado sarađuju u 

savladavanju veština koje im pomažu da u tom rasvetljavanju budu što 

uspešniji.  

Bez obzira na upitno i veoma konfuzno rešavanje statusa 

filozofije u srednjim stručnim školama i dilemu da li je odluka 

izbacivanja filozofije kao obaveznog nastavnog predmeta iz srednjih 

stručnih škola uopšte promišljena kao korisna za samo obrazovanje i 

obrazovni sistem, teza ovog rada je da njeno formalno izbacivanje 

tamo gde je ona svedena na etiku dovodi do očuvanja i preporoda 

filozofije u nastavnom procesu.  

Nastava filozofije/etike u praksi – uslovi (ne)uspešnosti 

a) Problem uspostavljanja i vođenja filozofskog dijaloga u nastavi 

filozofije 

Najčešća pitanja koja nastavniku filozofije upućuju učenici 

srednjih stručnih škola na prvim časovima upoznavanja sa nastavnim 

predmetom jesu: “Hoćemo li na ovim časovima filozofirati? Hoćete li 

nas naučiti da postanemo filozofi?” i “Šta će nama filozofija? Mi smo 

stručna škola!”. Koliko god prvo pitanje ushitilo nastavnika, jer 
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otkriva naivno i nevino očekivanje učenika da na časovima filozofije 

lako i brzo ovladaju veštinama razotkrivanja onog tajanstvenog i 

nedokučivog, jer to je očekivanje plodno tle nastave filozofije, toliko 

drugo pitanje najavljuje veliku teškoću u izvođenju nastave, a ona se 

tiče tvrdo ukorenjenog i široko rasprostranjenog stava da je filozofija 

sistem beskorisnih i nevažnih teorijskih znanja.  

Naravno, i drugo pitanje vodi ka metodološki plodnom tlu, jer 

izaziva nastavnika da na časovima pokaže učenicima koliko im je 

filozofija potrebna, ne kao budućim stručnjacima, već kao ljudskim 

bićima. U tu svrhu, jedan od njegovih glavnih zadataka na uvodnim 

časovima je da što uspešnije razbije mit o filozofiji kao elitističkoj 

deliciji nedostupnoj običnim ljudima. Rasvetljavajući prirodu 

filozofije kroz analizu prirode filozofskih pitanja, on pokazuje da je 

filozofija imanentna čoveku, jer su filozofska pitanja ljudska pitanja o 

smislu života, istini, pravdi, dobru, lepoti, svetu, drugome, smrti… Biti 

kadar postaviti ih ne podrazumeva specijalan filozofski dar, već 

prirodnu težnju ka spoznavanju i razumevanju onoga što (zaista) jeste. 

A ova je težnja svojstvena svakom čoveku i ona vodi ka različitim 

pojavljivanjima filozofije u svakom dijalogu o onome 

nepromenljivom, izvornom, zajedničkom, važnom ili večnom, bio taj 

dijalog u akademskoj ili kolokvijalnoj formi. Prema tome, prva važna 

poruka nastavnika učenicima je da filozofiju ne odbacuju unapred, jer 

su već u njoj, i to svaki put kada razgovaraju o prijateljstvu ili pravoj 

ljubavi, strahu od smrti ili samoće, kada preispituju svoje odluke… 

Pitanje je samo koliko dugo u njoj žele ostati i šta od nje očekuju. 
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I zaista, nije stvar u razumevanju filozofskog pitanja. Učenici 

će se u nekim pitanjima prepoznati, a ona u kojima neće, načelno će 

razumeti. Ono što je mnogo komplikovanije i zahtevnije, nalazi se na 

strani razumevanja filozofskih odgovora koji su veoma apstraktni, 

iskazani kompleksnom terminologijom, nisu konačni i gotovi, te 

zahtevaju aktivno misaono učešće u njihovoj artikulaciji. A na taj 

zahtev jedan prosečan učenik srednje stručne škole veoma teško može 

uspešno odgovoriti. Tri su razloga zašto je to tako. 

Prvi razlog leži u problemu neprijemčivosti filozofskog 

sadržaja. Da bi učenik mogao biti pripremljen i koliko toliko sposoban 

voditi filozofski dijalog, bilo kroz razgovor sa nastavnikom, ili čitajući 

filozofski tekst, on mora dobro poznavati i baratati svojim maternjim 

jezikom i kontinuirano usvajati specifične filozofske termine 

svojstvene autorima koje želi razumeti. U suprotnom, filozofski 

dijalog je nemoguće otpočeti ili se on rasipa u banalnostima. Ovo su 

dve krajnje mogućnosti između kojih se profilišu različiti tipovi 

nastavnika i stilovi nastave.  

Prva krajnost je ona koja najčešće nastaje iz razloga održanja 

stručnog kvaliteta filozofskog predavanja. Tada se nastava odvija u 

formi monologa filozofskog autoriteta (nastavnika) i pokojih 

unutrašnjih dijaloga onih učenika koji predavanje uspevaju pratiti. 

Međutim, ovakav model, svojstveniji tradicionalnoj, ali i 

univerzitetskoj nastavi, u modernoj srednjoj školi nije legitiman, jer se 

oglušuje o princip aktivne nastave koja je jedna od paradigmi 

savremene nastave. U njemu učenik nije aktivni sudionik u nastavnom 

procesu, već pasivni slušalac koji se naknadno povezuje sa 
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predstavljenim nastavnim sadržajem proučavanjem gradiva nakon 

časa. Koliko je bio uspešan u tome, saznaće i učenik i nastavnik tek 

prilikom provere i ocenjivanja znanja. Međutim, opasnost koja ovde 

preti je da ono što se tada vrednuje često predstavlja uspešnost 

ponavljanja tuđih misli i stavova, a ne misaonog posredovanja učenika 

sa drugim mišljenjem. Nastavnik i učenik se mogu zavaravati da je 

ova uspešnost pokazatelj filozofskog obrazovanja i kritičkog mišljenja, 

ali je ključni problem što učenik najčešće o tome što (tako lepo) 

izgovara ništa ne misli.  

Druga krajnost je česta posledica apsolutnog poštovanja 

učeničkih predznanja kao nastavnog polazišta, shvatanja uloge 

nastavnika kao motivatora i “pokretača na mišljenje” i uspešne nastave 

kao one putem koje se uči. Tada nastavnik mora prilagoditi nastavne 

metode, nastavna sredstva i jezik izlaganja intelektualnim 

mogućnostima učenika, često na uštrb naučnog kvaliteta nastave. 

Nesporno je da nastavnik u koncipiranju svojih predavanja mora uzeti 

u obzir učenička predznanja i mogućnosti razumevanja filozofskog 

izlaganja. U tom smislu, njegova izlaganja moraju biti jasna, 

razgovetna, razumljiva, bogata primerima i upućivati na vezu sa 

iskustvom učenika, otvorena za preispitivanja i učeničku kritiku, 

neprekidno na testu kvaliteta recepcije od strane učenika. Međutim, na 

ovom putu se lako možemo suočiti sa jednim drugim, veoma 

ozbiljnim problemom - problemom po samu filozofiju. Kada nastava 

mora biti dinamična i zanimljiva, učenje igra, a nastavnik animator, 

tada je tanka linija između uspešne nastave i njene karikature. Koliko 

god nastavnik imao profesionalnu obavezu uzimati u obzir učenička 
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predznanja i intelektualne kapacitete razumevanja, postoji granica do 

koje on u službi razumljivosti i prijemčivosti filozofskog izlaganja 

može ići kada ilustruje, uposebljuje, konkretizuje i prevodi. Kritičko i 

apstraktno mišljenje, njeni najimanentniji ciljevi, logičke su 

sposobnosti koje se razvijaju iz i na osnovu i račun dogmatskog i 

konkretnog mišljenja, koje kao datosti nastavu filozofije čine 

mogućom (utoliko što je njen metod u njihovom prevazilaženju i 

istinskom ostvarenju), ali kada postaju zadatosti, što se događa usled 

nepostojanja neophodnih učeničkih predznanja, pa nastavnik stupa u 

situaciju da ih od učenika tek očekuje kao prvo iskustvo u misaonom 

posredovanju sa datim predmetom, tada svedoče o njenoj 

neizvodljivosti.  

Nastavnik je dužan učenika nečemu naučiti, a da bi u tome 

uspeo, “učenici s naporom moraju uspešno savladavati postavljene 

prepreke (pitanja, zadaci)”.
6
 Problem u nastavi filozofije u srednjim 

stručnim školama je što je ono malo više u zadatku iz nastavnikove 

perspektive, za učenika previše. To u praksi znači da učenik mora 

uložiti nesrazmerno mnogo truda i vremena kako bi savladao gradivo 

koje pritom doživljava apsolutno nevažnim za svoj budući rad ili život. 

Koliko napora treba uložiti za razumevanje lekcije prilikom čije 

obrade u otvorenom dijalogu sa nastavnikom učenik ne razume 

kolokvijalne termine kojima se ovaj služi u rasvetljavanju nejasnijih, 

filozofskih pojmova? Koliko vremena treba izdvojiti za čitanje i 

najjednostavnijeg filozofskog teksta, ukoliko učenik nema čitalačku 

                                                 
6
 Jukić, S., “Vreme je za nastavu u kojoj učenik misli”, Norma: časopis za teoriju i 

praksu vaspitanja i obrazovanja, god. 8, br. 3, Sombor, 2001., str. 28.  
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tradiciju, niti kulturu? Učenici se nerado zadržavaju na tom putu 

aktivne muke prevazilaženja svojih intelektualnih ograničenja i 

neznanja, što za posledicu ima odbacivanje filozofije kao relevantnog 

nastavnog predmeta i odsustvo bilo kakvog odnosa prema njoj. 

Međutim, pitanje je da li bi učenik mogao, kada bi hteo? Ovim 

pitanjem otvaramo drugi problem – problem motivacije učenja 

filozofije. 

Brojna filozofska pitanja, kao što su metafizička, ontološka, 

metodološka, gnoseološka ili epistemološka, srednjoškolce uglavnom 

ostavljaju ravnodušnima i nezainteresovanima za bilo kakav odgovor. 

Oni ne prepoznaju značaj dobrog dela filozofskih tema, niti osećaju 

intelektualnu potrebu da o većini tih problema razmišljaju i o njima 

razgovaraju, jer ih doživljavaju kao suviše apstraktna, odvojena od 

života, strana, nejasna i nebitna. To su znanja koja veoma teško mogu 

povezati sa svojim misaonim iskustvom, a često u tome ne uspevaju. 

Takođe, to su znanja koja malo pomažu u osiguranju izvesnije 

budućnosti, zbog čega jedan prosečan srednjoškolac ne misli da je na 

gubitku ukoliko ih ne poseduje. Na kraju krajeva, on ne veruje ni u 

moć filozofskog obrazovanja u pogledu unapređivanja njegovih 

intelektualnih sposobnosti i ukupnih kvaliteta. Ovaj problem 

nedostatka motivacije za učenjem apstraktnih sadržaja se u modernoj 

nastavi pokušava prevazići adekvatnim načinom izvođenja nastave, što 

je treći problem u nastavi filozofije - problem nastavne metode.  

