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Наука и стварност


 

Јован Бабић  

 

Наука је средство овладавања светом, али она је истовремено и друштвена 

институција. Са треће стране, иако је производ науке, знање, један од најважнијих 

ресурса са којима располажемо, оно није пуки ресурс који стоји непосредно на 

располагању него се мора стећи увек изнова, и то не само да би се њиме ефикасно 

располагало него и да би се, као живо знање, очувало. Стицање знања се постиже 

на један од два начина: образовањем, преношењем знања које су постигле 

претходне генерације, и истраживањем помоћу кога проширујемо опсег 

постојећег, наслеђеног, знања. Први начин стицања знања јесте образовање, док 

други чини науку. Наука не стоји просто на располагању, као средство спремно за 

употребу, њено стицање и чување је веома осетљив и напоран процес. Знање се не 

може просто ускладиштити и оставити да стоји док нам не затреба, оно мора 

стално да се обнавља и одржава. Ова вишеструка природа науке ствара одређену 

напетост у њеној друштвеној артикулацији, као што ствара и ризике да се у 

„производњи“ знања застрани у неку од опасности које ту стално вребају. 

Једна од тих опасности јесте производња апстрактног, „мртвог“, знања 

које се, иако изгледа као стварно знање, не односи ни на какву стварност и зато 

нема никакву могућу примену. Ова опасност је посебно велика за друштвене науке, 

али она је присутна у свакој врсти знања. Утисак да се понекад нарочито 

друштвене науке доживљавају као „празна прича ни о чему“, иако често 

фундаментално погрешан, ипак није увек сасвим без основе. То је тако пре свега 

зато што друштвене науке, бавећи се слободом, теже постижу релевантну 

предикабилност, али и зато што је критеријум релеванције и вредновања научних 

резултата у друштвеним наукама спор, мање прецизан, тешко ухватљив, понекад и 

нејасан.  

                                                 

 Објављено у књизи Идеја Филозофског факултета и савремени универзитет, Филозофски 

факултет у Источном Сарајеву, Пале 2018, стр. 57-62. Скраћена верзија овог текста, под насловом 

„Друштвени  положај друштвених наука“ објављен је у Културном додатку ускршњег (и 

првомајског) троброја листа Политика, 30 април-1-2- мај 2016.  
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Друга опасност, можда више присутна код природних и, нарочито, 

техничких наука јесте производња „инстант“ знања, знања за једнократну 

употребу, знања о томе како да се брзо и ефикасно реши неки конкретни задатак. У 

природи знања је да производи неодољивост примене. Увек је било тешко 

одупрети се искушењу да се стечено знање употреби и пре него што се сви аспекти 

те употребе истраже. Моћ знања је огромна, а ова особина његове неодољиве 

употребе чини ту моћ још већом. Али сада видимо све већи домен нарученог знања, 

знања које настаје не из интелектуалне радозналости да се схвати и објасни 

структура света и начин његовог функционисања, већ да се оно прода да би се 

одмах једнократно употребило, као готово решење за конкретни задатак. 

Технолошко знање није наука! (Оно је вештина примене науке, оних научних 

резултата који су прошли научну верификацију).  

По својој природи знање је међутим универзално, па и када је његова 

производња наручена за неку посебну сврху оно треба да буде употребљиво тако, 

универзално, што значи и за неодређен број других сврха које се не могу све 

одредити унапред. Свако право знање се на релевантан начин односи на неки 

сегмент стварности и може да се провери и примени. Али оно такође, да би било 

научно а не само пуко искуствено знање, треба да поседује општост и да се 

његова примена не ограничава и не своди на неки строго унапред одређен домен. 

Знање треба да траје и да може да се обнавља. Знање се акумулише и расте, прогрес 

у знању се и састоји управо у томе што свако ново знање значи трајно овладавање 

једним делом структуре света и начина на који се оно у том делу света може 

употребити, за добро или за зло, како они који посегну за његовом употребом 

одлуче. Право знање је оно које може да претендује да, након што се заврши 

процес научног истраживања, уђе у фундус општег знања и да постане предмет 

неког одређеног, макар и техничког, образовања, тако што ће, након што је било 

резултат научног, истраживачког, постати предмет образовног процеса. 

