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Автономия морали как творческое усилие одаренной личности: образовательные 

вызовы глобализации и «ответы» национальных педагогик 
 

 «Подстройка» современного образования под стандарты «нового мира» высоких 
технологий, чувственной ориентации и эмансипированной феминности - явление, 
требующее серьезного осмысления. Как и поставленный в свое время А. Шопенгауэром 
вопрос о возможности волевого влияния на умопостигаемый характер. Особенно 
актуальна данная проблематика в свете тематизации так называемого 
«постметафизического мышления», - особого дара, открытого человеку эпохи постмодерна 
как противовес «убогому рационализму» классической эпохи. 

Согласно просветительской педагогической модели, основной на пресловутом 
«убогом рационализме», каждый ребенок – гений. М. Фуко отчетливо проследил влияние 
«тоталитарной» модели классического образования на сознание «ребенка-гения»: ее задача 
- разрушить индивидуальные способности, последовательно насаждая 
стандартизированное мышление, «привязанное»  к ценностным нормам, «выгодным» 
социально доминирующим слоям общества.  Таким образом, «либерализация» 
образовательного процесса, разрушающая нормативизм мышления, претендует на новое 
понимание творчества: оно трактуется как принципиально нестандартное мышление, 
способное выходить за границы достигнутого человечеством, открывать новые горизонты 
и уровни бытия. 

При этом «новая рациональность» в экстремуме тяготеет к отказу от 
рациональности как таковой. И даже ставит перед социальным знанием задачу поиска 
нового определения биологического вида «человек» (Ф. Фукуяма). Целью обучения теперь 
выступает стандартизация нового типа, предполагающая гармонизацию социального 
поведения на базе развития чувственных форм ориентации. «Единица» приложения 
обучающего усилия - не мышление, а воображение (Т. Брагинская). «Постметафизическая 
гениальность» становится уделом тех, кому открыт доступ в сферу собственно 
образования – затратного процесса получения знаний «второго порядка», связанного с 
управлением информационными потоками и возможностью самостоятельного духовного 
роста. Не удивительно, что в этой системе координат творчество как целостный процесс 
самопревосхождения личности, немыслимый без преображения ума,– удел элиты; 
креативность, связанная с воображением, – плод от древа массовой культуры. 

Сходная «постмодернистская адаптация» массовой культуры наблюдается по 
азимуту автономизации ценностей и распада единых ценностных стандартов (с одной 
стороны) – и, с другой стороны, усиливается «непреднамеренный диктат» 
постмодернистской «анти-аксиологии», выступающей под знаком имморализма и вместе с 
тем с легкостью узурпирующей позиции новых тоталитарных правил. Раньше такие 
правила имели четкую формальную (т.е. рационализированную) формулировку, и потому 
были в какой-то мере верифицируемы. В наши дни формализм уступил место абстрактной 
идее плюрализма и толерантности, которая, по сути, стремится нивелировать именно 
классическую рациональность, конфронтируя с ней в поле научных дискуссий и 
пространстве обыденного взаимодействия. 

Думается, однако, что «смена вех» в пространстве современной европейской 
цивилизации – дань неизбежному процессу социальной модернизации под воздействием 
очередного витка очередной глобализации – может рассматриваться как своеобразный 
«вызов» со стороны социума в адрес творческой личности. На заре формирования 
концепции «дивного нового мира» об этом думали И. Кант, Д. Обрадович, А. Шопенгауэр, 
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Ф. Ницше, А. Бергсон, Н. Бердяев и другие. Всех этих авторов объединяет отношение к 
морали как сфере подлинного творчества, основанного на парадоксальном соединении 
нормативности и свободы, разума и чувства, общего и единичного. В этом – суть ее 
автономии, т.е. связанная с личным усилием несводимость к социальной адаптивности. 
Думается, в умении распознать проявления творческой свободы, несводимой к произволу, 
- один из наиболее эффективных способов распознавания творческой личности на раннем 
этапе ее становления. 
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Аутономија морала као стваралачки напор даровите личности:  
образовни изазови глобализације и "одговори" националних педагогија 
 

Прилагођавање савременог образовања стандардима "новог света" високих 
технологија, чулној оријентацији и еманципаторској феминизацији, појава је која захтева 
озбиљну анализу, исто као и питање, што га је својевремено поставио А. Шопенхауер, о 
могућности вољног деловања на контемплативни карактер. Посебно је актуелна дата 
проблематика у светлости тематизације такозваног "постметафизичког мишљења" – 
посебног дара откривеног човеку епохе постмодерне као противтежа "убогом 
рационализму" класичне епохе.  

Сагласно просветитељском педагошком моделу, заснованом на јавно 
денунцираном "убогом рационализму" – свако дете је геније. М. Фуко темељно је 
истражио утицај "тоталитарног" модела класичног образовања на свест "детета-генија": 
његов задатак је у рушењу индивидуалних способности, систематским наметањем 
стандардизованог мишљења везаног за вредности и норме које одговарају социјално 
доминантним слојевима друштва. На тај начин, "либерализација" образовног процеса, 
рушећи нормативизам мишљења, претендује на ново схватање стваралаштва: оно се 
тумачи као принципијелно нестандардно мишљење, способно да залази за границе које је 
достигло човечанство и открива нове хоризонте и нивое бића. 