Učenik se po prirodi stvari uvek nalazi između radoznalosti i 

otpora prema novim saznanjima, a što je do njih teže doći, otpor je 

veći. Profesionalna dužnost nastavnika je da taj otpor kod učenika 
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omekša, a želju za spoznajom ohrabri i otvori. To radi adekvatnim 

osmišljavanjem nastave, izborom metoda i sredstava za rad koji će 

omogućiti aktivno i stvaralačko učešće učenika u nastavi. Međutim, 

realizacija i uspešnost svake od nastavnih metoda aktivne nastave 

podrazumeva jednako dobru pripremu, kako od strane nastavnika, tako 

i od strane učenika. Konkretno, diskusija, debata i svaka druga 

argumentativna rasprava uspeva samo ukoliko učenik ume 

aktualizovati dati filozofski problem istražujući i povezujući ga sa 

drugim, već stečenim, znanjima; učenik će učiti i naučiti pisati 

filozofski esej ukoliko ima potrebu da nešto kaže o određenoj 

filozofskoj temi i ukoliko je spreman na kontinuirano usavršavanje iz 

želje da to kaže što uspešnije i obuhvatnije; učenik će raditi na 

filozofskom tekstu, samo ukoliko autorovo pitanje uspeva postaviti 

kao svoje i ukoliko je spreman proširivati svoje jezičke i intelektualne 

granice zarad radosti susreta sa drugim; kao što će zauzeti drugačiju, 

kritičku perspektivu prilikom analize filma, novinskog članka, 

umetničke tvorevine ili političke situacije, ukoliko je već prethodno 

zaintrigiran događanjem u ljudskoj zajednici i želi je dodatno još bolje 

razumeti.  

Na nastavniku je da učenika zainteresuje, ako treba i šokira, 

intelektualno isporovocira, probudi iz dogmatskog dremeža i pokrene 

na aktivan misaoni proces, koristeći bogatu lepezu atraktivnih 

nastavnih sredstava i metoda, ali je isto tako i na učeniku da prihvati 

poziv na filozofiju i na njega odgovori kao on sam. Da bi to bilo 

moguće, nije dovoljna nastavnikova kreativnost i inovativnost u 

planiranju i izvođenju dobro organizovane aktivne nastave, bilo kao 
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problemske, istraživačke, projektne ili neke druge. Učenik mora imati 

neka očekivanja od filozofije. Drugim rečima, pored prepoznavanja 

značaja filozofskih tema, on mora imati makar maglovitu i nejasnu 

predstavu da je bez ili van filozofske perspektive samoposmatranja 

njegova značajnost upitna. Kada te predstave nema, filozofske 

radionice postaju igraonice, a ozbiljnost i uzvišenost filozofske igre 

nestaje u neozbiljnosti pedagoških igrarija. 

Sve tri teškoće dovode u pitanje nastavu filozofije, jer 

onemogućavaju uspostavljanje filozofskog dijaloga između učenika i 

nastavnika. Dijalog još od Sokrata predstavlja metodu nad metodama, 

kao izvorište i put rađanja, razvoja i verifikacije filozofske misli. 

Međutim, pored toga što bi trebala biti najzastupljenija metoda, dijalog 

u nastavi filozofije predstavlja izvorište i uporište svih drugih 

nastavnih metoda
7
, i kao takav, najvažnije i najpouzdanije merilo 

uspešnosti izvođenja nastave filozofije. To znači da pitanje postojanja, 

kvaliteta i dometa dijaloga učenika i nastavnika nije stvar samo jedne 

nastavne metode pored mnogih drugih, već je pitanje same nastave 

filozofije. Ona je moguća baš onoliko koliko je moguć filozofski 

dijalog. Teškoće njegovog konstituisanja u formi dijalektike pitanja i 

odgovora i majeutičkog ostvarenja tiču se nemogućnosti 

uspostavljanja zajedničkog jezika između učenika i nastavnika, 

problema aplikacije i izostajanja demokratske atmosfere njegovog 

                                                 
7
 O razlikovanju ontološkog i instrumentalnog dijaloga iz perspektive savremene 

dijaloške pedagogije videti u: Milin, V., Načini konceptualizovanja dijaloga u 

nastavi – doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Beograd, 2016., 

str. 46-49. 
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vođenja
8
, nepostojanja tri suštinska uslova međusobnog razumevanja 

u ljudskoj komunikaciji. U najboljem slučaju, u praksi postoji nastavni 

dijalog u izborenim uslovima pristojne atmosfere njegovog vođenja u 

kojem nekolicina učenika učestvuje, dajući aktivan doprinos razvoju i 

rasvetljavanju filozofske stvari, dok većina (pre)pušta filozofsku stvar 

i time učvršćuje autoritarnu poziciju nastavnika kao onoga koji se u 

nju razume. Zajednički jezik se najlakše gradi oko zajedničke stvari, a 

njih je, na žalost, malo u srednjoškolskoj nastavi filozofije, zbog čega 

se filozofska stvar na kraju ipak rado ostavlja nastavniku i odabranim 

đacima. 

 

b) Nastava etike 

Za razliku od teorijske filozofije, praktička filozofija nailazi na 

brojniju, bogatiju i adekvatniju recepciju od strane učenika, sadržaj je 

koji se radije uči i koji učenici uspešnije razumeju. Za razliku od svih 

navedenih ontoloških teškoća, koje onemogućavaju uspešnu nastavnu 

obradu teorijsko-filozofskih oblasti, nastava etike suočava se sa 

navedenim problemima tek na operativnoj, didaktičkoj ravni. Ovde 

nije pitanje da li je filozofski dijalog moguć, već kako ga voditi do 

njegovog punog dometa. Svi navedeni nezadovoljeni uslovi nastave 

teorijske filozofije preokreću se u svoju suprotnost kada je reč o 

etičkim sadržajima. Oni se pokazuju kao prijemčiviji, razumljiviji, 

korisniji i bitniji. U njima se učenici prepoznaju i lakše ih povezuju sa 

                                                 
8
 Ovde se misli, kako na jednake pozicije svih učesnika u razgovoru, u smislu 

jednake pozvanosti i potrebe da se o nečemu govori, tako i na uključenost što 

većeg broja učenika u filozofski dijalog. 
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svojim misaonim iskustvom, zbog čega se osećaju pozvano da javno o 

njima misle i govore, što svaku dobro odabranu i osmišljenu metodu 

aktivne nastave unapred čini mogućom i najčešće uspešnom.  

Nemoguće je od učenika čuti da etika nije za njega jer se neće 

rado odreći svojih moralnih uverenja koja su u velikoj meri deo 

integriteta njegove ličnosti, konstitutuens i regulativ društvenih uloga 

koje vrši i odluka koje donosi. Ali isto tako nije moguće od njega čuti 

ni da je korpus njegovih delovanja moralno problematičan, upitan ili 

neispravan, da su odluke koje donosi etički neopravdane, da su 

moralne osude drugih neutemeljene i lako oborive. Zato ih rado iznosi 

i deli sa drugima u javnom prostoru učionice (tri najvatrenije teme 

među srednjoškolcima su teme nacionalizma, teizma i 

homoseksualizma). Međutim, taj tvrdi dogmatski odnos učenika 

prema svojim moralnim uverenjima nije prepreka, već produktivan 

izazov za nastavu etike. Filozofija kao meta-nivo preispituje i 

problematizuje dogmatski nivo znanja i delanja i što je taj nivo za 

učenika presudniji, to je njena učinkovitost veća. “Znam da ništa ne 

znam” otvara put saznanja jedino ukoliko je refleksija o 

uznemirujućim granicama saznanja, a ne njihove nepotrebnosti. I to je 

suštinska razlika koja majeutičku veštinu u etici čini mogućom, a u 

nastavi teorijske filozofije često nemogućom.  

Filozofski dijalog o etičkim temama i moralnim problemima je 

ontološki moguć jer je moguć njegov ključni uslov – aplikacija, a 

njegovo uspešno vođenje počiva na samodoživljavanju učenika kao 

moralnog subjekta – onoga koji može i treba ispravno delovati i uticati 

na druge, stvarati i menjati društvenu realnost i tako ostvarivati i 
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dokazivati svoju značajnost u svetu, za i pred drugima. Ova poslednja 

značajnost temelj je didaktičke plodotvornosti različitih metoda 

aktivne nastave, jer učenik prepoznaje važnost učešća u dijalogu u 

učionici, kao i učešća u istraživačkim projektima koji uključuju 

proširenje dijaloga iz učionice u širu društvenu zajednicu (najčešće 

profesionalnu), što na kraju dovodi do približavanja jednom od 

isticanijih ciljeva današnje nastave - demokratizaciji u učionici i van 

nje, iz i zbog nje.
9
  

Doživljajem moralnih problema kao istinskih problema, etičkih 

tema kao onih o kojima je važno govoriti i razgovarati, a učenika kao 

moralnog subjekta koji upravo iz tog doživljaja postaje govorni 

subjekt, pozicija nastavnika u učionici se bitno menja. Nastavnik se ne 

doživljava kao neupitni znalac tajanstvenog i nedokučivog, njegov 

autoritet nije neprikosnoven i utemeljen u strahu od nemogućnosti 

samišljenja sa njim, nego se gradi u jednom otvorenom poverenju u 

mogućnost saznanja kroz saradništvo i sapatništvo (ovo poslednje 

kada su u pitanju otvoreni i teško rešivi moralni problemi). Njegovi 

iskazi i stavovi se itekako preispituju i kritikuju, jednako smelo kao što 

on preispituje učeničke stavove, jednako smelo kao što „zajednica u 

učionici” preispituje druge van učionice. Ovo je ključna tačka koja 

filozofsku misao čini mogućom u srednjoj školi i vodi do ostvarenja 

najimanentnijih filozofskih ciljeva. Tek tu možemo postaviti pitanje 

pedagoške veštine nastavnika koliko će se taj potencijal ostvariti.  

                                                 
9
 O konceptu dijaloga kao sredstvu demokratizacije u obrazovanju, jednom od pet 

koncepata dijaloga u nastavi, opširnije videti u: Milin, V., Načini 

konceptualizovanja dijaloga u nastavi – doktorska disertacija. 
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Obrazovni dometi nastave etike 

Iz prethodnog kratkog pregleda najistaknutijih problema 

izvođenja nastave filozofije u srednjoj stručnoj školi, mogli bismo 

zaključiti da je njen najveći poraz preokretanje u svoju suprotnost – 

jačanje dogmatskog odnosa prema stvarnosti koji proizilazi iz jednog 

velikog nepoverenja u filozofiju kao prohodnog i produktivnog puta 

(samo)saznanja. Negativna kritika filozofije kao istorije onoga ko je 

šta rekao najopasnija je kritika koju joj upućuju srednjoškolci, jer je taj 

ko za njih neko neodređen, neki tamo, a ne tu, neko dalek i stran, a ono 

šta je rekao za njih uglavnom ne predstavlja ništa, jer lebdi izmedju 

mišljenja i stvarnosti. To šta oni ne mogu prepoznati u svojim 

misaonim stremljenjima, niti susresti u svom horizontu sveta života.  