Ипак, главна разлика између природних и друштвених наука је у томе што 

прве истражују узроке појава у свету, оних појава које могу да се објасне узрочно, а 

друге истражују, али такође и испитују и вреднују, разлоге за оно што као слободни 

делатници чинимо. Природне науке објашњавају како се нешто дешава, како 
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узроци дају своје последице. У практичном смислу природне науке се баве 

средствима за могуће циљеве, оне треба да нам дају знање како (know-how) да се 

оствари неки циљ који себи поставимо (како да савладамо реку тако што ћемо 

преко ње направити мост или испод ње тунел). Друштвене науке иду мало даље, 

оне испитују разлоге да се нешто учини – не више како да се нешто уради него 

зашто да се то уради. То је заправо тежи и захтевнији задатак, и овде објашњење 

увек укључује елемент оправдавања. Док нас природне науке оспособљавају да 

овладамо природом, друштвене науке треба да нас оспособе да овладамо собом, 

својом слободом која је моћ да се у свету произведу последице којих не би било да 

нисмо одлучили да их произведемо.  

Друштвене науке се баве циљевима: Одлучили смо да нешто остваримо, 

иако смо могли одлучити и другачије. Питање са којим се овде суочавамо јесте да 

ли је требало тако поступити, или је требало поступити другачије, шта је корисно и 

исправно да се учини, а шта, иако се може, не треба да се чини, било да је на 

скривен начин или дугорочно штетно било да је просто неисправно. Друштвене 

науке треба да нас учине бољим људима, људима способним да направе бољи свет. 

У том смислу друштвене науке су за квалитетан живот чак важније, и теже за 

савладати, од природних наука. Оне треба да нам нешто кажу не само о томе шта 

можемо да урадимо у свету, него и зашто је то пожељно и добро, док нешто друго, 

наизглед не много различито, није ни добро ни (дугорочно) пожељно. У контексту 

могуће примене њихових резултата друштвене науке треба да, у структури знања, 

буду надградња природних наука и да нам кажу шта је у оквиру оног што је 

природно и друштвено могуће стварно добро и морално оправдано.  

Присуство ове оправдавалачке димензије циљева чини друштвене науке 

посебно осетљивим на једну велику опасност, а то је опасност да се научно 

истраживање побрка и помеша с проповедањем. Тзв. критичко знање често полази 

од скупа унапред зацртаних циљева који се више не испитују него узимају као 

догматска претпоставка, по правилу претпоставка о неприкосновености владајућег 

система вредности (нпр. хришћанства, или демократије), што науку претвара у 

апологетику и технологију како да се текуће вредности промовишу и поспеше. 
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Тиме се друштвена наука своди на ниво испитивања средстава за унапред 

постављене циљеве који се сами не испитују.  

Овакав догматски приступ радикално упошћава друштвене науке сводећи их на 

опис и оправдавање онога што се подразумева и проповеда, често у облику пуког 

препричавања или цитирања онога што се узима за теоријски релевантно без (поновног) 

стварног (пре)испитивања. 

Ова проповедничка страна тзв. „ангажоване“ науке радикално упрошћава 

друштвене науке и чини их управо супротним од онога што је њихова природа – да 

су тешке и захтевне. Одједном оне су лаке и без великих захтева, осим, наравно, 

потребе да се њихов апологетски учинак учини доступним што већем броју људи. 

Тако оно што је у природној науци врлина (могућност брзе и лаке примене) овде 

постаје порок: одустајање од непристрасног истраживања логике друштвене 

стварности и посао наметања свима важеће вредносне, или чак идеолошке, 

парадигме о томе шта је „исправно“ а шта „неисправно“.  