Притом "нова рационалност", максимално изражена, тежи одустајању од 
рационалности као такве. И чак више од тога: пред социјално знање ставља задатак 
тражења новог одређења биолошке врсте "човек" (Ф. Фукујама). Као циљ обуке сада се 
јавља стандардизација новог типа, која претпоставља хармонизацију социјалног понашања 
на основу развоја чулних форми оријентација. Основни моменат на који је данас усмерено 
обучавање није мишљење већ имагинација (Т. Брагинска). "Постметафизичка генијалност" 
постаје судбина оних којима је откривен приступ у област истинског образовања – 
захтевног процеса добијања знања "вишег нивоа", везаног с управљањем информационим 
токовима и могућностима самосталног духовног развоја. Није изненађујуће што у таквом 
систему вредности, стваралаштво (као целовит процес самопревазилажења личности, који 
је незамислив без преображаја ума) – је судбина елите. Креативност везана с имагинацијом 
плод је с дрвета масовне културе. 

Блиска томе "постмодерна адаптација" масовне културе опажа се на путу 
аутономизације вредности и распадања јединствених вредносних стандарда, с једне стране, 
а с друге, појачава се "диктат без претходног предумишљаја" постмодернистичка "анти-
аксиологије" која наступа под знамењем иморализма и заједно с тим с лакоћом узурпира 
позиције нових тоталитарних правила. Раније су таква правила имала прецизну формалну 
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(тј. рационализовану) формулацију и стога су у извесној мери била проверљива (подложна 
верификацији). Данас је формализам уступио место апстрактној идеји плурализма и 
толерантности која, по својој природи, тежи нивелисању класичне рационалности, 
супротстављајући јој се у равни научних дискусија и простору општеприхваћених 
узајамних деловања. 

Аутор полази од тога  да се "смена парадигми времена" у простору савремене 
европске цивилизације - данак неизбежном процесу социјалне модернизације под 
деловањем убрзаног глобализовања - може разматрати као својеврсни "изазов" од стране 
социума упућен стваралачкој личности. На почетку формирања концепције "врлог новог 
света" (Brave New World) о томе су мислили И. Кант, Д. Обрадовић, А. Шопенхауер, Ф. 
Ниче, А. Бергсон, Н. Бердјајев и многи други. Све те ауторе повезује однос к моралу као 
сфери истинског стваралаштва, заснованог на парадоксалном споју нормативности и 
слободе, разума и осећања, општег и појединачног. У томе је суштина аутономије морала – 
тј. њена несводливост ка социалној адаптираности која је /несводивост/ повезана с  
напором индивидуума. 

Сматра се да је у вештини препознавања манифестација стваралачке слободе која 
није сводива на самовољу, имамо један од најефектнијих начина препознавања стваралачке 
личности у раном стадију његовог развоја. 
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ZASTUPLJENOST DIGITALNE PIRATERIJE I NJEN UTICAJ NA RAZVOJ VEŠTINA 

UČENIKA I STUDENATA U NOVOM SADU  
 

U svetu digitalne revolucije, piraterija je postala globalni fenomen. Iako je, u različitim sferama 
društva, piraterija, u raznim oblicima, prisutna vekovima, pojava informacionih tehnologija i 
digitalnih medija omogućila je njen razvoj do neslućenih razmera. Digitalna kopija se od drugih 
vrsta falsifikata razlikuje po tome što je u potpunosti verna originalu.  
Kreiranje digitalnih piratskih kopija se odvija brzo i lako. Tokom devedesetih godina dvadesetog 
veka i u prvoj polovini prve decenije novog milenijuma CD piraterija bila je dominantan oblik 
ovog fenomena. Predmet piraterije su pored kompjuterskog softvera, najčešće bile knjige, kao i 
muzički, odnosno filmski sadržaji. Razvoj globalne računarske mreže, i upotreba P2P programa 
omogućava skoro trenutni prenos piratskog materijala sa jednog na drugi kraj sveta. Za ovu vrstu 
piraterije nije potrebno članstvo u bilo kojoj vrsti formalne ili neformalne organizacije ili 
poznanstvo sa posednikom prethodne digitalne kopije. Potrebna je samo brza veza ka Internetu. 
P2P mreže omogućavaju parcijalno preuzimanje velikog broja delova jednog digitalnog 
proizvoda sa više geografski udaljenih lokacija istovremeno. Ovako preuzeti delovi zatim se 
sklapaju u celinu identičnu originalu. Možemo reći da danas ne postoje barijre za prenošenje 
piratskog sadržaja, vremenske, kulturološke i geografske. 
Republika Srbija se po bruto društvenom proizvodu nalazi pri dnu lestvice evropskih zemalja. Po 
stepenu piraterije, nalazi se u vrhu. Ove, naizgled nezavisne, pojave su u velikoj meri povezane. 
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