Sa druge strane, ono šta se u etici prepoznaje kao ono što je 

konkretno tu. U životu, budućem radu, težnjama i stremljenjima, 

samoosećanju i savesti učenika. Utoliko, odnos prema moralnom 

fenomenu nije spoljašnji, sporedan, niti čak nepostojeći, već je duboko 

ukorenjen, često ličan i za učenike emotivno presudan, zbog čega će 

rado preuzeti poziv za aktivno učešće u nastavi koja za cilj ima 

njegovo preispitivanje, tumačenje i razumevanje. Međutim, da bi 

kritičko mišljenje bilo ostvariv cilj na časovima etike, ovaj uslov 

prethodne povezanosti sa predmetom jeste neophodan, ali nije 

dovoljan. Svrha nastave etike nije u moralnom (pre)vaspitavanju 

učenika, već u njegovom osposobljavanju na artikulisano formiranje 

racionalno osnovanih i utemeljenih etičkih stavova. Tim putem se on 

podstiče i ohrabruje, kako na neprekidno samopreispitivanje, tako i na 

kultivisanje svoje misli kroz misaono posredovanje sa velikim etičkim 
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tradicijima, čime postepeno osvaja samostalnost i nezavisnost u 

mišljenju, bez kojeg moralnog vaspitanja i vaspitanosti nema, ukoliko 

verujemo u mogućnost autonomno-voljnog i umnog konstituisanja 

morala. A tu samostalnost i nezavisnost mišljenje stiče nikako 

drugačije do posredovanjem i sameravanjem sa drugim mišljenjima, 

koju priliku ima samo u komunikaciji.
10

 

To znači da časovi etike pored razumevanja i usvajanja 

različitih etičkih pojmova, kategorija i teorija, trebaju obuhvatati i 

ovladavanje logičkim veštinama, kako bi učenici svoja uverenja mogli 

konstituisati kao nesumnjiva znanja, a tuđa kritički preispitivati, te 

opravdano usvajati ili odbacivati. Didaktičku plodnost spoja ove dve 

filozofske discipline imamo prepoznatu u nastavnom programu 

novonastalog izbornog predmeta Logika sa etikom, koji menja mesto 

tradicionalnog filozofskog predmeta. Njegova koncepcija 

podrazumeva formalno logičko obučavanje učenika u poimanju, 

suđenju, zaključivanju i dokazivanju, kao uslovu uspešnijeg 

razumevanja moralnog fenomena. Taj koncept omogućava 

preispitivanje subjektivnih uverenja i njihovo logičko utemeljenje ili 

odbacivanje pred drugima u govornoj zajednici u učionici, zbog koje 

izloženosti učenici misle razložnije i govore jasnije i preciznije. 

Sučeljavajući svoje mišljenje sa drugima i sarađujući na artikulaciji 

zajedničke stvari, učenici neretko postižu “moralni konsenzus”, 

osnažuju demokratski duh uže i šire zajednice, preuzimaju ulogu 

kritičkog posmatranja drugih i sebe samih, te tako autentičnije grade 

                                                 
10

 Jaspers, K., Filozofija egzistencije; Uvod u filozofiju, Prosveta, Beograd, 1973., 

str. 217-224. 
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svoj moralni integritet. U tom smislu, stepen ostvarenosti među-

upućenosti logike i etike u nastavi bitno određuje stepen ostvarenja 

obrazovnih potencijala ovog predmeta. 

Međutim, ovde se istovremeno postavljaju i dva ključna 

pitanja. Prvo, kako razumeti da je cilj formalno logički ispravnog 

mišljenja i racionalno osnovanog delovanja proizvoljan, cilj koji nam i 

treba i ne treba u društvenoj zajednici, s obzirom na to da je ovaj 

predmet neobavezni izborni predmet? I drugo pitanje je vezano za 

nepostojanje profesionalne etike u korpusu preporučenih nastavnih 

sadržaja primenjene etike. Kako razumeti da učenik srednje stručne 

škole, kao budući radnik i potencijalni profesionalac u svom poslu, 

nema priliku upoznati, artikulisati i razumeti osnovne etičke norme 

svoje profesije, analizirati moguće i stvarne etičke dileme i fiktivno 

stupati u moralno problematične situacije, što bi mu poprilično 

pomoglo u izgradnji delikatnijeg odnosa prema svojoj budućoj 

profesiji? Na kraju krajeva, zašto jedan budući laboratorijski tehničar 

ima ovu priliku, a inžinjer elektrotehnike ili informacionih tehnologija 

ne, s obzirom na to da prvi sluša Medicinsku etiku kao obavezan 

nastavni predmet, a drugi nema tu mogućnost, čak ni ukoliko se odluči 

da sluša Logiku sa etikom?  

Ukoliko nam je stalo do istinskog etičkog obrazovanja, nastava 

etike u srednjoj stručnoj školi se mora dotaći i profesionalnog 

delovanja. Jasno je da koncepcija profesionalne etike kao nastavnog 

predmeta nije moguća van svoje utemeljenosti u filozofskoj etici, i to u 

trenutnoj praksi koncipiranog programa Medicinske etike zaista i nije 

slučaj, bez obzira što je ovaj predmet formalno klasifikovan kao 
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opštestručni, a ne opšteobrazovni predmet. Međutim, eliminisanje 

profesije iz korpusa empirijskog, primenjenog etičkog sadržaja 

obuhvaćenog u Logici sa etikom neopravdano je iz više razloga i 

otvara ključno pitanje: da li učenik po završetku ovog kursa, ukoliko 

se na njega uopšte odluči, apsolutno opravdano može zaključiti da se 

područje rada, poslovne delatnosti i njegove buduće profesije ili 

zanimanja nalaze sa one strane morala, ne noseći sobom nikakve 

potencijalne moralno problematične situacije, niti etičke dileme o 

kojima je vredno razmišljati, te da je sasvim u redu ukoliko ne oseća 

potrebu da svoje odgovorno učešće u javnom životu izgradi i primeni 

u onom delu javnog u kojem ima najveće mogućnosti, obaveze i 

dužnosti delovanja? Poručuje li mu obrazovni sistem ovakvim 

programom da može, kada mu već poručuje da je i sama etika tek 

predmet mogućeg interesovanja, ali ne i obaveznog (po)znanja? 

Odnos profesionalne i filozofske etike u nastavi etike 

Profesionalna etika, kao sistem obavezujućih moralnih normi 

ponašanja i delovanja i etičkih principa kao vrednosnog temelja i 

okvira profesionalnog delovanja, najeksplicitnije je izložena u 

posebnim Etičkim kodeksima, utvrđenim i važećim za svaku posebnu 

profesiju ponaosob, tamo gde oni postoje. Međutim, ti kodeksi imaju 

materijalno-normativni karakter, te bez obzira na to što figuriraju kao 

apsolutno obavezujući za svakog pripadnika određene profesije, 

njihova puna obaveznost nije moguća ukoliko se propisane materijalne 

norme ne razumeju i ne prihvataju kroz prizmu njihove fomalne 

izvornosti i utemeljenosti, kroz prizmu filozofije. Razumevanje 
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suštinskih pojmova kao što su sloboda, odgovornost, dužost, krivica, 

savest, dobro itd., u osnovi je jačine važenja etičkog kodeksa u 

stvarnom profesionalnom delovanju, a to razumevanje nije moguće 

bez filozofske etike.  

U tom smislu, odnos filozofske etike i profesionalne etike u 

srednjoškolskoj nastavi etike treba da počiva na odnosu čistog i 

primenjenog, formalnog i sadržinskog, univerzalnog i posebnog, 

apstraktnog i konkretnog, kao dva lica istog bića. Kao što bi 

zanemarivanje filozofske utemeljenosti profesionalne etike vodilo 

površnom i nedovoljnom razumevanju moralne strukture ljudskog 

delovanja i obavezujućih etičkih principa, što za posledicu može imati 

površno, nedovoljno ili nepostojeće poštovanje tih principa u 

profesionalnom radu, tako i zanemarivanje profesionalne etike kao 

primenjene etike rizikuje da učenike ostavi neosetljivim za delikatne 

moralne probleme u budućoj profesionalnoj praksi i nedovoljno 

kritički orijentisanim prema sebi, drugima i svetu.  

Utoliko, razumevanje profesionalne delatnosti iz etičke 

perspektive koje vodi ka uspostavljanju kritičkog odnosa prema svojoj 

profesiji, temelj je svake profesionalne etike. Razumevanje onoga šta i 

kako u profesionalnom delovanju nije moguće bez razumevanja onoga 

zašto, te to pitanje razloga kao pitanje racionalne osnove našeg 

delovanja, podstiče samospoznaju, dublje razumevanje drugih i našeg 

mesta u svetu. Izgradnja kritičkog odnosa čoveka prema svojoj 

profesiji kao mogućnosti njenog unapređenja, koja istovremeno 

dovodi do njegovog unapređenja i unapređenja društva u kojem 

postoji, filozofski je cilj par excellence. Jer, šta znači zauzeti kritički 
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odnos prema svojoj profesiji? To nije ništa drugo do jedno duboko i 

temeljno razumevanje odnosa i razlike jeste i treba, te aktivnog i 

odgovornog činjenja da ono moguće bude najbolje moguće. U tom 

smislu filozofski utemeljena i artikulisana profesionalna etika ne vodi 

samo ostvarenju uzornog radnika, već i subverzivnog, nezgodnog i 

neposlušnog radnika, radnika koji misli o onome što radi, prepoznaje 

ono što ne treba biti i reaguje zbog same filozofske stvari koja je u 

osnovi ljudskog rada – znanja (obrazovanje), života (medicina, 

poljoprivreda), pravde (pravo) itd. U osnovi obrazovanja takvog 

radnika, pored adekvatnog stručnog obrazovanja, nalazi se i konkretno 

filozofsko obrazovanje, filozofski kultivisana svest koja je opskrbljena 

kategorijalnim etičko-logičkim aparatom pomoću kojeg je u stanju 

prepoznati, analizirati, procenjivati i odlučivati u moralno-

problematičnim situacijama i stvarnosnim izazovima. Ne radi se o 

tome da taj radnik kao, recimo, zdravstveni radnik, zna napamet 

Hipokratovu zakletvu ili adekvatan Etički kodeks, već o tome da svoju 

profesionalnu delatnost posmatra iz ugla slobodnog delovanja u 

javnom prostoru, koju mogućnost neprekidno promišlja i preispituje, 

te aktivno, autentično i odgovorno preuzima, a tome su ga jos učili u 

srednjoškolskoj nastavi etike. Radi se o budućem obrazovanom 

čoveku koji je još u srednjoj školi naučio i to da svaka struka ima svoj 

specifičan sadržaj i zadatke, ali da je ljudska forma ono što je 

univerzalno i obavezujuće. Ali on je to ipak mogao naučiti upravo na 

primeru tog specifičnog sadržaja.  

Takva nastava etike vodi korak bliže idealnoj filozofski 

obrazovanoj zajednici onih koji neprekidno grade humanije društvo 
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osluškujući Sokrata, Platona, Aristotela, Kanta i sve druge filozofe od 

kojih su naučili da Dobro nije lični posed promenljivog karaktera, već 

uzvišeni filozofski cilj koji stoji pred čovekom kao onim koji 

neprekidno postaje Čovekom, i to u svakodnevnim praktičnim 

izazovima da to ipak ne postane ili za trenutak prestane.  

Literatura: 

Gadamer, H-G., Istina i metoda, Veselin Masleša, Sarajevo, 1978. 

Gadamer, H-G., “Klasična i filozofska hermeneutika”, u: Theoria, 

god. 40, br. 4, Beograd, 1997. 

Jaspers, K., Filozofija egzistencije; Uvod u filozofiju, Prosveta, 

Beograd, 1973. 

Jukić, S., “Vreme je za nastavu u kojoj učenik misli”, u: Norma: 

časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja, god. 8, br. 

3, Sombor, 2001. 

Milin, V., Načini konceptualizovanja dijaloga u nastavi – doktorska 

disertacija, Filozofski fakultet, Beograd, 2016. 

Pravilnik o izmenama pravilnika o planu i programu obrazovanja i 

vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim 

školama, Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, broj 

11/2013., Beograd, 2013. 

Raunić, R., “Čemu nas etika može i treba poučavati?”, u: Metodički 

ogledi: časopis za filozofiju odgoja, god. 9, br. 2, Zagreb, 

2002. 

