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ОД ПОЕТИКЕ ДЕЛА ДО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ 

 

Пред читаоцима је двоброј Зборника радова Високе школе за 

васпитаче из Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу, као траг 

наших настојања да ова публикација постане респектабилно штиво за све 

оне усмерене ка научноистраживачкој делатности, али и за оне у потрази за 

актуелним информацијамa из области васпитања и образовања.  

У Зборнику је изложено 22 прилога аутора запослених у 

различитим образoвним институцијама: са Високе школе за васпитаче из 

Гњилана са привременим седиштему Бујановцу, Филозофског факултета у 

Нишу, Филозофског факултета у Источном Сарајеву, Филозофског 

факултета у Косовској Митровици, Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију у Београду. Неки од објављених радова приспели су од 

аутора из предшколске установе Наша радост у Бујановцу, те запослених 

у школама и другим образовним институцијама у земљи. Сви радови су 

рецензирани од стране компетентних професора са различитих факултета у 

земљи и иностранству, чиме је Зборник добио на репутацији и квалитету. 

Верујемо да је строг и доследан процес селекције и рецензије произвео 

жељени квалитет и да ова публикација доприноси угледу Школе колико и 

издавачкој и културној делатности других значајних институција које су, 

силом прилика, након избијања сукоба на Косову и Метохији од 1999. 

године наставиле рад тако што су привремено измештене са територије ове 

српске покрајине.  

Радови прихваћени за објављивање у Зборнику груписани су у 

шест тематских целина, тј. поглавља: 

 Студије и чланци 

 Из праксе за праксу 

 Истраживања 

 Прикази и прилози 

 Књижевна историја и издаваштво 

 Хроника 

 

 

 

 

Прву тематску групу Студије и чланци чине књижевна 

истраживања феномена идентитета, морала и самоће. Прилог који отвара 

прво поглавље Зборника испитује феномен савременог тренутка, проблем 

породичног и брачног морала. Ова тема заокупља пажњу Драгане Рајовић 

која је закључке свог истраживања изнела у прилогу Породични и брачни 
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морал у приповедном опусу Григорија Божовића. Користећи се методама 

наратолошке анализе као и интерпретативног потенцијала које пружа 

имаголошка и компаративна метода, ауторка исцрпно образлаже поступке 

јунака Божовићевих приповедака. Она расветљава мотиве љубави као 

извора живота, патријархалне моћи, култа мајке као хероине, а посебно се 

задржава на промишљањима моралних односа и вредности патријархалног 

морала заснованих на крвном сродству. Рад показује нијансе овог 

литерарног феномена, а ауторка колико суверено влада темом свог 

истраживања. Рјепнин и Тесла Милоша Црњанског: агон индивидуе и света 

наслов је рада Душице М. Филиповић у којем се ауторка усредсређује на 

проучавање поетике двају дела Милоша Црњанског, а са циљем да покаже 

сукоб индивидуе са светом и стратегије њеног опстанка у туђини. 

Доследном наративном артикулацијом она дефинише тачке промене у 

генези књижевних ликова маркирајући битне етичке, естетичке и поетичке 

претпоставке човека у мрежи интереса моћника и беспућу историје. 

Истаживање битних онтолошких питања у овом сегменту промишља и 

Јасмина Јовић у тексту Отуђеност, потрага за смислом живота и чежња 

за љубављу у роману 'Острво' Меше Селимовића. Она исцрпно анализује 

проблем отуђености књижевног јунака индивидуалистичких стремљења и 

друштва као реалитета. Загледана у тамне стране људске природе, ауторка 

нас, као и писац самог романа Острво суочава са питањима: Шта је и какав 

је живот? Има ли спаса? Да ли је сваки човек само једно острво? чиме 

заокружује тематску целину првог поглавља Зборника – упитом и 

(не)пристајањем на острвску самоћу људи која лебди на хоризонту новог 

доба.  

 

 
 

Други тематски круг Зборника Из праксе за праксу обухвата шест 

радова који се баве унапређењем педагошке праксе. Први у овој рубрици је 

рад Наташе Дејановић Димитријевић Значај мануелног рада и фине 

моторике за ликовни развој деце предшколског узраста. Прилог скреће 

пажњу на креативно учење које поспешује како стваралаштво, тако и развој 

фине моторике, а које се може реализовати у предшколским установама. 