Ова проповедничка, индоктринативна, страна друштвених наука, поред 

поменуте спорости и тешке артикулације критеријума вредности научних резултата 

у друштвеним наукама понекад производи, нарочито у круговима природних 

научника, утисак опскурности и неважности друштвених наука. То се јасно види 

у појави различитих редукционизама који воде у натурализацију вредносне сфере и 

њено свођење на „природу“ – појави да се питања вредности које круцијално 

зависе од претпоставке о постојању слободе, сведу на објашњења на основу 

природних узрока, хемијских, психолошких, еволуционих да би се показало како су 

вредности узрочно објашњиве. То, када се прихвати, производи утисак да се у 

друштвеним наукама много и детаљно прича (или пише) али да је та прича у 

великој мери празна или да иде у погрешном, ненаучном, правцу. Мора се 

признати да овај утисак није увек без основе: он има своје оправдање кад год се у 

оно што треба да је знање значајније уплете маштање или проповедништво, или 

обоје. Када се овом дода да, нарочито у земљама које још носе бреме наслеђа 

социјализма, постоји велики број друштвених научника чији се посао састоји у 

бескрајном рециклирању текућих а често превазиђених научних или наизглед 
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научних теорема, онда није несхватљиво да друштвене науке губе и оно мало 

друштвеног статуса који су имале. 

 

Из другог угла:  

У ономе што људи чине знање представља нужну и важну претпоставку. 

Знање је моћ без које не би могли ништа да постигнемо. Та моћ се користи за разне 

циљеве које људи, као појединци, као колективи и као цивилизације, себи 

постављају. Циљеви који се постављају су различити али какви год да су знање је 

ту да помогне да се они остваре. У укупној количини знања којом располажемо 

најквалитетнији део је онај који нам прибавља наука. Савремена наука је произвела 

технологију, систем примењеног знања, који омогућава да се уради много више 

него што се икада могло. Узмимо један пример.  

Недавно, у овој текућој деценији, десило се у Америци да је један богати 

брачни пар глувонемих пожелео да и њихово дете буде такође глувонемо. Они су 

били задовољни својим животом, успешни у ономе што предузимају, и шта би било 

природније од тога да пожеле да њихово дете буде слично њима и да са њима дели 

њихову културу, која се разликује од културе оних који нису глувонеми, тзв. 

“нормалних” људи. Искреност и интензитет њихове жеље је, чини се, поред 

приуштивости оно једино што још треба да се рачуна. Захваљујући напретку науке 

која је то омогућила обратили су се једној клиници и аранжирали да њихово дете 

буде заиста њихово у пуном смислу те речи, да и оно, као и они, буде глувонемо. 

Клиника је могла да им то приушти јер је располагала напредном технологијом 

заснованом на постигнутим научним резултатима који омогућавају да се уради 

нешто што раније није било могуће. Када су поносно објавили свету свој успех 

били су запрепашћени реакцијом осуде која је уследила. Они су нешто желели, 

наука им је то омогућила (и тако проширила домен њихове слободе) али се у 

осудама које су уследиле узимало да је то што су они урадили, иако могуће, ипак 

нешто што није требало урадити. У тим осудама се подразумевало да постоји 

разлика између неке обичне разлике (која ипак може бити довољно велика да 

произведе статус мањине у целини друштва), са једне стране, и дефекта или 
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недостатка, са друге стране, ма колико дефектност иначе није разлог за било какву 

људску дискриминацију.  

Намеће се овде још једно питање: Ако се нешто овако може десити у земљи 

највеће достигнуте законске регулације нових пракси које нам је омогућио развој 

технологије, шта се може очекивати на периферији света, у земљама у којима такве 

регулације нема и где је за оно што је постало могуће развојем природних наука 

отворен најшири простор за сваку могућу злоупотребу.  

Али како знамо да могућност да се нешто уради не повлачи аутоматски да је 

и добро да се то уради, поготово ако се то, по претпоставци, интензивно, жели? 

Чему служи могућност ако не треба да се реализује?  Природна наука, која је била у 

основи технологије која је омогућила да се жељени поступак изврши пружила је 

знање како се то ради, али је у осудама био присутан сасвим различит вид питања: 

не како су него зашто су то они урадили. И наука је ту стала. Чинило се да није 

посао науке да одговара на питања која почињу речју “Зашто?” Чији је то онда 

посао? И да ли то значи да је приступ знања тој врсти питања запречен? Да ли има 

подручја знања која се баве “зашто питањима”? Најлакше је науку дефинисати тако 

да се подразумева да таквих подручја нема и да су сва та питања ван-научна и 

ненанучна. И заиста, може се стећи утисак да је реакција осуде да неко уради 

нешто што јако жели примитивна, назадна и ненаучна. То, наравно, може бити и 

често јесте случај. Али да ли су сва таква питања таква – примитивна и ненанучна? 