Singer, P., (prir.) Uvod u etiku, Izdavačka knjižarnica Zorana 

Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2004. 

Uzelac, M., Filozofija obrazovanja I, 

http://www.uzelac.eu/Knjige/MilanUzelacFilozofijaObrazovan

ja_I.pdf, 20.12.2016. 

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Službeni glasnik 

RS, broj 88/2017, Beograd, 2017. www.zuov.gov.rs. 

 



ZAŠTO ETIKA, A NE FILOZOFIJA? 

 

113 

Mirjana Krnić-Rakočević 

 

WHY ETICHS AND NOT PHYLOSOPHY? 

 

Summary: In the current reform of high school education, the problematic status of 

philosophy is resolved in three different ways: in some educational profiles, the 

philosophy is still mandatory school subject, in some of them, there is an alternative 

in a way of informal, optional school subject “the logic with ethics”, and finally, 

there is ethics as the mandatory school subject instead of philosophy. The author in 

this paper argues that only the third solution is reasonable, based on the reflection of 

essential differences of teaching philosophy and teaching ethics in the practice. By 

reflecting the essential terms of successful teaching philosophy/ethics in high school, 

the author confronts ethics to philosophy as more receptive to students, more 

effective and more necessary teaching alternative. She analyses constructive-

subversive character of philosophical and professional ethics, trying to prove that 

exactly that dialectic concept of ethics achieves the most noble philosophical 

purposes and contributes to the development of the self-consciousness young human 

being, who guides with critically established value stands in its (professional) praxis 

and creation of more human, equitable and more beautiful society.  

 

Key words: high school, education, ethics, philosophy, teaching, methods, profession. 
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ХЕРОЈСКИ СТАВ ИЛИ ЕТИКА У РАСКОРАКУ (ИЛИ 

ХЕРАКЛО НА РАСКРШЋУ) 

 
Апстракт: Рад започиње разматрањем појма етике, његовог настанка и развоја, 

упућујући нас на недостатност моралне позиције и потребу њеног 

превазилажења. Потом се говори о настави етике, проблемима унутар саме 

етике, као и начинима њеног обрађивања као наставног предмета, а затим и о 

положају наставе етике у школи. На крају се даје преглед главних проблема 

који су поменути, али и оних који нису истакнути у претходном тексту, а 

потом утврђује нужна веза између етике, слободе и аутономије. 

„Постскриптум“ је покушај да се главна етичка становишта сагледају у 

њиховом органском јединству, и да се наслуте „кретања“ и „тенденције“ у 

практичној сфери... 

 

Кључне речи: филозофија, етика, настава, школа, служење, слобода, 

мишљење, смисао... 

Етика (морал) 

Корен назива етика представља хеленска реч етхос (ἔθος, 

ἦθος), која се преводи као обичај, навика, навада, завичај, брлог, 

легло, али означава и карактер, образ, тј. лик човека. Етика као 

феномен настаје у заједници, тј. друштву. Уосталом, неодвојива 

је од самог човека, јер је он незамислив као чисто биолошко биће 

или као чиста, апстракна индивидуа. 

Настанак (оправдавање) морала. Морал, тј. етика, мора се 

интериоризирати, тј. усадити у сваку јединку, рачунајући, 

наравно, са извесним предусловима, који ће омогућити успешно 
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примање и цветање ове чудне форме живота – осим ако није у 

питању психопата, ал‘ и он је човек. Човек као animal rationale и 

његов лик (образ, карактер) срастају и опстају у некој врсти 

симбиозе. Свако друштво развија својеврсне етичке норме, које 

обликују појединце и уклапају их у већ постојећу, или тек 

настајућу заједницу. Заправо, вероватно је сама основа етике 

нешто променљиво, што поседује само релативну трајност, 

слично варијацијама и токовима у језичким формама. Али, у тој 

релативној стабилности, човек се креће у кругу познатог и 

очекиваног, и то умирује његову стрепњу пред непознатим и 

неизвесним. 

Тројство – добар, лош, зао. Зашто уопште асоцијација на 

овај култни шпагети вестерн? Појам добра је најзначајнији 

етички појам, тј. вредност, врлина. Ка томе се тежи, то се жели 

постићи, тј. остварити у деловању, претворити то што је добро у 

своју (другу) природу. Код Сократа је лоше заправо само 

последица непознавања добра, одсуство добра, његова 

противречност, сама унутар себе противречна, па стога и 

незамислива. Логика и филозофија су најбољи пут ка врлини, тј. 

спознању добра. Зло је метафизички феномен супротан добру, 

опозиција врлини, антиврлина. Оно се у хришћанству, и у другим 

манихејским (борба добра и зла) погледима на свет, 

персонификује, тј. оличава у демонском, тј. у „отпадничком“, у 

опозицији божанском, у „побуњеном индивидууму“. Сократов 

демон још увек није зао, није супротстављен божанском, већ је 
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посредник, гласник божанског, водич до спознаје добра, тј. оног 

божанског. 

Историја моралног „развоја“. Хегел објашњава да се 

обичајносни морал разбија индивидуацијом, тј. поунутрашњењем 

морала, и да тај процес започиње деловањем Сократа. У форми 

религиозности ова два поцепана и супротстављена облика морала 

се уједињују, али црква ову „синтезу“ чини наметнутом 

индивидуи. Одвајањем цркве, државе и приватне особности, тј. 

грађанске индивидуалности, као апстрактне општости, стварају 

се услови за вишу синтезу у новој обичајности, тј. у модерној 

грађанској држави. Међутим, ова синтеза је прокламована, али не 

и остварена, па следе нови покушаји превладавања кризе 

филозофије, пре свега практичне. Хајдегер наводи три 

најупечатљивија мислиоца који покрећу овај преврат: Маркса 

(преокретање језгра Хегелове филозофије и коначно 

остваривање филозофије слободе), Кјеркегора (суспензија морала 

и надилажење у стадијуму вере) и Ничеа (превредновање свих 

вредности, а пре свега моралних). Овај расап (расцеп) мишљења и 

стварности, теорије и праксе, означава и прелаз од модерне ка 

постмодерни. 

Настава – предавање – просвећивање 

Школа и настава представљају део традиционалних 

облика одржавања и преношења наслеђених вредности, обичаја, 

норми, знања и свега онога што сматрамо корисним, као средство 
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обликовања пожељних, или бар прихватљивих, облика понашања 

у друштву. То је традиционално и институционално средство 

социјализације и интеграције појединца у друштвену средину, уз 

индивидуацију друштва, тј. наметање појединцу унапред 

одређених улога и задатака. Овде се надовезују и социологија, као 

социјални инжињеринг, али и психологија као замена бризи о 

души, а заправо прилагођавање појединца и друштва 

замишљеном идеалу, или бар „реалности“. О педагогији да и не 

говоримо... 

Мало „етимологије“. Сама реч настава има своје 

„сроднике“ у сличним речима заснованим на ставу, стављању и 

сл. Настава може да означава нешто што се наставља, тј. некакав 

континутитет предаје, тј. предања (предавања). Обрнути процес 

би била растава, тј. раздвајање или раскид са уобичајеним. 

Представа
1
 може да има више значења. Може да означава оно 

што се налази у основи (подстав, темељ, принцип), или оно што 

чини наличје неке ствари, њену скривену страну, унуташњост, 

бит, суштину, или пак нешто што долази после, тј. по заузимању 

неког става, као последица тог става.
2
 Застава је оно што се 

                                                 
1 „Свака ствар у природи дејствује по законима. Само је умно биће способно 

да дела према представи закона, односно, према принципима, или оно има 

вољу.“ – (Кант. И, Заснивање метафизике морала, Дерета, Београд, 2004., 

стр. 46.) 

2 Ова трочлана подела етике је видљива у многим аспектима, и запажена од 

стране многих филозофа. Нпр., код Канта се она показује кроз три врсте 

императива. Наравно да нам прво пада на памет Кантова подела на 

хипотетичке и категоричке императиве. Али у Заснивању метафизике 

морала (стр. 50-51.), Кант у области хипотетичких императива издваја 

императиве вештине, који се односе на неодређену, могућу сврху, тј. циљ, и 
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истиче као симбол или знак којим се поносно представљамо, за 

чим идемо, иза чега стојимо. За заставу се чак и жртве приносе. 

Достава је обик преношења, али обично материјалних ствари, 

живих и неживих бића, па чак и информација. Остава је ризница 

и складиште, склониште за разне вредноте, које се тренутно не 

користе, али предвиђамо да би нам могле затребати. Став у 

логици представља било какву везу мођу појмовима која има 

смисла, али у свакодневном, обичном говору може да означава и 

позу, држање, однос према нечем, избор... 

Питање смисла наставе етике. Настава етике би морала 

давати неки смисао, или бар постављати питање смисла етичког 

промишљања и деловања. Као и свака филозофска дисциплина, 

морала би започети питањем „шта је етика“, и то питање 

постављати изнова, не задовољавајући се нити једним коначним 

одговором, јер ни практична филозофија није наука (подука), већ 

стални напор да се проникне у суштину и упитност обичаја. Не 

само етика, већ ниједна практична дисциплина није утемељена у 

                                                                                                                 
посебну врсту хипотетичког императива која се може претпоставити као 

стварна код свих умних бића, наиме тежња ка срећи. „Хипотетички 

императив који практичну нужност радње представља као средство за 

унапређивање среће јесте асерторичан“ (ibid., стр.51). Дакле, није реч о некој 

тек могућој (хипотетичној) сврси, већ о оној која спада у суштину сваког 

човека, а можда и сваког ограниченог, тј. несавршеног умног бића. – Ова 

подела одговара подели судова (по модалитету) на проблематичке 

(хипотетичке), асерторичке и аподиктичке. У практичној сфери Кант уводи 

поделу на техничке, прагматичне и моралне императиве (стр. 53-54). Сврха 

императива разборитости, срећа, „не представља идеал ума, већ идеал 

уобразиље који почива само на емпиричким основама“ (стр. 56) и такав 

императив је за Канта аналитичко-практичан став. Једино питање које 

Канта у овој анализи заиста занима јесте „како је могућ императив 

моралности“, тј. чисти, априорни практични императив ума или практични 

закон („синтетичко-практичан став a priori“, стр.59). 
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чврстим принципима и теоријским основама, и то је усуд човека, 

да покушава да развије постојаност и доследност у практичном 

деловању, тј. да се ограничи моралним законима и нормама, као 

изразом своје слободне, тј. аутономне воље. 

Неподношљивост ове практичне неутемељености наводи 

човека да ствара етичке теорије, на основу чега настају разни 

етички правци. Можемо издвојити три правца који се помињу у 

уџбеницима филозофије: етика врлине (еудајмонистичка), етика 

дужности (деонтолошка) и консеквенционалистичка (утилитари-

стичка и парагматистичка) етика. Сигуран сам да би се могло 

издвојити и више праваца, али и ова три су довољна да бисмо 

уочили и истакли огромне разлике, па чак и супротности. 

Проблематичност покушаја „утемељења“ практичне 

филозофије. Моралне норме претендују на универзалност, али се 

у пракси показују као неконзистентни и проблематични системи 

практичног мишљења, који неретко у основи имају неизмириве 

противречности или принципијелну недовршеност и темељну 

неодређеност и непропитаност. Често се крећу у опреци између 

тежње ка идеалном, пожељном, и прихватања реалног, тј. 