Ауторка образлаже значај цртања, сликања, вајања и технике мозаика, 

којима се васпитава естетски укус, развија креативност и машта детета и 

трасира пут за изградњу свестране личности. Весна Алексић и Сузана 

Лазаревић у раду Адаптација у дечјем вртићу анализују процес социјалне 

адаптације, породичне факторе који утичу да дете прихвати живот у вртићу 

и развијање негативних реакција (попут протеста, бунта или 

равнодушности), затим облике понашања дечака и девојчица, односно 

родни контекст адаптације, као распон регистра реакције на сепарацију. 
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Ауторке у закључку рада указују на улогу како васпитача, тако и родитеља 

као битних чинилаца прилагођавања детета на вртић. Осврт на програме и 

правце који подржавају искуствено учење наслов је и уједно тема 

коауторског рада Оливере Ивановић и Драгане Јовановић. Полазећи од 

програма Паола Фреире, који је свет делио на елиту и „друге“, преко 

Аугуста Боала, чији се програми базирају на играма кoje вoдитeљ и 

учeсници зajeднo извoдe и нa кojимa зajeднo учe, али и слободе да се кроз 

учење креира, па све до Герта Биесте ауторка чланка пoсмaтрa oбрaзoвaњe 

кao инспирацију за диjaлoг и кoмуникaциjу у oбрaзoвaњу. С циљем да 

установи оптималне методе које у раду са ученицима који уче енглески 

језик доводе до виших нивоа знања, Маја Младеновић у прилогу Annotated 

Bibliography: The Role Assessment in EFL Classroom скреће пажњу на 

проблем оцењивања и основне принципе ефективне наставе. Хронолошким 

редоследом она даје преглед литературе која се бави оцењивањем у настави 

енглеског језика као страног. Овај рад може бити од користи како 

истраживачима који се баве проблемом оцењивања тако и самим 

наставницима језика који се са овим проблемом сусрећу свакодневно. 

Проблем особа са инвалидитетом третира Весна Жигић у свом раду 

Фактори успешног рада особа са оштећењем вида на рачунарској 

технологији. Ауторкана основу Скале Независног Понашања за визуелно 

оштећена лица и компетентних статистичких метода обраде података 

указује нафакторе који детерминишу успешан практичан рад у овој 

области, док Марија Савић указује на значај рачунарске подршке у 

савременој настави у оквиру предмета Вокално-инструментална настава на 

високим школама за васпитаче. У свом тексту Могућности примене 

софтверске подршке из области теорије музике у вокално-

инструменталној настави на ВСОВШ она разматра унапређење одређених 

аспеката наставног процеса применом оваквог вида учења. Истраживање 

обухвата радове широког спектра али највише је оних који се баве 

наставним процесом и образовањем у предшколским и школским 

установама.  

 

 
 

Будући да је Висока школа за васпитаче место образовања стручно 

оспособњавање кадра за извођење васпитно-образовне делатности у 

предшколским установама, Уредништво је, оправдано, обраћајући пажњу 

на допринос педагошкој пракси трећи сегмент Зборника насловило као 

Истраживања. У њему се налази седам прилога згуснутог израза. Први у 

низу је рад Цветка Симоновића, Ратка Станковића и Марка Костића  

Анализа седећег ергономског положаја код деце. Да би у здравом телу 

могао бити развијан здрав, креативан дух, аутори заговарају ергономију као 
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стратегију тако дизајнираног радног места које ће прилагодити радну 