И ту се суочавамо са позицијом једне друге врсте знања и једне друге врсте наука 

које имају претензију да су у стању и да су овлашћене да уђу у то, за природне 

науке недоступно, подручје. То је област друштвених и хуманистичких наука.  

Природне науке се баве објашњењем појава у свету тако што истражују 

узроке тих појава. Када се то доведе у везу са људском делатношћу онда можемо 

уочити да се природне науке баве начином на који узроци могу функционисати као 

средства да се постигну циљеви који се поставе. Природне науке очигледно могу 

да објасне како се нешто може веома ефикасно урадити, како се могу изнаћи и 

употребити добра средства за неки циљ: једнако како направити добар лек и добар 

отров. Откривајући структуру света природне науке пружају знање које представља 

заиста велику моћ да се уради оно што се хоће. Али природне науке се не баве 
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циљевима. Циљеви су у потпуности у домену слободе. У том домену имамо посла 

са две веома различите појаве. Једна је жеља да се нешто постигне, и она начелно 

не зависи од тога да се зна која су средства потребна да се та жеља оствари и како 

се та средства употребљавају (може се желети и оно што је немогуће, под условом 

да га је могуће непротивречно замислити). Друга је воља да се нешто што се жели 

заиста и оствари. Ово друго у потпуности зависи од тога да се зна и која су 

средства за његово остварење и како се она користе. Може се хтети само оно што 

се може остварити, и за шта се онда носи одговорност јер стварност која тако 

настаје у потпуности зависи од слободне одлуке да је буде (али та одлука је могућа 

само ако у стварности постоје средства да се она реализује). Међутим, да се нешто 

жели и, још више, да се хоће не налази се нигде у опису знања о томе шта се и како 

може постићи. Циљеви морају прво да се пожеле и затим да се донесе одлука да се 

они и остваре, тако што ће се пронаћи и употребити средства која су потребна 

(нужна) да се тај циљ оствари. Ово претпоставља најважнији практички принцип, 

(Кантов принцип рационалности), који гласи да је немогуће хтети циљ а не хтети за 

тај циљ неопходно средство.  

Друштвене науке се баве циљевима: који се циљеви стварно постављају, и 

које циљеве треба или не треба постављати. Средствима се друштвене науке баве 

само посредно, начелно на исти начин на који се баве циљевима:  не њиховом 

строго инструменталном вредношћу која се састоји у идентификовању узрочне 

моћи потенцијалних средстава да као узроци произведу неке последице које за нас 

фигуришу као циљеви. Тиме, средствима као таквим, се баве природне науке. Када 

се баве средствима друштвене науке се баве њиховом посебичном, интринсичном, 

вредношћу и питањем како се та њихова посебна вредност односи према посебној 

вредности оствареног циља: питањем када треба одустати од циља зато што је 

средство за његово остварење, на пример, веома рђаво или морално неисправно. 

Али сама средства су добра у мери своје ефикасности: добар отров је отров који 

добро трује, као што је и добар тровач онај тровач који је успешан, тј. ефикасан у 

тровању. Исто као што је и добар лекар онај лекар који добро, тј. успешно, лечи.  

Главни део онога чиме се баве друштвене науке се односи на вредности, на 

анализу и оправдавање вредности. У њима се ради о оправдавању оног што се чини 



8 

 

или треба чинити а не о објашњењу како се то може извести. У њима се више 

бавимо разлозима него узроцима. Док нас природне науке оспособљавају да 

овладамо природом и њеном бескрајном разноликошћу, друштвене науке треба да 

нас учине бољим људима, способним да направе бољи свет, кроз анализу разлога 

који ће оправдати вредности циљева који се постављају и које треба поставити.  