постојећег. У том распону (раскораку) налазе се и остале 

практичне дисциплине, етика и политика. Може се уочити и веза 

са сукобом између заступника природног и историјског 

(стеченог) права. 
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Школа и настава етике 

Етичко тројство – теорија, пракса и поетика. У школи 

се етика може изучавати на „суви“, теоријски начин – примарну 

улогу при том би имао логос. Ово би пре свега била улога наставе 

филозофије. Свако друго изучавање би потпадало под неки други 

вид духовне делатности. Наравно, то не значи да ово мора бити 

искључиви приступ, јер треба радити на разбијању парцијалности 

приступа настави и проблемима који се изучавају у оквиру 

појединих предмета и приступа, али треба имати у виду да ово 

јесте и треба да буде доминантни филозофски приступ. Други 

облик, тј. практично етичко деловање, требало би да буде 

заступљено код свих учесника у школском животу. Лични 

пример је практични део ове наставе, али није превасходно 

филозофски. Трећи облик предавања или преношења етике јесте 

поетички. Не мисли се само на песму или слику, већ уопштено, 

на само дело, „производ“ етичког деловања, које мора бити 

опредмећено, тј. остварено. 

Етичко деловање обично подразумева жртву за опште, тј. 

више, заједничко добро, чак и ако је оно неоствариво (идеализам). 

Поетичност етичког деловања се огледа у томе да циљ мора 

бити остварен, макар и у чисто језичкој или представној форми, 

јер тек тада постаје очигледно васпитно средство. Поетика је 

утемељена у патхосу (πάθος), тј. у осећајности и саосећајности, у 

способности уживљавања, тј. улажења у кожу – што није исто 

што и улажење под кожу. Ово друго је способност 
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инструментализовања друге особе на унутрашњи начин – 

психопатолигија. 

Овде долазимо до интересантне идеје, да је чиста сфера 

морала остварива једино у поезији, кроз страдање трагичног 

јунака, који мора да буде жртвован у вишем интересу, тј. да 

послужи као жртвени јарац у остваривању неког вишег циља, 

који се некад више слути, али који свему даје виши смисао и 

ореол виших, можда и надземаљских вредности. (Рођење 

трагедије?) 

Превладавање етике 

Маркс, Кјеркегор, Ниче – прескочих Хегела, мада… Етика 

се мора превладати, јер се до сада није остварила. Маркс захтева 

остварење филозофије у материјалној, практичној сфери, па тиме 

и етике, али кроз револуционарни преврат у сфери економије, 

која за њега представља базу практичног живота. Ради тога 

одбацује грађански морал. Кјеркегор очекује од појединца да се 

оствари као личност, а то је могуће само у личном односу с 

Богом, што подразумева суспендовање етичких ставова. Ниче 

тежи ка превредновању свих вредности, па и етичких. Али израз 

„с оне стране добра и зла“ представља одбацивање 

традиционалног морала, морала слабих, завидних, и постављање 

нових таблица вредности. Међутим, оне се постављају делима, 

оне су захтеви, а не норме и ограничења. Ограничење има смисла 

само у случају да помаже увећању снаге, тј. моћи. 
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Какву улогу би требала да има етика као наставни садржај? 

(Ово питање није реторичко, тј. одговор се не 

подразумева.) Етика би се могла схватити као „озлојеђеност“ и 

завист „слабих“ (Ниче). Или би могла да послужи као средство за 

контролу, интериоризацијом моралних норми – 

инструментализација етике кроз стварање саморегулишећег 

механизма, тј. „суперега“ (Фројд). Или може да послужи за 

оправдавање обичајности, или, пак, као перманентна тежња ка 

(само)усавршавању. Ако је лични морал у питању, или различити 

„морали“, онда би тема могла да буде трагичност моралне 

личности, тј. њен трагични сукоб са обичајношћу или 

позитивним моралом, установљеним или прописаним 

правилима… 

Теодицеја или антроподицеја 

Зло се као појам везује за (зло)намерно кршење етичких 

норми. Постоји и „добронамерно зло“. За пример можемо узети 

Робина Худа, чувеног разбојника из Шервудске шуме, или било 

ког побуњеника против неправде и револуционара. 

Макијавелизам је такође намерно кршење, тј. превладавање 

етичких норми. За Макијавелија владар мора бити праведно 

суров и немилосрдан. За владара важе неке друге норме и 

правила деловања, али његова дела морају бити оправдана 

вишим, државним циљевима. Владар мора бити изнад 

уобичајених (народних) представа о добру и злу, мора бити 
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реалан. – „Ако се жели неки циљ, морају се применити томе 

примерена средства.“ – Ово „примерена“ има највиши 

практични смисао, дакле политички. 

Недостатност „моралности“. Постоје још многи 

феномени везани за етику, тј. морал. Један од познатијих је 

милосрђе и опраштање, тј. опрост грехова. Црква уводи и откуп 

као облик надокнаде за грех. Искупљење и спасење су уобичајени 

религиозни појмови, као и кајање, тј. грижа савести („накнадне 

памети“). Ово по многима уводи праксу оправдавања слабости, 

недоследности, (само)попустљивости и толеранције према 

(по)грешном и неморалном – непостојањем прецизно утврђених и 

неупитних норми – морал као груба скица, нацрт, оцрт, пројекат, 

идеал, недостижан, па се и не очекује остварење, тј. постизање 

циљева. Вечито детињство и незрелост… (Опет Ниче?) 

Уместо закључка 

Етичка, економска и политичка пракса су неодвојиве – 

двоструки морални аршини, пљачкашка економија и 

поробљивачка политика чине органско јединство данашњег, 

реалног света. Традиционално узевши, етика је лична, економија 

породична, а политика државна – мада је све то данас највише у 

рукама корпорација и „глобалног“ друштва. 

Школа у служби општих интереса. Школа, па и школска 

(схоластичка) филозофија служи нечијим интересима, а пошто 

државама управљају корпоративни и глобални центри моћи, 
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обликујући свест будућих нараштаја, и школа служи општим, тј. 

глобалним интересима тих центара. Уколико се не види значај 

школе у овим процесима, школе престају да опстају (или се 

маргинализују), јер и за опстанак је потребно улагање. 

Са друге стране, млади значај школе виде у могућности 

напредовања. Ако напредак није повезан са знањем, или бар не са 

школским знањем, онда ни не вреднују своје ангажовање у 

школским активностима, већ траже другачије путеве за 

самоостваривање и постизање успеха. У доба средстава масовне 

комуникације и поплаве (дез)информација и индоктринација, 

повезивања на разним основама, школа преживљава као 

превазиђени реликт дисциплиновања, па мора да се осавремени и 

прилагоди новим „трендовима“. 

Наставник филозофије у служби… стварања услова за 

развој слободног деловања. Чему служи филозофија, а пре свега 

наставних филозофије, и да ли види смисао у теоријском 

бављењу етичким питањима? – Јер филозофија не даје рецепт за 

деловање, нити може да заступа једно морално гледиште и једну 

теорију морала. Не кажем да то не може један наставник, 

уосталом, и он је човек, па може имати свој став по том питању. 

Али, само питање се ипак мора оставити отвореним, јер на 

сваком човеку је, па и на сваком ученику, да сам слободно 

постави своје ставове и развије сопствена етичка схватања. 

Наравно, требало би да буде упознат са различитим тумачењима 

и теоријама морала, али увек из перспективе целовитости 
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филозофије, као слободне духовне делатности човека (или можда 

Апсолута?). – Е, ово упознавање је главни задатак наставника 

филозофије. Он није и не треба да буде водич, већ само путоказ, 

који показује различите могућности избора, да не кажемо GPS. 

Он не треба да одређује циљеве, већ само средства. Али, као 

човек, има право на своје изборе и ставове, који никог другог не 

обавезују, већ представљају само један пример од мноштва, 

можда и бесконачног, разних могућности. 

И, наравно, уз слободу иде и одговорност, као што уз 

узрок иде и последица, уз злочин и казна, уз грех и опрост, уз 

сазнање и заборав. Чаша меда иште чашу жучи… 

Post scriptum 

За крај, да изнесем и једну недоумицу, заправо 

размишљање које проистиче из личне неспособности да направим 

јасну разлику и прецизно разграничим три моралне теорије, које 

се обично помињу као непомирљиве и искључиве.  

Најстарија од њих је она, која сврху моралног деловања 

види у остварењу среће кроз морално самоусавршавање, тј. 

еудајмонистичка теорија. Она се најчешће разматра у два своја 

главна облика, који се појављују код Сократа и Аристотела. 

Посебно је код Сократа етички став близак оном што ће касније 

Кант представити као етику умног бића, која се супротставља 

емпиријском, чулном, прагматичном. То је етика узвишене 

духовне сфере, која се не може мерити критеријумима 
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прагматичног успеха, већ пре свега надземаљским стремљењима 

и намерама. У Платоновој Одбрани Сократовој, сам Сократ 

говори да се човек за ненамерне грешке не води на суд, већ се 

насамо саветује, што значи да му можда само недостаје 

практичне разборитости. Кант у Заснивању метафизике морала 

(стр. 52, фуснота) анализира појам разборитости (Klugheit) и 

утврђује разлику између промућурности и препредености глупака 

и личне разборитости коју би Сократ сматрао последицом 

мудрости или истинског знања о добру.  

Оно што Канта пре свега разликује од претходника је 

покушај да се принципи моралног деловања не изведу 

индуктивно из искуства, већ да се утврде чисти практични умски 

принципи. Тек тај теоријски (Платоновски) основ даје 

утемељеност и поузданост моралном деловању. За разлику од 

Платона, Кант тај основ приписује аутономији умског бића – али, 

искрено, и Платон је заправо био свестан тога, да је свет идеја 

конструкција, коју је поставио да би имао где да усмери свој 

поглед, тј. да свом деловању да јединствен смисао и смер, и да је 

то постављање нужно, ако не желимо да лутамо, тј. да изгубимо 

смисао практичног деловања. 

Аристотел, као „реалнији“ мислилац, покушава у свој 

еудајмонизам укључити и објективне околности, и тиме у сферу 

практичног (и етичког) деловања уводи утицај емпиријских, тј. 

спољашњих услова за срећу. Не кажем да тога код Сократа није 

било, већ да он то посматра са једне „више“ (или шире) позиције. 
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Наиме, кад Сократ каже да онај ко зна шта је добо то и чини, и 

да се греши само из незнања, он под тим мисли да онај ко чини 

неко зло заправо то не види као зло, јер није у стању да заиста 

сагледа све последице сопственог става и деловања, тј. да је 

његово размишљање, површно, плитко, парцијално. Ако би он 

(Сократ) намерно кварио омладину, онда би заправо морао знати 

да ће се то неваљалство и њему вратити кроз њихово деловање, 

што по њему није разумно, тј. логично, те из тога закључује да је 

свако зло само последица непознавања истинског добра, које је 

увек општег карактера. Кант ову општост у сферу моралности 

уводи кроз форму моралног закона, тј. категоричког императива, 

покушавајући да кроз ту форму обухвати и дужност према самом 

себи, за коју каже да пре њега није теоријски утемељена (рецимо, 

ibid. стр. 75). 

Један од интересантијих примера које Кант наводи у 

анализи моралних судова јесте онај у ком разматра питање 

самоубиства, тј. могућности његовог моралног оправдавања или 

осуђивања. Слично је и са примером човека који не жели да 

прихвати дужност да помаже другима, уз потпуно свесно 

прихватање да ни они нису у обавези да помажу њему, нити он то 

на било који начин очекује. Кант овим разматрањима жели да 

уведе објективност моралног закона, његову општост и нужност, 

тј. универзалност.  

