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ЕМАН ЦИ ПУ ЈЕ ЛИ (СА)ЗНА ЊЕ?

МА РИ ЈА ВЕ ЛИ НОВ
ma ri ja.ve li nov @in stifdt.bg .ac .rs 

ПРЕ ДРАГ КР СТИЋ
kr stic @in stifdt.bg .ac .rs 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју

Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Рад про бле ма ти зу је са мо ра зу мљи вост по зи тив но ока-
рак те ри са ног од но са еман ци па ци је са јед не стра не и (са)зна ња са дру ге. 
Ау то ри ука зу ју на ма кар јед на ко убе дљи ву про тив тра ди ци ју оспо ра ва ња 
еман ци па тор ског по тен ци ја ла зна ња – ко ју из ла жу у два за себ на де ла члан ка. 
Пр ви део по све ћен је исто риј ским пред ста ва ма зна ња као опа сног, де струк-
тив ног, уне сре ћу ју ћег. Уко ли ко је циљ сре ћа, бла го ста ње или спо кој ство, 
упра во би од зна ња ва ља ло од у ста ти. Дру ги део ра да у пи та ње до во ди 
прет по став ку еман ци па ци је као по сле ди це са зна ња ну жно сти. Осло бо ђе-
ње је ту по и сто ве ће но са при хва та њем за ко на и сво је вољ ним под ре ђи ва њем 
њи ма. По том се ела бо ри ра и фрон тал ни на пад на са му иде ју еман ци па ци је 
пост мо дер ни стич ких фи ло зо фа ко ји су, ре флек ту ју ћи на вод ну то та ли тар-
ну „фа тал ност” про је ка та еман ци па ци је, осу ди ли сва ку ко лек тив ну „во љу 
за еман ци па ци јом”, скло ну да ели ми ни ше не сла га ња или ре ду ку је ра зно-
ли кост. Ау то ри у за кључ ку ука зу ју на са вре ме ност са мог пи та ња о ста ту су 
тра ди ци о нал но схва ће ног зна ња и сиг на ли зи ра ју мо гућ но сти ње го вог ли ка 
ко ји би био осло бо ђен и „осло бо ди лач ке” функ ци је. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: еман ци па ци ја, сло бо да, зна ње, не зна ње, во ља за зна-
њем/исти ном 

Зна ње осло ба ђа. Би ло да је реч о са зна њу ста ња ства ри ван нас, о упо-
зна ва њу та ко зва ног спољ њег све та, или, мо жда још и че шће, о по зна ва њу 
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нас са мих – од делф ског на че ла gnot hi se a u ton, пре ко хри шћан ских прак си 
ис по ве да ња, све до са вре ме них су ге сти ја о по жељ но сти или чак неоп  ход-
но сти от кри ва ња и ис ка зи ва ња исти на о се би – као сво је вр сна исто ријска 
кон стан та ва жи те мељ но уве ре ње да је зна ње не са мо сâмо по се би већ и 
по нас до бро, да нам омо гу ћа ва сло бо ду. У тој тра ди ци ји ми шље ња не-
зна њу се не при да је ни ка кав или се при да је са мо функ ци о нал но од ре ђен 
про стор с об зи ром на по жељ ност зна ња – би ло као ли не ар ном про тив-
пој му, би ло као ну жном ступ њу, али ипак са мо ступ њу, у са зна ва њу ко је 
ће де фи ни тив но и не по врат но при ве сти ко нач ном зна њу. Та до ми нант на 
тра ди ци ја сво је вр сна је так тич ка ди ја лек ти ка увек аси ме трич но по ста-
вље ног зна ња и не зна ња и ја мач но кре ће већ од Со кра то вог (Σωκράτης) 
из јед на ча ва ња зна ња са вр ли ном а не зна ња са по ро ком [Pla ton 1968], а, 
по оби ча ју, Ари сто тел (Ἀριστοτέλης) ће јој да ти ре пре зен та тив ну фор му-
ла ци ју. „Јер, као што ре ко смо, сви по чи њу од чу ђе ња да ли је не што за и-
ста та кво, [...], али тре ба за вр ши ти у про тив но сти и – пре ма по сло ви ци 
– у бо ље му [...]” [Аристо тел 1985: 982 б 11–19]. Зна ти „не што” је по сло-
вич но „бо ље” не го не зна ти, а за чу ђе ност у не ра зу ме ва њу не че га ула зи у 
функ ци ју оног „сун ца исти не” [Pla ton 1979: 148е–149а; Pla ton 2017: 508б–
509а] ко је би да апро при ра не зна ње као још-не-зна ње, као ну жан али 
не при јат ни основ оног су прот ног и бо љег. Мо жда нај по зна ти ја, у син таг му 
„уче но не зна ње” са же та ло зин ка ова квог раз у ме ва ња ста ту са зна ња и 
не зна ња, пред ста вље на је исто и ме ним де лом Ни ко ле Ку зан ског [Ni co la us 
Cu sa nus 2007].

На из глед са мо ра зу мљи ва прет по став ка ко ја ин ве сти ра у „осло бо ди-
лач ки” ка рак тер са зна ња, од но сно об ра чун тро шко ва ре дук ци је зна ња 
на ње го ву еман ци па тор ску кон цеп ци ју – или ње го ву еман ци па тор ску 
ин стру мен та ли за ци ју – пре вас ход ни је са др жај овог ра да. До во ђе ње у 
пи та ње исти не ре фре на да „зна ње осло ба ђа”, ко ји под ра зу ме ва да је оно 
не ка ко ау то мат ски бла го твор но, ва ља ло би от по че ти јед ним су о ча ва њем 
са ње му су прот ста вље ним а у до број ме ри по ти сну тим упо зо ре њем, упо-
зо ре њем ко је под јед на ко ис трај но кроз исто ри ју ми шље ња ука зу је да 
са зна ње чи ни упра во су прот но: да по ро бља ва, да пред ста вља му ку, те рет, 
а сва је при ли ка да во ди и не по жељ ним мо рал ним и дру штве ним по сле-
ди ца ма. 

