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Ко ми си ја Европ ске уни је је 
по ста ви ла но тор но пи та ње 
о од но су на у ке и по ли ти ке за јед ни ци 
100 европ ских ака де ми ја из свих 
на уч них обла сти (ме ђу њи ма је 
и Ака де ми ја ин же њер ских на у ка 
Ср би је). Пи та ње је гла си ло: 
ка ко пре мо сти ти јаз из ме ђу 
на у ке и по ли ти ке

НАУКА И ПОЛИТИКА

БориславСтојков

Н
ајпреједнореторичкопитање:далије
уопштепотребнообјашњаватиштаје
теже,поставитипитањеилидатиод
говорнањега,кадајетојасно?Свиће
потврдитидајелакшепоставитипи

тањејеризвиреизнезнањаонечему,докодго
ворзахтевавишезнањакодпитаногодонога
којипитаонечемуштонедовољнозна.Слажем
се,лакшејепоставитипитањенегодатиодго
воркојизахтевавишезнања,заштобииначе
питанибиопитан.
Међутим,такојесведокпитањенетребадапо

ставиполитичар–креаторполитике,аодговорда
данаучникузнаглашенустручностзаконкретну
тему.Кадакажемнаучник,ондамислимнанауч
никакојиимаидоказаностручноилипрактич
ноискуство.Докбинаучник(несваки!)затуте
мутребалодазнаодговорјерјезатошколовани
практичнообучен,политичарнавласти(несва
ки!)честоњемунепостављапитањејеринезна
штаикакодагапита,ауосталомсматрадазнаод
говорнасвакопитањеибезнаучникаиаконема
потребнообразовањенитинеопходнознањезату
област.Значидајеутомслучајудалекотежепо
ставитипитањејерполитичар(а)уопштенезна
штадапита,или(б)сматрадапосамојфункцији
којуобављасвезнабољеоднаучника.

Тринаест од го во ра на јед но пи та ње

Уоснови,тојекључниразлогсвојеврсногду
бокогјазаизмеђуполитикеинаукеунекимзе
мљамаЕвропе.Научникнедобијапитањаод
значајазаразвојдржаве,регионаилиградаод
креатораполитикевећлутапремасвомнахо
ђењупонаучним,најчешћепразнословнимте
мамакојесамбираиобрађујеихунечитким
дебелимкњигамакојереткокочита.Надругој
страни,политичарнехајезанаукуинезнашта
дајепита(докнезагустинаконнекогвидног
промашаја)већ,покривенфункцијскимкишо
браном,насве„зна”одговориакомноготогане

знаилиселибидапоставипитањеономекоји
вишезнаодњегаданебиоскрнавиосвојузви
шенибогомданиауторитет.
ЗатојеКомисијаЕвропскеунијеодлучила

даразрешипроблемдубокогјазаизмеђунау
кеиполитикекојипостојикоднекиходњених
чланица,акодонихванЕвропскеунијенаро
чито,итимезауставињиховозаостајањеураз
војудржаве,регионаилилокалнихзаједница,
акодкојихсеодлукеоразвојучестодоносена
нивоуполитичкогврхабезнужнихнаучних
доказаоњиховојоправданости.Комисијаје,
дакле,поставиланоторнопитањеоодносуна
укеиполитикезаједници100европскихака
демијаизсвихнаучнихобласти(међуњимаје
иАкадемијаинжењерскихнаукаСрбије!).Овај
путпитањејегласило:какопремоститијазиз
међунаукеиполитике,тојесткакопобољша
тиодносизмеђуоведвевеомаважнекарике
друштвеногсистема.ПрекопројектаSAPEA,
којимседефинишунаучниодгово
ринаконкретнапитањаКомисије
ЕУ,добилајеовегодинеодговору
видуизвештајаподназивомОсми
шљавањенауке(MakingSenseofSci
ence)–заполитикууусловимаком
плексностиинеизвесности.
Извештајјасноказуједабогат

ствознањанаједнојстранииброј
ниизазовинаглобалномнивоу(демографска
кретања,климатскепромене,нестабилносттр
жишта,загађеностмораикопна,искушењаса
дигитализацијомитд.)нужнозахтевајукоопе
рацијунаукеиполитикекакобисеумањиле
неизвесностиинејасноћебудућегразвоја,ату
стваринестојенималоружичастокодмногих
земаља.Темељнопитањеје,дакле,какообезбе
дитиправисмисаонауцикрозсарадњусапо
литиком.УизвештајуSAPEAнаовопитањe
КомисијеЕУдефинисаноје13одговоракојим
академијепокушавајудаотворепуткакоопе
рацијинаукеиполитике.Евоихуинтегриса
номисажетомвиду.
Најпре,саветинаукеморадабудузасновани

начврстимнаучнимилистручнимдоказимако
јисутранспарентниијасноисказани,какобисе
експлицитнооцениленеизвесности,нејасноће
илиузроципроблемаилитензија.Смисаокон
султовањанаукејеудефинисањуитестирању
реалности,обухватајућиописнеоценестања,
аналитичкипоступак,каузалнеифункционал
неодносеизмеђупојаваимогућенормативео
начинупроменереалногстања.Ставовиикон
венцијепојединихнаучнихдисциплинауулози
научнихконсултацијанисусавршенииуједна
чени,алисунадмоћнинадинтуитивнимпона
шањемичестимволунтаризмомкоддоношења
политичкиходлука.Затонаучнаконсултација
можеитребадапомогнекоддефинисањаодређе
нихстратешкихпотезакреатораполитике(енг:

policymaker),узфокуснадоступнимипоузданим
доказимаињиховимпоследицама,сапотребним
квалитативнимиквантитативнимаргументима.
Научнаконсултацијанетребадапрописујере
шењевећдаинформишеполитичареоузроци
маипоследицаманекогстањаилипроблемаида
упутинаопционемогућностирешења.