Дакле, по Канту, оправдавање самоубиства би 

противречило највишем моралном (па и природном) закону који 
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захтева унапређивање живота. Други пример је за Канта замислив 

као општи природни закон, али није могуће хтети његово опште 

важење, јер је замисливо да ће можда некад и том човеку требати 

туђа помоћ и сажаљење.  

Ово би требало да створи свест о универзалности и 

униформности умске природе сваког умског бића, па и човека, те 

да се тиме установе основе за практично, тј. морално деловање 

човека. Појам воље, тј. хтења, Кант изводи из ума. Једино 

несавршена умска бића могу тежити ка савршенству моралног 

деловања, које им обезбеђује деловање у складу са принципима 

ума, тј. у складу са моралним законом, категоричким 

императивом, и које је потпуно аутономно. (Вероватно је овде 

присутан и утицај Русоове идеје о суверенитету народне воље.) 

Категорички императив, тј. његова формулација која 

инсистира на оном „што можеш хтети да важи као општи закон“, 

уводи појам воље (хтења) као основе моралних судова. Појам ума 

је само његова мутна метафизичка позадина, која би требало да га 

утемељи у нечем објективном, слично Платоновом свету идеја.  

Да ли је заиста непојмљиво да би неко могао искрено, без 

обзира на ситуацију, не само да не очекује, већ и да одбија 

сажаљење и помоћ других? Да ли самоубиство заиста може да се 

посматра искључиво као израз саможивости, тј. самољубља, који 

противречи основном принципу живота, тј. тежњи за 

усавршавањем? Мислим да би Сократ многа од ових питања 
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озбиљно разматрао, имајући у виду, пре света, да ми заправо 

уопште не знамо ништа, ни о животу, ни о смрти. 

У овом разматрању запостављен је трећи правац, који се 

обично описује као консеквенционалистички, прагматистички, 

утилитаристички. Он се у филозофским књигама често критикује 

због многих противречности и проблема у које запада деловање 

по том принципу. Говори се о томе да консеквенционалисти воде 

рачуна искључиво о последицама, али не и о мотивима, тј. 

циљевима које смо евентуално хтели да остваримо. Овај приступ 

се обично приписује англосаксонским народима и културама. 

Међутим, нисам сигуран да је ствар баш тако једноставна, да не 

кажем проста. Правни систем, који је такође изведен из 

обичајности, тј. моралне праксе једног народа, подразумева да 

човек мора имати и мотив свог деловања, и он се увек 

претпоставља.  

Ако се жели доказати нечија кривица, поред материјаних, 

објективних доказа захтева се и образложење везано за мотив 

починиоца. Тај мотив не мора бити баш потпуно разуман (пример 

злочина из страсти), али мора бити „разумљив“ да би се 

„објаснило“ неко дело, па макар и само стога, да би починилац 

био осуђен на одређену тежину казне, предвиђене, не само за 

само дело, већ и за околности, побуде и мотиве за његово 

извршење. Узима се у обзир да ли је било рационално, тј. 

„нормално“ предвидети лоше последице неког дела, узимајући у 

обзир способности осумљученог да то увиди. Ако се сматра да је 
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то тако, а утврђено је да је окривљени рационалан, тј. „нормалан“, 

или, боље речено, да није био привремено или трајно 

неурачунљив, а тиме и неодговоран, онда се сматра кривим и 

осуђује. Ово нас враћа на Сократову изјаву, да се не изводи на 

суд онај ко ненамерно греши, већ га морамо поучити и исправити 

у мишљењу и делању.  

Консеквенционализам који би водио рачуна само о 

објективним последицама људског деловања, занемарујући у 

потпуности мотиве, циљеве и намере, не може бити морални 

правац. Заправо, он би био само карикатура моралног становишта 

које се тако назива, која се добија преувеличавањем оних детаља 

по којима се овај правац истиче, тј. што га на неки начин 

разликује од осталих етичких праваца.  

Жртвовање појединаца због интереса заједнице, тј. већине, 

или будућих нараштаја, веома често се сматра моралним чином и 

у другим представама о моралу. Оно што је овде специфично је 

то, што се не узима у обзир само самопожртвованост, већ и 

спремност да жртвујемо друге, чак и противно њиховој вољи, тј. 

да приносимо људске жртве. Цивилизација познаје овакве 

облике, још од најстаријих вермена, али се тако нешто обично 

сматрало варварским и недостојним човека, и заиста је веома 

далеко од било каквог етичког становишта. 

Е, овде поново долазимо до питања превладавања морала, 

тј. етике. Да ли би то превладавање представљало повратак у 

варварство, повратак у јединство с Богом, практично остварење 
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етике, или стварање нечег потпуно новог, за сада не могу ни да 

претпоставим. Изгледа ми да су све опције отворене, неке мање, 

неке више. Упркос вишевековима разматрањима, чини се да и 

даље више пипамо у мраку и служимо се мутним осећајем, него 

што јасно разазнајемо оно што зовемо принципима практичног, па 

и моралног деловања.  

И нек‘ ми неко још једном каже да је човек разумно биће, 

морално биће, тј. умно биће!… Добро, признајем, Кант и тврди да 

је то само задатак, тј. дужност човека коју он својим вољом 

преузима… „Спознај самога себе“ – задатак је који и Сократ 

преузима својом вољом, а не нешто што му је напросто 

наметнуто, тј. дато… 

Чини ми се да је Ниче заиста мислилац којем припада 

„сутрашњица“, тј. да је његово схватање о „вишим“ и „нижим“ 

људима, о моралу „робова“ и моралу „господара“, о разликама у 

вредности људи, па чак и „превладавању“ човека поприлично 

популарно у „вишим“ круговима. Али, оно што се шири, обично 

се и тањи. Још за свог живота, бранио се од погрешних тумачења 

и застрањивања…  

Време марксизма, те контраверзне идеје, је прошло, јер 

снага од које се очекивало да изврши преокрет (раднички 

пролетаријат) више не постоји, барем не у оном облику, броју и 

значају у ком је постојала у деветнаестом и двадесетом веку. 

Мада, никад се не зна…  
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Што се Кјеркегорове мисли тиче, то је у потпуности 

индивидуални пут саморазвоја, и ни на који начин није условљен 

спољним околностима. Све је у личном односу човека и Бога. 

Овај пут је одувек био на маргинама друштвених збивања, али не 

без значаја и утицаја... 
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ФИЛОЗОФИЈА КАО ЉУДСКА ПОТРЕБА 

 
Апстракт: Намера овог рада је да се још једном скрене пажња на дубљи основ 

филозофије, на потребу за сазнањем истине, од које полази сваки појединац 

када хоће да сазна суштину свог бића и света у којем живи. Ова потреба морала 

би да послужи као главни аргумент за побољшање статуса филозофије у 

образовном систему, а сама истовремено представља једну важну етичку 

вредност и због тога темељ могуће наставе етике. 

 

Кључне речи: филозофија, истина, потреба, чуђење, једноставност, етика, 

добро. 

Увод 

 Текст који следи представља скретање пажње на дубље 

основе филозофије којим би се евентуално допринело 

побољшању њеног статуса, који тренутно има у систему 

образовања у Србији. Као скретање пажње, текст се не бави 

нечим новим, већ пре јесте преиспитивање онога што је већ 

познато и извлачење консеквенци из тога. Најпре ћемо се бавити 

оним што филозофија јесте и указаћемо на истину, која је њен 

циљ, и у којој области би се она могла налазити, како бисмо 

показали да се филозофија не своди само на пуке концепте о 

свету и животу, да бисмо касније видели где би се те испитане 

одредбе нашле у образовном систему, конкретније, у настави 

филозофије и етике.  

                                                 
*
 Пожаревачка гимназија и Пољопривредна школа ''Соња Маринковић'' са 

домом ученика, у Пожаревцу, e-mail: inconceivable009@gmail.com 
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Филозофија као потреба и потрага за истином 

 Филозофија је, у најширем смислу, човекова потрага за 

истином. Истина о којој се ту ради, тиче се свега постојећег, 

читавог света и човека самог. Зашто човек тражи истину? Тражи 

је јер налази себе свесним, а ипак на неки начин одсеченим од 

своје природе и окружујућег света. Човекова свет о себи јесте 

најпре неко неодређено знање у којем човек зна за себе, зна да је 

ту, присутан, као што зна да је спољашњи свет исто тако 

присутан, али у исто време не зна шта та присутност јесте. То 

незнање, осећања одвојености, напуштености или празнине, 

стварају у човеку неспокојство и потребу за сазнањем истине. 

Отуда је потрага за истином (филозофија) потреба да се открије 

шта јесте смисао ове присутности, или овог живота у целини, и 

као таква она је људска потреба. Али ми смо, као филозофи, како 

изгледа, склони несвесном занемаривању те потребе. Та склоност 

се огледа у томе да бављење истином прераста у бављење 

филозофијама које се баве истином, а касније у бављење 

филозофијама које се баве филозофијама које се баве истином 

итд.
1
 Зашто је ово важно? 

 Ми смо изгубили ону једноставност погледа на свет коју 

имају деца
2
, или једноставност гледања. Дете које је тек дошло на 

свет гледа на њега искрено, спонтано и неусиљено и у чуду је 

                                                 
1
 Marinoff, L., Philosophical practice, Academic Press, California, 2002, стр. 23-

24. 
2
 Jaspers, K., Filozofija egzistencije, Izdavačko Preduzeće PROSVETA, Beograd, 

1973., стр. 126 -128. 
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пред њим, а ко се од нас филозофа још чуди пред светом? Код нас 

је, изгледа, од чуђења остао само термин који користимо на 

уводним часовима филозофије. Све знање које смо временом 

сакупили о многим филозофским концепцијама, изгледа као да 

више сакрива него што открива. Ако желим да сазнам шта је 

смисао живота, постоји опасност да ми живот прође у бављењу 

концепцијама о њему. Да ли то значи да треба одбацити све 

концепције, или их не стварати? Не. То само значи да се треба 

чувати њихове прекомерне употребе. 

 Концепт о животу може ми помоћи да успоставим одређен 

однос према њему (животу), или да га јасније сагледам. Да бих 

заиста видео вредност једног концепта, морам га применити на 

себи, морам своју енергију унети у њега, морам га на неки начин 

проживети. Али, ако имам мноштво концепата које користим 

како бих показао своју образованост и разматрао друге концепте, 

онда сам већ изгубљен у њима. Моја енергија је расута и 

заробљена разним гледиштима, при чему сам више нисам у стању 

да, као дете, једноставно гледам на ствари. А та једноставност 

управо долази из прибраности сопствене енергије која, ако није 

ничим ограничена и ничим везана, јасно види. Отуда филозоф 

мора увек деловати из једноставности своје природе, своје 

енергије и њој се враћати, користећи концепте, али не 

дозвољавајући да концепти користе њега. 

  Једноставност погледа је кључна за разумевање живота, за 

могућност додира са њим. Сва наша уверења, искуства, сазнања и 

концепти временом формирају једну окошталу, али динамичну 
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структуру личности, која нас чини одвојеним од почетне 

једноставности са којом смо дошли на свет и временом чини да 

нам он постане саморазумљив и познат.
3
 Чуђење пред светом је 

само манифестација краткотрајног искорака из те структуре и 

поновног доспећа у, да тако кажемо, нови свет, који је сам по 

себи увек нов и непознат. 

 Искорак из структуре познатости јесте уједно улазак у 

подручје истине. Ми нисмо у могућности да поседујемо истину. 