НА ГО ВОР НА НЕ ЗНА ЊЕ

По сто ји, на и ме, јед на тра ди ци ја оспо ра ва ња по жељ но сти зна ња – и 
кар ди нал ног за го ва ра ња не зна ња. Та тра ди ци ја је про ис те кла из уви да у 
де струк тив ност зна ња: оно уне сре ћу је, оте жа ва жи вот, ба ца у де пре си ју, 
во ди гу бит ку по у зда ног ослон ца и дез о ри јен та ци ји. Не зна ње је, на су прот 
то ме, и бла го твор но и „бла же но”. Jеднa раз боритa и, та ко ре ћи, искус твенa 
опоменa Ста рог за ве та ве ли да, по што је ср це ви де ло „мно го му дро сти и 
зна ња” и пре те кло их све, ва ља при зна ти да је по зна ње сва ко ја ких ства ри 
„му ка ду ху”, и за кљу чи ти: „Јер гдје је мно го му дро сти, мно го је бри ге, 
и ко умно жа ва зна ње, умно жа ва му ку” [Књига про по вед ни ко ва 1: 16–18].
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Има ју ћи у ви ду са вре ме не му ау то ри те те, Хе ра клит (Ἡράκλειτος) 
при ме ћу је да мно го зна ла штво или све зна ла штво не учи па ме ти [Di els 
1983: 153, фраг мент 40], а слич ну опо ме ну про на ла зи мо и код сто и ка – 
ина че узор но скло них да упра во са зна ње, при зна ње и ми ре ње с ну жно шћу 
сма тра ју еман ци па ци јом ду ше. Али иа ко, пре ма чу ве ној Се не ки ној (Lu ci us 
An na e us Se ne ca) из ри ци, знал ца суд би не суд би на и во ди, а оног ко ји је не 
при хва та ву че [Se ne ca 2009: 107,11], онај ко ји гра би пре ви ше зна ња и сам се 
из ла же зле ху дој суд би ни и ра ди је се са гле да ва као глуп или не зна ли ца: 
чи та ју ћи мно го де ла ве ли ког бро ја ау то ра о ра зно вр сним те ма ма, не осло-
ба ђа мо се, већ ис по ља ва мо не стал ност, не мир и де кон цен три са ност – све 
са ме ка рак те ри сти ке stul tu sa.1 Stul tus већ има до вољ но, мо жда и пре ви ше 
„зна ња”, али ком пул зив но те жи ка но вом зна њу и ка све ви ше зна ња. Та ква 
„нео б у зда на во ља за зна њем и за све ви ше зна ња” [Ha ber mas 1988: 248] 
ка рак те ри сти ка је не стал не и уз не ми ре не, а ни ка ко не сло бод не ду ше.

На уза луд ност и не по жељ ност зна ња ука зи ва ло се, ме ђу тим, и у мо-
дер ном ре ги стру, опо ми њу ћи на оне фа у стов ске мо рал не и ег зи стен ци јал-
не опа сно сти рас по ма мље ног на у ко ва ња, по сле ко јих је ди на де ло твор на 
од бра на оста је ап сти нен ци ја, по вра так, од у ста ја ње од (са мо)про жди ру ће 
спи ра ле са зна ва ња. У тре ћој књи зи Од бра не Реј мо на Се бо на Ми шел де 
Мон тењ (Mic hael de Mon ta ig ne) 1576. го ди не при ка зу је ис пра зност и не-
у те ме ље ност зна ња ко је фи ло зо фи му ко трп но сти чу и бес ко ри сност и 
уза луд ност про тив реч них уче ња ко ја ис по ве да ју. Мон те њу се чи ни очи-
тим да уче ње не до при но си ни здра вљу, ни сре ћи, ни бла го ста њу фи ло зо-
фа. На су прот то ме, не зна ње је не у по ре ди во упут ни је од фи ло зо фи је, ако 
је до до се за ња оног ми ра и спо ко ја ума ко је и са ми фи ло зо фи при зи ва ју. 
Истин ска му дрост ле жи у ко нач ном при зна њу не зна ња, при зна је Мон тењ. 
Шта ви ше, и фи ло зо фи то по не кад зна ју, али „кри во тво ре сво је пра во ми-
шље ње и за кључ ке, не би ли их при ла го ди ли јав ној упо тре би”: „Не же ле 
од мах да при зна ју не зна ње и сла бост људ ског ра зу ма да не би пла ши ли 
де цу; али нам га от кри ва ју до вољ но под ви дом кон фу зне и не по у зда не 
на у ке” [Mon ta ig ne 1959: 51]. На шем ра зум(евањ)у и на шим кон стру и са ним 
ло гич ким си сте ми ма из ми че са зна ње ика кве из ве сно сти. Из ве сност се 
про на ла зи тек у бож јој об ја ви. Сто га, мо ле ћи при ро ду да јед но га да на 
отво ри сво ја не дра и при пре ми нам очи за от кро ве ње, Мон тењ кли че и 
за ри че се: „О Бо же! Ка кве гре шке, ка кве за блу де ће мо про на ћи у на шој 
јад ној на у ци! У за блу ди сам ако ми слим да је на у ка ијед ну ствар схва ти-
ла ис прав но – оста ћу у не зна њу све га осим свог не зна ња” [Mon ta ig ne 1959: 
40].