Ефек тив но парт нер ство

Кодтогатребаиматиувидусоцијалне,поли
тичкеиморалнеимпликацијеодређениходлу
ка,причемуплуралистичкевредностииетич
кипринципиимајузначајнуулогу.Научници
требадаводерачунаоконкретнојтемиикон
текстуукомесепроблемразматра,узсхватање
даонинисусвезнајућивећобученизасагледа
вањеодређенихпроблема.Непостојиунивер
залноприхватљивмоделзадефинисањеначина
консултовањанаучника,тејепотребноодредити
конкретнупроцедуру,структуруиорганизацију

консултативногпроцеса.Научни
цикаоикреаториполитикетреба
дабудупосебноосетљивипремара
знимпредрасудамаиинтересима.
Затонаучноконсултовањеувек

требадаимаувидуивредности,
конвенцијеипреференцеконкрет
ногдруштваилизаједнице(субјек
тивниилиирационалнифактори).

Ефективностнаучнихконсултацијазависиод
саставанаучногтелакојејеукљученоупроцес
консултовања,тојестоднаучностручнелеги
тимацијенаучника(никакопартијске!,прим.
аут.),каоиодквалитетадијалогасаполитича
рима,штозначидаодносизмеђуполитичара
инаучникаморадабудезаснованнаузајам
номповерењуипоштовању.Упроцеснаучног
консултовањасвиреферентниактерииграђа
нитребадабудуактивноукључени,јернаучно
консултовањенијеограниченосамонаполи
тичаревећобухватакомуникацијусаширим
кругомонихкојихсетемаилипроблемтичеи
чијеинтереседотиче.Ефективнопартнерство
политичара,научникаионихкојихсетичуили
којитребадаимплементирајуполитичкеодлу
ке,појачаћеповерењекодсвих.
Такобиипитањанауцибилолакшедефини

сатипредоношењаполитичкиходлукачиме
би,узодговорностиполитичараинаучника,
одлукемогледадобијупунооправдање.Натај
начинбисепостиглаобјективнијаравнотежа
измеђувластииопозицијепоодређенимпи
тањимаодзначајазадруштвоилизаједницу.
Мождабинаучницииполитичари–креато
риполитикеуСрбијиизовогамоглинештода
науче.Научници,пресвегадабудуистручно
(практично)оспособљени,анесамокњишки
итеоретски,аполитичаридасхватедаодлука
безваљаногнаучногдоказаможескуподако
штадруштвоилизаједницу. ¶

Уред ник Фран ко у свом уво ду 
за ово из да ње са пу но пра ва 
озна ча ва Кар ла По пе ра 
као „Ле о нар да да Вин чи ја 
фи ло зо фи је”. По пе ро ва схва та ња 
би ла су ви со ко це ње на и од са мих 
на уч ни ка, по пут фи зи ча ра 
Ајн штај на, би о ло га Ло рен ца 
или еко но ми сте Фон Ха је ка 

ФИЛОЗОФИЈА

НебојшаБановић

П
оводом25годинаодупокојењаједног
однајвећихфилозофа20.столећа,сер
КарлаР.Попера(1902–1994),чувена
европскаиздавачкакућаШпрингер
објавилајеобиманзборникрадовапо

свећенихсистематскомистраживањуњеговог
вишеслојногдела.Овозначајноиздањекоједо
кументујеподстицајностидаљуактуелностПо
перовефилозофије,приредиојеЂузепеФранко
сУниверзитетауАјхштетуИнголштату,добит
никМаксВеберовенаградезапривреднуетику.
Каоштојепознато,Попер(Аустријанацјевреј
скогпорекла)утемељивачјефилозофскешколе

критичкограционализмаитворацконцепције
отвореногдруштва.Његовадваглавнаделако
јасугаучинилаславнимширомсвета,Логика
истраживања(1934)иОтворенодруштвоиње
говинепријатељитом1–2(1945)ималасуброј
наиздањаипреводенамногејезике.Упрвом
одњихдатојенововиђењеструктуреисазнај
нихмогућностинаучноистраживачкепраксе,
полазећиодмодернихприроднихнаука,ионо
јеизвршилоснажанутицајнасавременумето
дологијуифилозофијунауке.Удругомкапи
талномделу,накојемјеПоперпочеораднакон
ХитлеровогзапоседањаАу
стријеидовршиогауизну
ђеномегзилу,пружасеош
тракритикатоталитаризма
узафирмисањеидеолошке
позиције умереног соци
јаллиберализмаиконцеп
таотвореногдруштва.
Оноштопакчиниупеча