И ту се назире један од два главна разлога за лош друштвени имиџ 

друштвених наука. Оправдавање врло лако прелази у апологетику текуће, или неке 

друге, дистрибуције моћи, владајуће идеологије или просто тренутне политичке 

надмоћи. Заиста, кроз историју друштвена наука је много више функционисала као 

апологетика него као критичко мишљење. А и као критичко мишљење она је често 

функционисала као апологетика – неке пројекције могуће, или само замисливе, 

будуће артикулације друштвене моћи. У оба случаја је бивала слушкиња неке 

идеологије Пошто су људске идеологије до сада углавном увек пропадале, по 

правилу након што су људима претходно нанеле пуно зла, то није чудно да 

друштвене науке, перципиране као послушне слушкиње владајућих мишљења, бије 

лош глас.  

Други разлог за лошу представу која прати друштвене науке јесте реална 

дискрепанција у њиховом развоју у односу на природне науке. Друштвене науке 

имају дугу историју, много дужу од природних. Али су се природне науке у 

последњих неколико векова развијале толиком брзином да су, може се слободно 

рећи, у значајној мери престигле друштвене науке, производећи толике количине 

знања које, кад се прерачунају у реалну моћ, отварају просторе за постављање и 

лако и ефикасно постизање све заводљивијих и неодољивијих циљева. Пример са 

глувонемим дететом то јасно илуструје. Привлачни циљеви ће постати неодољиви 

оног тренутка када постану приуштиви, а постаће такви када постану приступачни, 

тј. довољно безбедни и довољно јефтини.  

Та дискрепанца је постала толика да се, са зебњом, може рећи да ако се 

размак или провалија између природних и друштвених наука не смањи и попуни 

квалитетном анализом разложне снаге за оне моделе света који могу да издрже 

филозофско-политичку анализу и морално оправдање, човечанство ће се наћи пред 
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новим варварским добом у коме ће се разлика између стварно могућег и морално 

допустивог увелико или потпуно изгубити.   

* * *  

Ово су општи проблеми са којима се суочавају друштвене науке. На њих се онда 

наслањају сви они други много видљивији проблеми – сиромаштво, корупција (која 

природно иде уз сиромаштво), наслеђене предрасуде (доктринарне или социјалне), 

затвореност, непрецизни, лоши и често контрапродуктивни критеријуми евалуације 

научника и научних резултата, важећи системи подразумевања и успостављених 

очекивања (често у облику стечених права за које више нема видљивог разлога постојања), 

скрибоманија, имитација општих схема без удубљивања у конкретне проблеме или 

релевантне специфичности тих проблема, нетраспарентност, осећај неважности (који, на 

различит начин, деле сами научници са онима који би потенцијално могли да користе 

њихова знања), незаинтересованост (не само за туђе него и за своје резултате), резигнација, 

некритичко и механичко преузимање туђих вредности паралелно са бежањем од 

прихватања критеријума вредновања који стоје у основи тих вредности (неприхватање 

светских стандарда), одсуство адекватне контроле и фокуса на истраживачке циљеве (због 

чега много тога што се започиње остаје незавршено док се истовремено много тога 

непотребно понавља или ради паралелно, или стално започиње изнова), низак ниво 

квалитета постигнутих резултата, затвореност и страх од конкуренције и суочавања са 

светом, итд. И све то у контексту опште друштвене резигнације и свеприсутне анархоидне 

несистематичности, одсуства базе података о научницима и научним резултатима, 

одсуства јасне дистинкције између основних и примењених наука, непостојања прецизне 

хијерархије циљева са јасно одређеним приоритетима и предвиђеним начинима 

реализације (укључујући и рокове), одсуство квалитетних, релевантних и поузданих 

критеријума евалуације (таквих који би били у стању да сачувају постојеће вредности али 

и успоставе мост према новим научним садржајима и новим парадигмама).  

Када се све то поређа изгледа да је оно што је потребно једно темељно 

преиспитивање самих темеља укупне научне делатности, укључујући и онај њен део који је 

органски повезан са образовањем (високо школство). Да ли је величина и гломазност тог 

задатка можда главна препрека да се било шта уради да се ово стање поправи, или почне 

поправљати?  
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