Но во ве ков на по тра га за нео спо ри вим ослон цем зна ња и ме то дом 
са зна ва ња на шла је та ко већ на свом по чет ку при бе жи ште у оном ње му 
упра во су прот ста вље ном. „Веч на му дрост” нас је оста ви ла у „срећ ном 

1 По јам stult tia, гру бо пре ве ден као глу пост [Se ne ka 2009: 52,2], на пр ви по глед де лу је 
као не до ста так зна ња. Реч је ипак о сво је вр сној уз не ми ре но сти ду ше [Se ne ca 2007: 115], о 
не стал но сти и не за до вољ ству [Se ne ka 2009: 52,2]. Stul ti tia пред ста вља ста ње под ло жно сти 
сва ком ве тру, не са бра не отво ре но сти пре ма све ту, не спо кој ства и не за до вољ ства, од су ства 
ци ља и стал них про ме на ми шље ња [Stul ti tia 2009: 32,2].
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не зна њу”, а он да смо пред у зе ли „охо ле на по ре” да иза ђе мо из ње и пла-
ти ли це ну у мо не ти „лук су за, рас пу ште но сти и роп ства”, ода зи ва се на 
ма ње ин ди ви ду а ли стич ки и исто рич ни ји на чин од Мон те ња без ма ло два 
ве ка ка сни је Жан-Жак Ру со (Jean-Jac qu es Ro us se au). Ни смо пред о дре ђе ни 
да се ба ви мо „уза луд ним ис тра жи ва њи ма” и нај бо ље што мо же мо да учи-
ни мо је да од у ста не мо од та штог и ни штав ног људ ског зна ња: „На ро ди, 
схва ти те већ јед ном да је при ро да хте ла да нас по ште ди на у ке, као што 
мај ка оти ма из ру ку де те та опа сно оруж је; да су све тај не ко је вам скри ва 
за пра во зла од ко јих вас шти ти, и да те шко ћа са ко јом учи те ни је ње но 
нај ма ње до бро чин ство. Љу ди су по ква ре ни, а би ли би још го ри да су има-
ли ту не сре ћу да се ро де уче ни” [Ru so 1993: 196]. Уче ност и та ле нат су 
по ни зи ли, по ти сну ли и ис ко ре ни ли вр ли ну: на пре дак на у ка и умет но сти 
ни ма ло ни је уве ћао „пра ву сре ћу” – са мо је ис ква рио мо рал. Мит о пре-
и мућ стви ма на у ка и умет но сти са мо је хва ла оних спи са „из ко јих се 
ши ри мо рал на по ква ре ност на шег ве ка”, па нам уме сто да ра су ђу је мо, 
ва ља „по ди ћи ру ке ка не бу и са гор чи ном у ср цу уз вик ну ти: Све моћ ни 
Бо же, ти ко ји ду хо ве др жиш у сво јим ру ка ма, осло бо ди нас од про све ће-
но сти и коб них умет но сти на ших ота ца и вра ти нам не зна ње, не ви ност 
и си ро ма штво, је ди на до бра ко ја мо гу да нас учи не срећ ним и ко ја су 
вред на у тво јим очи ма” [Ru so 1993: 203–204].

Мо жда зна ње и ни је, та ко ре ћи, ну жна, еви дент на и не по сред на пре-
пре ка сре ћи; мо жда се Бог и не мо ра мо ли ти да нам за та ји по ко је или све 
са зна ње; али не што па ра док сал но као да пре би ва у са мој оној фе ти ши-
за ци ји зна ња ко је се из да је за бла го дет. У ср цу од ви ја ња про ждр љи вог 
мо де ла са зна ва ња из гле да да пре би ва јед на ор ган ска, јед на га стро-анало-
ги ја. Та ко Лав Ше стов (Лев Исаáко вич Ше стóв), у сво јој зна лач кој крити-
ци (око ва) зна ња у име жи во та, у име „сло бо де не зна ња”, нај зад отворе но 
ка зу је да је фи гу ра са зна ва о ца не до след но устро је на на је дан пре жи вар-
ско-хо ме о ста тич ки на чин, на лик ва зда не за си том го ве ду ко је би ипак да 
се за си ти. „Фи ло зо фи ве ли ча ју спо кој ство – ae qu a ni mi tas – као нај ви ши 
и нај до стој ни ји циљ на ше га по сто ја ња; ми сли се на ду шев но спо кој ство 
и мир – али у том слу ча ју би нам иде ал би ле жи во ти ње ко је у том сми слу 
и не же ле ни шта дру го осим та квог ми ра. По гле дај те ов цу или кра ву које 
па су – оне се не се ћа ју про шло сти, не раз ми шља ју о бу дућ но сти и са свим 
жи ве у са да шњо сти ко ја их, ако има до бре па ше, са свим за до во ља ва” 
[Šestov 1990: 24].