Пре се може рећи да истина поседује нас. Питање је само колико 

смо за њу доступни, колико јој допуштамо да нас апсорбује у 

себе. Трагати за смислом живота тада значи, допустити да нас 

живот додирне из његовог неометаног тока. То значи да се до 

његовог смисла долази препуштањем животу као таквом, његовој 

енергији. То препуштање животу као таквом само значи да 

уколико хоћемо да схватимо шта јесте живот, онда морамо најпре 

неподељено, потпуно живети, како би нам се живот, од кога 

суштински нисмо одвојени, појавио у пуној снази са силином 

свога стремљења, растапајући у нама све појединачне ставове и 

везаности за њих. Замишљање живота и живљење нису исто. Док 

замишљам живот, којем и сам припадам, већ сам самим 

замишљањем удаљен од њега у један његов екстрем, чиме је 

нарушена равнотежа самог живота односно његов спонтани ток. 

Ако, на пример, шетам у природи и док шетам, већ мислим шта 

ћу радити када се вратим из шетње, онда сам ја у природи само 

                                                 
3
 Parsons L. H., „A Philosophy of Wonder”, Philosophy and Phenomenological 

Research, Vol. 30, No. 1, International Phenomenological Society, Providence, 

1969, стр. 86. 
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једним делом и до моје свести не долазе утисци из околине и сам 

после шетње нећу имати потпуно искуство о њој. Сам живот, као 

цео тај догађај неће бити потпун. Уколико сам потпуно присутан 

и чујем цвркут птица, звук инсеката, осећам поветарац који је ту 

и не стварам никакве ставове о томе, никакав концепт, онда 

потпуно боравим у нечему новом, потпуно живим. Ако се понека 

мисао и јави, што је природно, потпуност мог присуства учиниће 

је само тренутном појавом која пролази. Отуда трагање за 

истином о животу може да значи потпуно бити или бити 

потпуним, и тако бити истинит. 

Пут ка истини или филозофија, на основу реченог, постаје 

усаглашавање са животом, уједначавање са ритмом живота, 

довођење у равнотежу. То довођење не може се обавити 

никаквим методом, системом, концептом, већ је оно догађај који 

настаје у будној пажњи која нигде не стреми, чак ни ка жељеној 

истини. Филозофија је ту да створи такву пажњу, изазивајући 

поменути искорак и чуђење и да објави шта значи боравити у 

истини. Филозофија, у том смислу, из тог боравка, тек може 

слободно стварати концепте. 

Настава филозофије 

У својој наставној пракси увек настојим да, бар за 

тренутак, код ученика изазовем чуђење пред светом и не могу 

рећи да сам у томе много успешан, а ако чуђења нема, читаво 

бављење филозофијом у средњој школи остаје, бар за мене, 
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прилично површно.
4
 Обично на почетку, а понекад и током 

године ученицима поставим питање: јесте ли се икад зачудили 

због саме чињенице да сте ту, да постојите, да сте живи? 

Последњих година готово да не добијам потврдан одговор, што је 

за мене прилично алармантно. Познато је да се деца у првим 

годинама свога живота чуде свему и то чуђење је део њихове 

природе. Оно исто тако нешто касније природно нестаје, али се у 

годинама средњошколског узраста опет може појавити, јер свест 

још увек није толико оптерећена стеченим искуством. Време у 

којем тренутно живимо такво је, нажалост, да се ученик држи 

непрестано заокупљеним уз помоћ технолошких средстава 

масовне комуникације и изостанак чуђења јесте његова природна 

последица. Јер, за појаву чуђења потребно је да човек понекад 

буде сам, незаокупљен, како би могао у миру да сагледа ток своје 

заокупљености и садржаје који се у њој налазе и да их понекад 

отпусти, како би се нова, јасна свест појавила. Дете без 

природног, здравог чуђења не може да учи или ће учење тада 

бити врло насилан психички процес, а то је оно што се махом и 

догађа. 

У презасићености информацијама нема више места ни за 

шта ново, а камоли за чуђење пред светом. Тако се са лица 

ученика постепено брише свака истинска радост пред нечим 

новим, а потрага за новим претвара се све више у бекство од 

досаде и конзумерузам. 

                                                 
4
 Parsons, L. H., „A Philosophy of Wonder”, стр 101. 
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Да би се ове последице избегле, озбиљна реформа 

образовања (не мислим само на Србију) морала би да почне још 

од основне школе. Треба озбиљније размислити у којем узрасту 

дете треба да користи било шта од информационих технологија.  

Реформе образовног система у Србији после 2000. године 

покушавају да ставе ученика у центар образовања, тако што 

наставник постаје сценариста часа (радионице) и водитељ 

дискусије, а ученик постаје активни учесник дискусије у размени 

мишљења са другима. Мислим да далеко више пажње треба 

посветити самом наставнику, како би ученик могао да се развија 

и сазрева, највише времена проводећи у разговору са њим.  

Наставнику треба дати слободу у одабиру материјала који 

ће обрадити са ученицима, а може бити отворен и за предлоге 

ученика. Ако се има на уму да је циљ филозофије истина и да 

човек још као дете природно тежи њој, онда није добро 

ученицима наметати било какав контекст, нити образац, као на 

пример, припадност одређеној филозофској традицији, јер се 

тиме искривљује поменута једноставност дечјег погледа и 

онемогућава чуђење. 

У првим годинама свог рада долазио сам у ситуацију да 

имам врло мало времена за реализацију програма, посебно при 

крају школске године. Тада бих затекао себе како у грчу 

покушавам да што више информација проследим ученицима, у 

што краћем року, само да бих испунио програм, испуштајући 

потпуно из вида чињеницу да са њима више ни не комуницирам. 

Са ученицима треба разговарати што чешће. Ове разговоре треба 
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водити у малим групама, а није згорег и константно инсистирати 

на системској промени броја ученика у одељењу. Потребно је 

полазити од њиховог погледа на свет, онда га, заједно са њима 

доводити у питање, како би се на крају поново нашли у 

једноставности слободног погледа. У том смислу филозофија је, 

иако процес учења, у исто време и одучавање.  

Наставник би морао и сам бити у потрази за истином и 

своју страст према њој својим држањем пренети на ученике. То 

се, наравно, не учи, али може бити последица наставникових 

напора и љубави према ономе што ради. Подразумевати себе као 

наставника који ради у државној установи и осим збирке 

филозофских информација немати никакву страст, никакву 

енергију, равно је лаганом одумирању и нема никакво дејство на 

ученике, а може бити и штетно по њих. Сам сам много више 

успевао да заинтересујем ученике за оно што причам због своје 

природе, него због самог садржаја приче. У том смислу 

наставницима не треба наметати ни методе рада. Понудити да, 

али не и наметати. Нису сви људи истог сензибилитета и нарави. 

Некоме одговара да искључиво сам предаје, па да онда допусти 

ученицима да питају и, ако ученици радо слушају, нема никаквог 

разлога спречавати га у томе. Неко је вешт у креирању сценарија 

или разних метода да се покрене дискусија, и ту се не треба 

мешати, ако се показује да су ученици тиме привучени. Проблем 

настаје када једнострано прихватимо све што је ново 

искључујући чак и оно што је добро из онога што је новом 

претходило. Тако личност наставника често постаје притуснута 
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наметнутим обрасцима и ако није довољно окренут својој 

природи, остаје без воље за радом. Потребно је да наставник дели 

из себе, из свог чуђења, из своје потребе за истином, из 

истинитости свог бића и да тако ствара атмосферу у којој расту 

осетљивост, љубав и саосећање. 

Настава етике 

 Истина је етичка вредност. Потреба за истином приводи 

човека ка њему самом. Када у човеку поново оживи чуђење пред 

светом и јави се потреба за јасноћом, за виђењем смисла, човек се 

враћа себи. Човечност или људскост лежи у истинитости човека, 

у његовој отворености пред животом и потпуности његовог 

бивања. У искрености тренутка у којем човек потпуно бива, или 

бива потпуним, човек искушава доброту. Зато питање добра није 

одвојено од питања истине. Хоће ли се кренути од истине и стићи 

до добра или обрнуто, није толико важно. Важно је истину не 

изгубити из вида када је у питању добро и чињеницу да тражење 

једног истовремено води другоме. 

 Разматрање појединих етичких становишта у настави 

захтева од ученика њихову примену у сопственом животу. Тек 

када се неко етичко начело примени и, да тако кажемо, осети на 

својој кожи, може се искусити у којој мери је оно истинито. 

Наставник је ту да за то да подстрек. Кроз промену и примену 

разних етичких начела, а да она не заврше само у памћењу, 

ученик ће почети да боље упознаје себе и природа његовог бића 

почеће да му се отвара. Тако ће он закорачити у подручје истине 
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и доброте. Све то, међутим, неће бити у великој мери остварљиво 

док из образовног система (опет, не само у Србији) не нестану 

појмови успеха, такмичења и каријере, али о томе другом 

приликом. 

 У поменутим реформама образовања стручне школе су 

доживеле преображај спровођењем у дело наизглед реалистичне 

намере да се смањи број часова општеобразовних предмета 

(негде и број предмета), а повећа број часова практичне наставе, 

како би ученици стекли боље развијене способности и вештине 

унутар струке којом се баве, а све у циљу задовољавања потреба 

тржишта. Филозофија, која је пре почетка реформи у стручним 

школама била обавезан предмет, сада је сведена на изборни, а 

појављује се и као посебан предмет Логика са етиком, који је 

такође изборни. Узме ли се у обзир само чињеница да се ради о 

стручној школи, ови реформски потези би било готово 

оправдани. Филозофија није стручни предмет, уз то је и 

апстрактна и због тога може ученицима да одузме много времена, 

па им је треба оставити као могућност избора. Али, погледа ли се 

мало шире на ове реформе, на видело ће изаћи неколико веома 

битних ствари. Прво, ученици у стручним школама у доброј мери 

нису у њима по својој жељи, потребама и способностима, већ су 

ту због свог школског успеха (или неуспеха), који није заснован 

на процени реалних ученичких интересовања и способности. 

Друго, ако тако стоје ствари, потребе тржишта неће бити 

задовољене на реалан начин. Треће, ако је ученик и одшколован 

за потребе тржишта, има ли то неки смисао, служи ли то општем 
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добру, на пример? И четврто, филозофија је људска потреба за 

истином, не стручна. Због тога статус филозофије у будућности 

треба да буде такав да превазилази оквире појединачних школа и 

ученику може да послужи као средство и сведочанство преласка 

из образовања у просвећеност као освешћеност. 

 Настава етике је могуће спасоносно решење за опстанак 

филозофије, посебно ако се етика веже уз струку одређене 

стручне школе, као примењена етика и тако буде обавезан 

предмет. То би у извесном смислу било добро решење да се 

збрину наставници филозофије у стручним школама и тренутно 

се о томе размишља у филозофским круговима. Због објективних 

околности не могу се томе много противити, али, постоји 

опасност да се филозофија као потрага за истином изгуби у 

њеном свођењу на примењену етику, јер се тада неће нужно 

тражити истина, нити опште људске вредности, већ можда само 

правила моралног или исправног понашања унутар мале групе 

људи на будућем послу. Друга опасност постоји у томе да 

постепено и нечујно наставници филозофије буду замењени 

наставницима стручних предмета, управо због тога што је етика 

везана за одређену струку, а и то би, од случаја до случаја било и 

њихово збрињавање. 

 Све наведено доводи наставнике филозофије у незгодан 

положај, управо у ситуацију да буду сломљеног духа и без 

достојанства у борби за голу егзистенцију. Још није касно да се 

по ко зна који пут укаже на то да људскост нестаје тамо где се 

изгуби свест о општем добру и доброта као таква нестане из 
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искуства и видокруга, а нестаће сигурно ако из филозофије 

ишчезне потреба за истином као основа људскости. 