тљивукарактеристикуње
говогделајестеједнаретко
виђенаитешкодосежнаоб
ухватностњеговихинтересовања,компетенци
јаидоприноса–почеводметодологијенаукеи
теоријесазнања,прекобиолошкетеоријеево
луције,анализемодернеквантнефизике,со
цијалнеиполитичкефилозофије,филозофи
јеисторије...УредникФранкогастогаусвом
уводузаовоиздањесапуноправаозначавакао
„ЛеонардадаВинчијафилозофије”.Токомсвоје
академскекаријере,одгајиојенизследбеника,
пајетакоуЕвропиоформљенаутицајнашко

лакритичкограционализма,која јеудругој
половини20.векаостварилазначајнедомете.
Поперовасхватањасубилависокоцењенаи
одсамихнаучника,попутфизичараАјнштајна,
биологаЛоренцаилиекономистеФонХајека
–сачимесемалокојидругимодернифилозоф
можепохвалити.
Овоиздањесесастојиизуводногодељкао

животуиделу,теодељакаонаучнотеоријским
темељима,метафизици,теоријисазнања,би
офилозофији,социјалнојиполитичкојфило
зофији,критичкомрационализмуунаукама,

историји деловања самог
критичкограционализма.
Међу ауторима прилога
налазесереномиранифи
лозофи и научници: Ка
нитшајдер, Којтх, Езер,
Фолмер, Андерсон, Џер
ви,Вукетиц,Агаси...Један
одприложникаовомзбор
никујеисрпскифилозоф
проф.ДраганЈаковљевић,
који јенаписаообимнију

расправуоПоперовомсхватањуорелигијии
веровањууБога.Упитањујеконтроверзнате
масобзиромнанеједнозначностставоваовог
мислиоцастимпитањемувези.ПритомсеЈа
ковљевићеваинтерпретацијаконцентришена
закључнопоглавље„Отвореногдруштваиње
говихнепријатеља”,којесудругитумачиобич
нозаобилазиликаотешкозаекспликацију.У
томодељкусеПопер(крштенкаопротестант)
позваонавеликогпротестантскогтеологаКар

лаБартаињеговутезуопогрешностигледишта
дасеБогобјављујеуљудскојисторији.Овутезу
јеПоперондадовеоувезусавластитомкрити
комисторицизмаузпојашњењедатонијезна
чилоикритикусамерелигије.
Осимтога,Јаковљевићутврђујеприсутност

утицајапротестантскетеологијеиусклопуПо
перовогсхватања,дабивамооправданиупра
вокрознашедело–анекрозуспехеостварене
уполитичкојисторији.Кроздетаљнуанали
зуагностичкогставаузнуђењевишемогућих
објашњења,Јаковљевићутврђујекаоизгледну
могућност тумачењеПоперовог становишта
усмислу једногспецифичногагностицизма,
праћеногсатенденцијомкадеистичкомтеи
зму.Најзад,овајтумачтакођеутврђујеизна
чајноочитовањеранохришћанскихгледишта
изапостолскогдобаусклопунизаетичкихте
заовогвеликогфилозофа.Укупноузевши,ра
дисеооригиналнојисистематскиутемељеној
интерпретацији,којапопуњава једнуодавно
присутнупразнинууегзегезиПоперовогдела,
осветљавајућигаизнекихновихуглова,тепо
тискујућиувреженудогмудакритичкирацио
нализамподразумеваатеизам.
Овоиздањеможемопрепоручитинесамона

шојинтелектуалнојјавностивећтакођеивисо
кообразовнимустановамакаоинаучниминсти
тутима.Ономожедопринетибољојупознатости
стеоријским,алииполитичкимособеностима
Поперовефилозофијекритичкограционали
зма,тедатиподстицајезадаљаистраживања
тематскихкомплексакојетафилозофскаори
јентацијапокрива. ¶
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Ка ту ма че њу По пе ро вог де ла

Те шко пи та ње
и па мет ни од го во ри

ЖИЖАК

Заћићешједномитиутаму
Којустворитељусвемуотка.
Препознатинећешниречсаму;
Ињојћетамабитипотка.

Инитишинебитинеће.
Нистваринећедасеслове.
Изтаме,мање,већизлеће
Свеопштатама–знакобнове.

Идокјегризетвојпламичак
Суштинуњенуосветљава
Анасвепадалакразличак
Насамомпрагузаборава.

Изжишкаслучајнозапаљеног
Поновоопштатамабије
Каодаслогсесаусана
Јављаувишкуенергије.

Избогтогмањиодсвихтама
Ал’општојтамистрашноблизак,
Усредсвихсањаиомама
Тидрхтуравибудижижак.
Унутароногштојепротив,
Штоништасасветомнеједначи
Тибудинекатамагушћа
Маленижижакрасипај,зрачи!

Из књиге „Изабрана дела
Драгомира Брајковића”,

Унирекс, Подгорица, 2019.

ПЕСНИЧКА
ЗБИРКА

Драгомир
Брајковић