ГРА НИ ЦЕ СЛО БО ДЕ

С дру ге стра не, пре тен зи ја са зна ва ња да еман ци пу је, еман ци па тор-
ски по тен ци јал са зна ња уоп ште, мо же се епи сте мич ки и мо рал но(-по ли-
тич ки) до ве сти у пи та ње и без уто чи шта, без на го во ра на не зна ње. Ова 
стра те ги ја оспо ра ва ња усред сре ђу је се на де на ту ра ли зо ва ње са ме то бож 
са мо ра зу мљи ве ло зин ке да са зна ње осло ба ђа. „Sa pe re au de. Ако зна те 
не што чи ју ра ци о нал ну ну жност раз у ме те – не мо же те оста ти ра ци о нал-
ни и же ле ти да бу де дру га чи је. Јер же ле ти да не што бу де друк чи је не го 
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што мо ра би ти – с об зи ром на пре ми су да ну жно сти вла да ју све том – зна-
чи би ти pro tan to или не ук или ира ци о на лан” [Ber lin 2002: 188–189]. Та ко 
Иса и ја Бер лин (Isa i ah Ber lin) кри ти ку је још кан тов ско раз у ме ва ње сло-
бо де, пре ма ко јем се она са сто ји је ди но у „ко ри шће њу кри тич ког ра зу ма”. 
Сло бо да се ов де ви ди као вољ но при хва та ње оних пра ви ла ко је смо разу-
ме ли, на шав ши да су са о бра зна ну жно сти ства ри. „Раз у ме ти за што ства-
ри мо ра ју би ти ка кве мо ра ју зна чи же ле ти да бу ду та кве. Зна ње осло ба ђа, 
не ну де ћи нам ви ше отво ре них мо гућ но сти ме ђу ко ји ма мо же мо да би-
ра мо, већ по ште ђу ју ћи нас фру стра ци је да те жи мо не мо гу ћем” [Ber lin 
2002: 190]. 

Бер лин та кво раз у ме ва ње еман ци па ци је пу тем са зна ња ну жно сти 
сма тра оним „ме та фи зич ким је згром ра ци о на ли зма” ко је са др жи пред ста-
ву пој ма сло бо де као „са мо у сме ра ва ња и са мо кон тро ле”, а не као „по ља 
без пре пре ка, ва ку у ма у ко јем ме ни шта не оме та” [Ber lin 2002: 190]. А 
они ви до ви те док три не ко ји се од но се на дру штво у це ли ни је згро су 
раз ли чи тих и чак су прот ста вље них „на ци о на ли стич ких, ко му ни стич ких, 
ау то ри тар них и то та ли тар них те о ри ја на шег вре ме на” [Ber lin 2002: 191]. 
Ра ци о на ли стич ка те о ри ја са зна ња та ко се пре та че у ра ци о на ли стич ку 
те о ри ју по ли ти ке ко ја увек пре ћут но под ра зу ме ва да по сто ји са мо је дан 
ис пра ван на чин жи во та, ко јем се му дри при кла ња ју спон та но, а они дру ги, 
не зре ли и нео бра зо ва ни, до ја сне ви зи је „исти не ко ја осло ба ђа” мо ра ју да 
се „ву ку свим дру штве ним сред стви ма ко ји ма рас по ла жу му дри” [Ber lin 
2002: 197]. Ра ци о на ли стич ка ар гу мен та ци ја, ко ја по ла зи од прет по став ке 
да по сто ји са мо јед но пра во ре ше ње, пре шла је нео би чан пут „од етич ке 
док три не о ин ди ви ду ал ној од го вор но сти и са мо у са вр ша ва њу по је дин ца 
до ау то ри тар не др жа ве у ко јој се по је дин ци пот чи ња ва ју ди рек ти ва ма 
ели те пла тон ских рат ни ка” [Ber lin 2002: 198]. Бер лин сто га су ге ри ше да 
ва ља по сум ња ти у исти ни тост пре ми са на ко ји ма по чи ва за кљу чак ко ји је 
по и сто ве тио та кав де спо ти зам са сло бо дом: „Да ли је мо гу ће да су Со крат 
и твор ци сре ди шње за пад не тра ди ци је у ети ци и по ли ти ци ко ји су га 
сле ди ли ви ше од два ми ле ни ју ма по гре ши ли, да вр ли на ни је зна ње, а да 
сло бо да ни је исто вет на ни са вр ли ном ни са зна њем?” [Ber lin 2002: 200].

Мо гу ће је, уве рен је и уве ра ва Бер лин. Са зна ње, схва ће но као са зна-
ње ну жно сти, еман ци пу је (је ди но) од од го вор но сти. Са зна ти за ко не уни-
вер зу ма, прин ци пе раз во ја, ци ље ве ства ра ња, ступ ње ве иде је, успо не и 
па до ве ци ви ли за ци ја, зна чи „по и сто ве ти ти се с тим, схва ти сво је је дин ство 
с тим, јер, што год да чи ни те, не мо же те ума ћи за ко ни ма ко ји ма под ле-
же те, ка кви год они би ли, ’ме ха ни ци стич ки’, ’ви та ли стич ки’, узроч ни, 
свр хо ви ти, на мет ну ти, тран сцен дент ни, има нент ни или оним не пре број-
ним нео пи пљи вим ни ти ма ве за ни за про шлост” [Ber lin 2002: 130]. Слобо-
ду јем чи са зна ње и вер ност „тра ди ци ји, кр ви, кла си или људ ској при ро ди, 
на прет ку или чо ве чан ству; Ze it ge ist-у или со ци јал ној струк ту ри, исто-
риј ским за ко ни то сти ма или истин ским ци ље ви ма жи во та”; све јед но, увек 
је „бор бе ни по клич био су штин ски исти: пред мет са зна ња и ме то де от кри-
ћа че сто су се же сто ко су прот ста вља ле, али да је ствар ност са зна тљи ва и 
да зна ње и је ди но зна ње осло ба ђа, а ап со лут но зна ње осло ба ђа ап со лут но 
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– то је за јед нич ко мно гим уче њи ма ко је су та ко ве ли ки и вре дан део за пад-
не ци ви ли за ци је” [Ber lin 2002: 130]. У сви ма њи ма раз у ме ти зна чи об ја-
сни ти, а об ја сни ти зна чи оправ да ти.