Литература: 

Jaspers, K., Filozofija egzistencije, Izdavačko Preduzeće PROSVETA, 

Beograd, 1973. 

Marinoff, L., Philosophical practice, Academic Press, California, 

2002.  

Parsons, L. H., „A Philosophy of Wonder”, Philosophy and 

Phenomenological Research, Vol. 30, No. 1, International 

Phenomenological Society, Providence, 1969, pp 84-101. 

 

 
Robert Stojilović 

 

PHILOSOPHY AS A HUMAN NEED 
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value and therefore the basis for the possible teaching of ethics. 
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ЗНАЧАЈ МОРАЛНОГ РАЗВОЈА У САВРЕМЕНОМ 

ПРИСТУПУ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Сажетак: У овом раду, аутор је покушао да назначи значај етике као 

филозофске дисциплине у савременом образовању. У првом делу рада 

објашњен је положај етике у контексту педагошке димензије образовања. У 

другом делу рада објашњена су различита средства и циљеви предакадемског и 

академског образовања. У трећем делу рада објашњено је место филозофије 

као предмета у савременом образовном систему. 

 

Кључне речи: етика, морал, образовање, васпитање, настава. 

  

 

Иако је тема нашег скупа етика, основно питање, којим 

бисмо овде хтели да се бавимо јесте питање образовања. Сама реч 

образовање по своме значењу представља свесно-усмерено 

стварање нечег новог. У том смислу, образовање претпоставља 

два базична чиниоца и једну радњу. Први чинилац је онај који 

образује, други, онај или оно што се образује и трећи сам метод, 

односно начин на који се врши образовање. Поред ова три 

елемента, требало би додати и четврти, а то је оно „ради чега“, 

које нас овде највише и занима – односно разлог због кога се 

образовање врши.
1
 

Управо, спрам циља, које има, данашње образовање 

можемо да поставимо у два дивергентна правца: образовање, које 

                                                 
*
 „Техноарт Београд“, Школа за машинство и уметничке занате 

1
 Платон у својим Законима питању циља државног образовања посвећује 

посебну пажњу. Он се састоји у томе да „... држава добија живот и будност, 

боговима се указују дужне почасти, а људи постају паметнијима...“ Платон 

2004 :171 
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тежи оспособљавању појединца за вршење неке радње, односно 

његовој функционалној употребљивости, и које у себи носи 

модел планирања, кванитификације и верификације квалитета, 

сличан инжењерству, и образовање, које људску личност и развој 

њене суштаствене изврсности посматра као средишње поље свога 

рада, и које подсећа на одгајање живих бића у њиховој 

квалитативној различитости. 

Једна страна тако, крајњи циљ образовања посматра у 

функционалној оспособљености појединца за вршење одређене 

радње, док друга функционално оспособљавање појединца 

посматра у контексту његове везаности за изграђивање људске 

личности, као крајњег циља. 

Где се у овој причи налази морал као чињеница, односно 

скуп вредности, које граде једну заједницу и етика, као 

философска дисциплина, која се бави овом чињеницом и да ли је 

питање: „Како предавати етику?“ заправо питање, (а ја ћу овде 

заступати мишљење да јесте), „Како у образовном систему 

васпитавати моралне људе?“. Пре него што и покушамо да 

одговоримо на ово питање морамо да поставимо питање: „Шта 

заправо значи бити моралан човек?“. 

На први поглед одговор је једноставан: „Моралан човек 

био би онај, ко би био у стању да испуни вредности заједнице, 

којој припада“. У том смислу, ми смо и даље на оној линији на 

којој је Аристотел човека дефинисао као „зоон политикон“,
2
 а 

што се код нас често преводи несрећним термином „политичка 

                                                 
2
 Видети: Аристотел (2003), Политика, Београд: BIGZ PUBLISHING D.P.  
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животиња“. Прави превод гласио би заправо „биће заједнице“, и 

да бисмо били у стању да одговоримо на питање: „Шта значи 

бити моралан човек?“, односно „Које су вредности заједнице, 

којој припадамо?“, морамо прво одговорити на питање: „Шта је, у 

ствари, наша заједница?“. 

Из значења саме речи можемо да претпоставимо да је 

заједница (или задруга) нешто што претпоставља најширу и 

добровољну идентификацију личних интереса са интересима 

других, односно скуп људи спремних на међусобно поштовање и 

пожртвовање. Моралне вредности, у том контексту, представљају 

везивно ткиво унутар кога се формулише смисао постојања једне 

заједнице, на основу које се гради свест о заједничкој 

припадности, поштовању и пожртвованости појединца према 

одређеној групи људи.  

Уколико би неко сада поставио питање: „Које су то 

моралне вредности, на основу којих бисмо били у стању да 

идентификујемо ову, нашу заједницу?“, прилично сам сигуран да 

на њега не бисмо били у стању да дамо одговор. Самим тим би и 

само питање етичког образовања, као образовања, које би требало 

да васпитава моралне људе, морало остати питање без одговора. 

Ми ћемо, ипак, овде, покушати да пружимо одговор на ово 

питање, а пре него што то учинимо, требало би указажемо на 

разлоге због којих се сада налазимо у стању ове недоумице. 

Основни разлог би требало тражити у томе што је држава, у којој 

смо, са нашим прецима, живели готово један век, била држава у 

којој није постојао јединствен морал, односно, у којој је, ради 
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омогућавања функционисања државног система, постојао 

октроисани кодекс универзалних вредности, којим се стварао 

привид заједнице.
3
 Показало се, међутим, да овај одозго 

наметнути систем псеудоморалних вредности није био у стању да 

замени морал, као такав, и његовим нестанком, почетком 

деведесетих година ХХ века, ушли смо у стање моралне несвести 

или аномије, где је распадом привидине заједнице, дошло до 

потпуне доминације личног интереса појединца (и ускоинтересно 

организованих група) над општим добром, које подразумева 

поштовање других и начелну способност жртвовања за друге. 

Овде долазимо до једног драгоценог увида. Иза било које 

моралне вредности мора стајати лична одлука да се она поштује. 

Морал претпоставља слободу.
4
 Силом наметнуте вредности не 

могу бити моралне вредности, а индоктринација ма које врсте, па 

и у име највећег добра, не може се назвати моралним 

васпитањем. У том смислу, као што насупрот „зоон политикон-а“ 

стоји „идиотес“, негација слободе присилним наметањем 

вредности нужно доводи до моралне идиотизације, која лични 

интерес поставља на пиједестал универзалне моралне вредности, 

чиме се у потпуности негира сама могућност моралне заједнице. 

На овај начин међу појединцима осуђеним на међусобно 

саобраћање успоставља се висококомпетитивни однос у коме 

доминирају неповерење, суровост и страх. Парадоксално, 

                                                 
3
 Један од основних циљева Програма и статута Комунистичке партије 

Југославије било је „васпитавање народних маса у духу социјалистичког 

патриотизма и интернационализма“ Програм (1948): 52  
4
 Кант 1999: 16 
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узрочник овог „Homo homini lupus“ стања био је управо 

Левијатан,
5
 односно држава, која је присилним наметањем 

псеудоморалних вредности, своје грађане учинила морално 

дисфункционалним. Овај гломазни увод, требало је да покаже три 

ствари:  

Прво, да не постоји никакав систем вредности, који се, као 

некадашњи социјалистички морал, или данашње идеологије 

људских права и политичке коректности сме путем образовног 

система присилно имплементирати као по себи и за све 

обавезујући.  

Друго, да је усађивање моралности, као способности 

човека да живи и развија своје способности у заједници са другим 

људима на општу добробит прворазредни задатак васпитно-

образовног процеса. 

Треће, да је у испуњавању овог задатка потребно пронаћи 

приступ, који ће, уместо наметања, морализацију вршити 

побуђивањем добронамерности, уз пуно поштовање слободе 

људске личности, независно од њеног узраста. 

Овај приступ међутим, није научни, већ васпитни приступ. 

Знање се овде не сме посматрати као циљ, већ као средство. У 

оној мери у којој је учење на факултету квалитетно усвајање 

специфичних знања, учење у основној и средњој школи требало 

би да буде усмерено на одгајање (могли бисмо рећи образовање) 

                                                 
5
 Видети: Хобс, Томас, (1961), Левијатан, Београд: Култура 
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радосне, самопоуздане, свесне и слободне личности.
6
 Док на 

једној страни знање представља одређујући разлог деловања, на 

другој оно служи као средство у остваривању свесног и 

слободног самоодређења. 

У том контексту, етика која се предаје на универзитету не 

може бити етика, која се предаје у средњој школи, ни по својим 

интенцијама ни крајњим циљевима. Ипак, каква би то етика 

требало да буде? 

На овој линији раздвајања у философском приступу могли 

бисмо да укажемо и навођењем једне терминолошки 

парадоксалне противречности. Парадоксалне, стога, што 

привидно исти смисао носи сасвим супротно значење. Ради се о 

односу српске речи „просвета“ и западноевреопског термина 

„просветитељство“. Док реч „просветитељство“, постављајући 

веру у ауторитет људског ума као основни критеријум грађења 

вредности утире пут науци као врховном критеријуму, српска реч 

„просвета“, у својој потрази за оним што је „свето“ претпоставља 

једно сасвим другачије мерило вредности. Са једне стране имамо 

могућност успостављања критеријума објективне вредности, са 

друге личност, као носиоца вредности саме. Који од ова два пута 

бисмо, у покушају да одредимо приступ моралном образовању 

требало да одаберемо. 

Пре него што учинимо тај избор, можда би требало да се 

сетимо улоге, коју је филозофија са другим друштвеним наукама, 

                                                 
6
 „Није довољно да дете развија само систем знања, то јест интелигенцију. 

Исто тако, неопходно је да на добар начин тренира своју маштовитост и 

осећајност. Тиме учи да буде успешан и добар човек.“ Степановић 2018:95 



ЗНАЧАЈ МОРАЛНОГ РАЗВОЈА У САВРЕМЕНОМ ПРИСТУПУ… 

 

153 

одиграла у другој половини ХХ века успостављањем дискурса 

„псеудо-научно објективног утврђивања универзалних 

вредности“ и коришћењем тог дискурса као паравана у циљу 

очувања државног тоталитаризма. У том смислу бисмо и наше 

сопствено деловање могли да посматрамо као један од узрочника 

моралне аномије, која је уследила.
7 

 

Да ли је можда време да признамо да је „просветитељски“ 

пројекат спољашњег наметања вредности пропао и покушамо да, 

уместо да их измислимо, те вредности потражимо у нама самима, 

а затим делимо са другима и градимо толико потребну заједницу? 

Да ли је дошло време да разумемо, да је први услов за 

успостављање моралног, али и сваког другог успешног 

образовања, наша способност да се вратимо Богу? 
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 „После рационалистичке просвећености осамнаестог века, и кратковидог 

позитивизма деветнаестог века, европском хуманизму није било остало 

ништа друго него да се распадне у својим противречностима и у својој 

немоћи.“ Св. Јустин Поповић (1987): 69 
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Summary: In this paper, author has tried to signify the importance of ethics, as 

philosophical discipline in contemporary education. In the first part of the paper 

position of ethics in the context of pedagogical dimension of education has been 

explained. In the second part different means and aims of pre-academical and 

academical education were explained. In the third part, position of philosophy as 

subject in the contemporary educational system has been analyzed. 
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