Ин ди ви ду ал на сло бо да, с њом и од го вор ност, са мо је вар ка, све до-
чан ство та шти не, не спо соб ност да се су о чи са исти ном да за пра во не ма 
из бо ра, да су ве ће це ли не од го вор не уме сто нас, за кљу чу је Бер лин сво ју 
ре кон струк ци ју (са мо)по ро бљи ва ња зна њем под ви дом осло ба ђа ња. Та кво 
ре зо но ва ње је са мо до бро до шло олак ша ње да се упра во зба ци и бре ме 
сло бо де и бре ме од го вор но сти – „и то не не ким не пле ме ни тим чи ном 
пре да је, већ сме ло шћу да се хлад не гла ве пој ме ства ри ка кве мо ра ју би ти: 
На тај на чин исто ри ју сво ди мо на не ку вр сту фи зи ке: осу ђи ва ти Џин гис 
Ка на и Хи тле ра исто је као осу ђи ва ти га лак си ју или га ма-зра ке” [Ber lin 
2002: 130–131].

ОД ГО ВОР ОД ЕМАН ЦИ ПА ЦИ ЈЕ

Пре о ста ло је још да се де ле ги ти ми ше не са мо по вла шће ни ста тус 
овог или оног зна ња, не го и еман ци па ци је ко ја ин фи ци ра и пред о дре ђу-
је чи та ву (ње го ву) ра ци о нал ност. Фи ло зоф ска пост мо дер на ће пред у зе ти 
та кав фрон тал ни на пад. У за о штре ној ва ри јан ти, пост мо дер ни стич ки 
фи ло зо фи, ре флек ту ју ћи про-из во ђе ња про је ка та еман ци па ци је у то та-
ли тар не ре жи ме, осу ди ће сва ку ко лек тив ну „во љу за еман ци па ци јом”, 
скло ну да ели ми ни ше не сла га ња или ре ду ку је ра зно ли кост.

Мо гло би се ре ћи да Ми шел Фу ко (Mic hel Fo u ca ult) отва ра фронт 
про тив ве ли ких ле ги ти ма циј ских при ча и „гло ба ли зу ју ћих” дис кур са 
свих вр ста, а са њи ма и про тив сва ког зах те ва или усме ра ва ња да се гово-
ри у име је дин стве ног и све о бу хват ног „на уч ног” по гле да на свет [Fo u ca ult 
1980а; Fo u ca ult 1980b]. Нај ви ше че му се мо же мо на да ти су ре ги о нал не 
на ра ци је и ло кал на „зна ња”, огра ни че на на про ла зне дру штве не прак се. 
Фу ко је, на и ме, ма кар из ве сно вре ме, на сту пао ску па с Ни че ом (Fri e drich 
Ni etzsche), сма тра ју ћи сва ки зах тев за зна њем зах те вом за мо ћи: рас пра-
ве у на у ка ма су ко би су мо ћи или – „во ље за исти ном”.

Во ља за исти ном вр ши сво је вр сни при ти сак на раз ли чи те ди сци пли-
не или их при си ља ва да сво је на ла зе тра же и/или при ла го де „дис кур су 
исти не”. Да би не што уоп ште по ста ло прак са, по треб но је да има сво је 
оправ да ње – по тре бан је од ре ђе ни ре жим ра ци о нал но сти као га рант да 
је оно што чи ни мо упра во оно што тре ба чи ни ти, да су на ше прак се, 
шта ви ше, упи са не у по ље са мо ра зу мљи во сти. Мо дер ни и са вре ме ни на-
уч ни дис кур си ме ди ци не, пси хо ло ги је, кри ми но ло ги је – овла шће ни да 
вр ше по де лу на исти ни то и ла жно – ле ги ти ми шу ин сти ту ци о нал не прак-
се и њи хо ве нор ме (бо лест, азил, за твор). Нор ма, за кон, сти че ау то ри тет 
тек уко ли ко по твр ди сво ју ве зу са већ при сут ним дис кур сом исти не – на-
и ме, са оним дис кур сом ко ји у да том тре нут ку има моћ над по де лом на 
исти ни то и ла жно. Али у са мој тој стра те шкој во љи, тој же љи да про на-
ла зи мо исти не о не ким пред ме ти ма, по дру гљи во је скри ве на са ма моћ 
[Fo u ca ult 1980b; cf. Ha ber mas 1988: 243].
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Сва ки об лик мо ћи рас про сти ре се кроз чи та во дру штве но те ло – ин-
сти ту ци о нал ни цен три ње ног спро во ђе ња су за тво ри, шко ле, ка сар не, 
по ро ди ца... [Fu ko i Čom ski 2011: 57–58] – а ин стру мен ти ди сци плин ског 
об ли ка вла сти су хи је рар хиј ски над зор, нор ми ра ју ћа санк ци ја и, пре ма 
Фу ко о вом ми шље њу, нај спе ци фич ни ји ме ђу њи ма и кључ на тех ни ка ди-
сци плин ских по сту па ка: по сту пак ис пи ти ва ња, ко ји је омо гу ћен ком би-
на ци јом прет ход на два. Ис пи ти ва ње је по глед ко ји нор ми ра; оно омо гу-
ћа ва кла си фи ка ци ју и ка жња ва ње. При ли ком ис пи ти ва ња на де лу су 
исто вре ме но ма ни фе ста ци ја сна ге и утвр ђи ва ње исти не. У ње му, на нај-
у пе ча тљи ви ји на чин по ста је ви дљив од нос вла сти и зна ња, на и ме спре га 
од ре ђе ног об ли ка вр ше ња вла сти са од ре ђе ним об ли ком кон сти ту и са ња 
зна ња: пот чи ња ва ње оних ко ји су пер ци пи ра ни као објек ти и објек ти ви-
за ци ја оних ко ји су пот чи ње ни [Фуко 1997; Fu ko 2010].

Као по сле ди ца фор ми ди сци пли но ва ња на ста ју ин сти ту ци је у окви-
ру ко јих мо же да се обра зу је по зи тив но зна ње: пси хи ја триј ске кли ни ке, 
бол ни це, шко ле, мо дер ни уни вер зи те ти, мо дер ни за тво ри, ла бо ра то ри је 
и та ко да ље. По јам ди сци пли нар но сти по стао је си но ним и за на уч ну 
по де лу ра да. У кон сти ту тив не чи ни о це сва ке мо дер не на у ке угра ђе не су 
прак се ства ра ња ди сци пли на, на ста ле на иде ја ма ме ре као сред ства да се 
учвр сти или по но во ус по ста ви по ре дак. Ме ђу њи ма, по ступ ци ис тра ге и 
про це ду ре ис пи ти ва ња кон стру и шу и/или утвр ђу ју чи ње ни це и нор ме. 
Ис тра га, ис пи ти ва ње и ме ра аван зо ва ли су до ис кљу чи вих епи сте мо ло-
шких ин стру ме на та ко ји, про га ња ју ћи есеј, кон тем пла ци ју, ме ди та ци ју 
и ре то ри ку из свог де ло кру га, си стем ски од ре ђу ју шта тре ба да се уста-
но ви као зна ње. То је би ла осно ва це ло куп ног по зи тив ног зна ња ко је ће 
се ар ти ку ли са ти у 19. ве ку и ко је ће, че сто на су прот де кла ра ци ја ма, учвр-
сти ти сво ју ве зу са по ли ти ком, вла шћу, мо ћи, као њи хов не по сред ни 
про из вод, као већ уна пред ис по сре до ва на стра те ги ја мо ћи, као са ма моћ 
да се од ре ди, раз ме ри, де фи ни ше и под не ку кла си фи ка ци о ну ше му под-
ве де све дру го и стра но [cf. Ma rin ko vić 2005: 235–248]. 

Ли о тар (Jean-François Lyotard) ће у свом ре ги стру пре у зе ти ту те му: 
спо ро ви око зна ња ко је во де ис тра жи ва чи раз ли чи тих прак си не мо гу се 
ре ши ти без на си ља с јед не или дру ге стра не. Раз лог се са да не дво сми-
сле но из ри че: ни је до сту пан ни ка кав оп шти, ни ка кав ме та-дис курс ко ји 
би по сре до вао из ме ђу њих. Моћ је са да за и ста сву да: ма ни фе сту је се већ 
или упра во у ри вал ским зах те ви ма за исти ном раз ли чи тих гру па и раз-
ли чи тих прак си [cf. Ro se nau 1992].

У Пост мо дер ном ста њу „де ле ги ти ми са но” пост мо дер но зна ње та ко 
зна да „на у ка игра соп стве ну игру и да не мо же да ле ги ти ми зу је дру ге 
је зич ке игре”. То „зна ње” би са да, без но стал ги је, без илу зи је мо гу ћег по-
ми ре ња, без че жње за це ли ном и је дин ством, да сиг на ли зи ра уз мак уни-
вер зал ног ме та је зи ка. Оно би да фа во ри зу је „ма ле при че”, рас цеп ка ност, 
ди сен зус, аго ни сти ку је зич ких по сту па ка, бор бу у сми слу не сво ди ве плу-
рал но сти је зич ких ига ра, да „из о штра ва на шу осе тљи вост за раз ли ке и ја ча 
на шу спо соб ност да под но си мо не мер љи во”. Оно не би да тра жи „оправда-
ње у хо мо ло ги ји струч ња ка”, већ да се „ле ги ти ми зу је пу тем па ра ло ги је 
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из у ми те ља”, да вра ти на ра ци ју „у дис кур се ле ги ти ми зо ва ња као што су: 
отво ре на си сте ма ти ка, ло кал ност, ан ти ме тод” [Li o tar 1988а: 66, 67, 21, 98, 
7, 99; cf. Lyotard and Thébaud 1985: 19–43]. Пост мо дер но зна ње се та ко 
су прот ста вља „во љи за исти ном ко ја вул га ри зу је све је зи ке” и под сти че 
и фи ло зо фи ју да уз не ми ра ва го спо дар ски дис курс те о ри је: да па ро ди ра 
раз ли ко ва ње и ре гу ли са ње исти ни тог и ла жног, уме сто да га ре про ду ку-
је, и да се, шта ви ше, упу ти ка оној из ра жај ној сло бо ди ко ју су умет но сти 
и по ко ја на у ка већ оства ри ле [Li o tar 1988а: 62; Li o tar 1988б: 486].

Им пе ра тив на су ге сти ја је да се од у ста не од гло бал них про је ка та и 
про јек то ва ња, од ве ли ких при ча мо дер не, од на ра ци ја ко је по за ко њу ју 
по ли тич ке прак се из не ка кве иде је ко ја че ка оства ре ње, из бу дућ но сти 
ко ја тре ба да се слу чи и ко јој ва ља то омо гу ћи ти. Иде је по пут сло бо де, 
све тло сти или со ци ја ли зма мо гу има ти ту моћ јер су уни вер зал не, јер 
„усме ра ва ју све људ ске ре а ли те те”. Са Ау шви цом је, ме ђу тим, екс пло ди-
ра ло оно што су на ја вљи ва ле ове обе ћа ва ју ће сли ке и раз от кри ло их у 
њи хо вој по губ ној кон струк ци ји. При ча о ис ку пље њу Ада мо вог гре ха 
љу ба вљу, при ча о осло бо ђе њу од не зна ња и роп ства кроз са зна ње и ега-
ли та ри зам, спе ку ла тив на хе ге лов ска при ча о пост ва ре њу уни вер зал не 
иде је кроз ди ја лек ти ку ствар ног, марк си стич ка при ча о еман ци па ци ји од 
из ра бљи ва ња и оту ђе ња по друштвља ва њем ра да, ка пи та ли стич ка при ча 
о еман ци па ци ји од си ро ма штва тех но ин ду стриј ским раз во јем, за пра во 
је на кра ју јед на при ча, при ча о уни вер зал ној сло бо ди, о осло ба ђа њу чита-
вог чо ве чан ства [Lyotard 1990: 40]. При ча о еман ци па ци ји и спе ку ла тив на 
при ча струк тур но су хо мо лог не: раз ли чи те обла сти зна ња се оку пља ју 
да би се у про јек то ва ној бу дућ но сти на шао од го вор на про бле ме са вре-
ме ног дру штва, од но сно све дру штве не ин сти ту ци је сје ди њу ју се у те жњи 
ка за јед нич ком ци љу чи та вог чо ве чан ства, ап со лут ном зна њу или уни-
вер зал ној еман ци па ци ји. 

Епо хи де ле ги ти ми за ци је и ње ном „ужур ба ном ем пи ри зму”, сма тра 
Ли о тар, при па да је дан дру га чи ји од нос пре ма, већ ио на ко пер фор ма тив-
ним кри те ри ју мом упо тре бљи во сти и ис пла ти во сти мер кан ти ли стич ки 
де фи ни са ном зна њу. Оно (ви ше) ни је „оства ри ва ње жи во та ду ха или 
еман ци па ци је чо ве чан ства”, већ „од нос из ме ђу ко ри сни ка сло же не кон-
цеп ту ал не и ма те ри јал не опре ме и оних ко ји ко ри сте њи хо ва до стиг ну ћа”: 
„Они не рас по ла жу не ким ме та је зи ком ни не ком ме та при чом да би фор-
му ли са ли ње го ву свр ху и нај бо љи на чин њи хо вог ко ри шће ња. Али распо-
ла жу brain stor min gom да би по ја ча ли њи хо ве пер фор ман се” [Лиотар 1988а: 
87]. Де ле ги ти ми за ци ја и при ви ле го ва ње пер фор ма тив но сти зна ња, Ли о-
та ру се чи ни из ве сним, ко нач но де па те ти зу ју са зна ње и ука зу ју да мо жда 
ва ља еман ци по ва ти зна ње и од вла сти тих за блу да и са мо у ве ре но сти.

НА КОН ЕМАН ЦИ ПА ЦИ ЈЕ

Ако се окре не мо од сли ке уве ре но сти у еман ци по ва ње зна њем, ако 
на ђе мо да је та ква еман ци па ци ја про бле ма тич на већ и са аспек та сло бо-
де и од го вор но сти, али и као уни вер за ли стич ка при ча кри ва за разна 
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не по чи нства, ако окре не мо пи та ње и пи та мо се за зна ње еман ци по ва но од 
еман ци па тор ских ам би ци ја, још увек пре ти че про блем шта пре о ста је од 
(„сми сла”, сти ца ња, ре цеп ци је) зна ња ли ше ног те „осло бо ди лач ке” функ-
ци је? Мо жда мо ра ју тек да се бу џе ти ра ју тро шко ви иде је зна ња и кул ту ре 
са зна ва ња. У сва ком слу ча ју, уме сто под ра зу ме ва ња и ла кон ског од го во-
ра да сва ко зна ње сва ког за не што еман ци пу је, па са мо зна ње и не тре ба 
еман ци по ва ти, при ча тек по ста је ин те ре сант на са об ра чу на ва њем по сле-
ди ца по ве ре ња у еман ци па тор ску функ ци ју зна ња. С на по ром и не пре ста-
но из љу шћи ва но из/од об ја ва, оно је за др жа ло њи хов ау то ри та р ни ста тус; 
све сно нео п ход но сти еман ци по ва ња од еко ном ских, по ли тич ких и ма 
ко јих дру гих ин те ре са у по тра зи за исти ном ко ју би да са оп шти, оно се 
за сле пе ло за ви до круг вла сти тих осно ва и деј ста ва. 

Тек би јед на ау то ре флек си ја ко ја би пред у зе ла про пи ти ва ње са ме 
во ље за зна њем мо гла да про су ди о ње ној не са мо те о риј ској, не го и мо-
рал ној (не)од го вор но сти, с об зи ром на вла сти те раз ло ге и по сле ди це. Ту 
за пи та ност над „мно го хва ље ном” во љом за исти ном, за пи та ност ко ја 
де ста би ли зу је са мо ра зу мљи ву по жељ ност зна ња, отво рио је и опре зно 
(п)оста вио са вре ме но сти Ни че. Он се пи та и не од го ва ра; он су ге ри ше 
от клон али не омо гу ћа ва за клон; он отва ра без дан и с ари сто крат ском 
хра бро шћу ко ју „про по ве да” не у мо љи во гле да у ње га у на сто ја њу да га 
са чу ва од и по сле свих фор му ла и фор ма ти ра ња. „Шта у на ма за пра во хоће 
’исти ну’? За и ста смо ду го за стај ки ва ли пред пи та њем о узро ку те во ље, 
све док – нај зад – ни смо пот пу но ста ли пред још су штин ски јим пи та њем. 
По ста ви ли смо пи та ње о вред но сти те во ље. Прет по ста вља мо да хо ће мо 
исти ну, али за што не би смо ра ди је хте ли не и сти ну? И не из ве сност? И 
не зна ње?” [Ni etzsche 1967: 6].

Мо жда је вре ме да се по ми ри мо са не зна њем у по гле ду при ро де и 
ста ту са зна ња, да при зна мо да не зна мо шта нас тач но под сти че да оста-
вља мо не зна ње за со бом, а још ма ње где ће нас зна ње од ве сти, да су нам 
мо ти ва ци је и ко нач ни ци ље ви во ље за зна њем не до ступ ни, да је, рас крин-
кан, си шао са (те о риј ско и сто риј ске) сце не је дан по ре дак „хе ли о по ли ти ке”, 
ка ко би ре као Де ри да (Jac qu es Der ri da): онај без вре ме ни свет све тло сти 
ко ји нас окре ће пре ма „ум ском сун цу, пре ма исти ни”, онај со ли ло квиј 
ума и са мо ће све тло сти, она тра ди ци ја кон спи ра ци је све тло сти и мо ћи, 
те о риј ске објек тив но сти и тех нич ко-по ли тич ког вла сни штва, ви ђе ња и 
зна ња, по се до ва ња и по зна ва ња, тра ди ци ја ко ја је то та ли тар но из го ни ла 
сва ко не рас по ло жи во дру го „у тла чи тељ ском и све тло сном иден ти те ту 
истог” и ко ја је обе ле жи ла европ ску ци ви ли за ци ју [Дерида 2001: 15–26].

Огањ днев ног све тла зна ња, от пи су је и до пи су је Ми шел Сер (Mic hel 
Ser res), (пре)ду го нас је оба сја вао: ме њао је име на, обе ћа вао но ве епо хе, 
од Апо ло на и Бо га је ди но га, Пла то на и му дро сти Со ло мо на, до кла сич не 
на у ке, Лу ја XIV и про све ти тељ ства, али је ре жим је дин стве ног и без вре-
ме ног све тла увек оста јао исти. Ри там сме не да на и но ћи ва зда је слу жио 
за ону јед но став ну и, пре ма пра ву но ћи гле да но, окрут ну по де лу на „гре-
шку и исти ну, на у ку и сно ве, оп ску ран ти зам и про грес”. Са да, ме ђу тим, 
„краљ Сун це ви ди сво је ло во ри ке у пе пе лу” а зна ње, уме сто да пред ста вља 
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уни вер зал но ра све тља ва ње, „тре пе ри ис под про зрач не те жи не че сти ца 
пра ши не: Ово је до ба ло кал ног сја ја и по мра че ња, до ба све тлу ца ња. Мо жда 
са да ви ше во ли мо хро ма ти зам све тла од ње го вог је дин ства, ње го ву брзи ну 
од ње го ве ја сно ће? ” [Ser res 1997: 43].
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DO ES KNOW LED GE EMAN CI PA TE?
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Uni ver sity of Bel gra de
In sti tu te for Phi lo sophy and So cial The ory

Kra lji ce Na ta li je 45, Bel gra de, Ser bia

SUM MARY: The pa per analyzes and pro ble ma ti zes the self-un der stan ding of the 
re la ti on ship bet we en eman ci pa tion or li be ra tion on one hand and know led ge or truth on the 
ot her. The aut hors po int to at le ast an equ ally con vin cing co un ter-tra di tion of chal len ging 
the eman ci pa tory po ten tial of know led ge – which they pre sent in two se pa ra te parts of 
the ar tic le. The first part is de di ca ted to hi sto ri cal no ti ons of know led ge as dan ge ro us, 
de struc ti ve or ag gra va ting. If the goal is hap pi ness, well-be ing or se re nity, know led ge 
sho uld be gi ven up. The se cond part of the pa per qu e sti ons the as sump tion of eman ci pa tion 
as a con se qu en ce of know led ge. The ba sis of this con nec tion li es in the idea of fre e dom, 
un der stood not as the ab sen ce of ob stac les, but as a fi eld of self-con trol and di rec tion – for 
which only know led ge (of ne ces sity) qu a li fi es. This way, know led ge do es not li be ra te by 
of fe ring dif fe rent cho i ces, but spa res the in di vi du als the fru stra tion of stri ving for the 
im pos si ble. Even tu ally, post mo der nist phi lo sop hers sug gest aban do ning the very idea of 
eman ci pa tion, con dem ning every col lec ti ve “will to eman ci pa te” as fa tal to ta li ta rian 
pro ject. For the ir part, they de tect, know led ge has al ways been inex tri cably lin ked to and 
im bued with po wer re la ti ons. Now it has only fi nally se pa ra ted it self from the il lu si ons 
of per so nal eman ci pa tion and so cial tran sfor ma tion and openly put in to ser vi ce not lon ger 
this or that truth, but its own usa bi lity, use ful ness, pro fi ta bi lity and ef fec ti ve ness. In the 
con clu sion, the aut hors po int out the con tem po ra ne ity of the sta tus qu e sti on of the tra di-
ti o nally un der stood know led ge and sig nal the pos si bi li ti es of its cha rac ter li be ra ted from 
the “li be ra ting” fun ction.

KEYWORDS: eman ci pa tion, fre e dom, know led ge, ig no ran ce, will to know led ge/truth
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