околину човеку, повећати његову безбедност и, најзад поспешити 

ефикасност у раду. У том смислу рад провоцира истраживање држања тела 

при седењу код деце, као битног сегмента њиховог укупног психофизичког 

стања. Радови Ранђела Стошића и Оливере Ивановић предмет су интезивне 

дебате о образовању младих нараштаја. Ранђел Стошић у свом раду Криза 

морала и образовања се занима за дете које одраста у друштву пуном 

изазова и контраверзи, мимикричних граница између добра и зла, стварног 

и виртуелног, истинитог и лажног. Ученику све теже пада да се носи не 

само са проблемом учења већ и са различитим личним и друштвеним 

проблемима, солидарношћу и поштовањем других. Аутор се залаже за 

неговање топле, удобне, охрабрујуће, емоционалне атмосфере која ће 

својим хуманистичким оквиром створити подстицајан амбијент за рад и 

стваралаштво, али и охрабрујући контекст за суочавање младих са 

различитим личним и друштвеним изазовима. И Оливера Ивановић у свом 

раду Морално васпитање третира овај актуелан и контраверзан проблем 

савремене педагошке праксе. Покушавајући да разложи све његове 

сегменте ауторка је става да цeлoкупaн вaспитни рaд трeбa усмeрити тaкo 

дa мoрaлнe нoрмe пoстaну дeo личнoсти младог чoвeкa, а да се њeгoви 

стaвoви, убeђeњa и нaчини пoступaњa образовањем продубљују и 

усaвршaвajу. У оквирима једног таквог хуманог васпитног протокола могла 

би бити остварена и квалитетна настава. На том трагу је и Биљана Солешa, 

која ће у прилогу Стваралачко читање у настави књижевности успешно 

покушати да расветли проблематику стваралачког приступа читању у 

односу на савремени глобалистички контекст и напредак информационих 

технологија у којем одрастају и сазревају млади. Осврћући се на тривијалну 

литературу као проблематично (не)уметничку, ауторка додатно заоштрава 

дискурс према читаоцу, али имплицитно покушава да промишља проблем 

савременог тржишта и функционисање појединца у датим оквирима 

шаблонизоване и спектакуларне стварности. Анализују се нормативни и 

стваралачки поступци у настави, различити облици наставног рада и 

указује на свеобухватан значај и механизме који развијају истраживачке и 

стваралачке способности ученика, те критичко мишљење и уметнички 

сензибилитет, што се у овом научно-компетентном раду поставља као 

жижна тачка индивидуације. Тема истраживачког рада Маје Младеновић и 

Часлава Стоиљковића Аmbgity Types in the English Language су врсте 

двосмислености у енглеском језику. Aутори истражују и концизно 

презентују обе врсте двосмислености – лексичке и структуралне, односно 

граматичке као метафоричке двосмислености у енглеском језику. 

 Прилози Вршњачка медијација деце основношколског узраста 

(Александра Јанковић) и коауторски рад поменуте ауторке и Јасмине Јовић 

Превенција насиља међу децом у предшколским установама баве се 

проблемом превенције ненасилног решавања сукоба међу децом 
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основношколског узраста, те значењем и поступком медијације. Полази се 

од дефиниције сукоба, самог значења и поступака медијације који би 

требало да воде усавршавању техника ненасилне комуникације и 

остваривању поуздане компетенције педагога већ у вртићу. Ауторке 

апострофирају значај усвајања ових појмова и доцнију надградњу истих 

кроз перцепцију тема као што су сарадња, толеранција и уважавање 

различитости.  

 

 

 

Четврти сегмент Зборника Прикази и прилози садржи три прилога. 

На почетку овог сегмента је рад Милице Дејановић Приказ књиге 

'Ономастика подјухорског села Својнова' Голуба Јашовића. Рад истиче 

значај књиге проф. др Голуба Јашовића и његов научни допринос развоју 

ономастике у крајевима Србије где се број становника рапидно смањује. 

Књига се анализира од наслова до закључка, и то свако поглавље понаособ, 

при чему се будућим читаоцима ове Јашовићеве књиге пружа слика о 

језику, семантици и култури подјухорског села Својнова. Скреће се такође 

пажња његовом лексичко-ономатистичком потенцијалу, као својеврсној 

лексичкој ризници овог недовољно истраженог подручја. Предмет приказа 

Дубравке Стошић у раду Историјат уџбеника музике у Србији је историјат 

уџбеника музичке културе и усмеравањечиталачке пажње на креирање 

истих и на факторе који утичу на њиховообликовање. Ауторка указује на 

озбиљне системске проблеме присутне током дугог низа година у српском 

образовном систему. Но, да постоје и позитивни примери креативне и 

стваралачке наставне праксе доказује Владимир Димитријевић у свом 

прилогу/похвалном слову поетичног наслова У Шантићевом 

озрачју.Говорећи о једном продуктивном основношколском пројекту – 

Фестивалу дечјег стваралаштва Шантићеви дани који се одржава у једој 

великој школи на маргини Београда, у Калуђерици, највећем дивљем 

насељу на Балкану и његовој перјаници – Међународном књижевном 

конкурсу Шантићево перо који је настао у оквиру Фестивала, те деценијом 

постојања ове манифестације аутор приказује, али и анализира концепт 

манифестације са становишта „конзервативног“ аутора пројекта, но 

„чуварке духовних огњишта“ и свих оних који се „сабирају око песме као 

око памћења“. 
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Пети сегмент Књижевна историја и издаваштво садржи само 

један, али вредан рад чији је аутор Милорад Филић. Непознате и мање 

познате књиге српске књиге и писци на Косову и Метохији кроз 

временаслов је овог прилога који је особен књижевно-историјски 

постер/попис који нас призива да приметимо да овим својим прилогом др 

Милорад Филић даје свој оригиналан допринос науци: освежава приступ 

српским публикацијама, штампаријама, мање познатим или потпуно 

непознатим писцима у контексту великих клонућа и (не)разумевања 

(српског) националног и културног идентитета.  

Зборник затвара рубрика Хроника и два значајна рада. Марија 

Мојовић Филиповић у прилогу Ликовна колонија 'Прохор Пчињски' даје 

хронику две ликовне колоније у организацији Школе одржане 2016. и 2017. 

године, док Милош Станојковић у тексту Свети Сава – име којим се зовемо 

доноси преглед прве Светосавске академије у историји Школе уприличене 

у част Светог Саве, утемељивача српске писмености и културе. Оба рада у 

маниру летописа баштине ова два догађаја као два значајна, културна и 

прегалачка подухвата Високе школе за васпитаче у Бујановцу који су се 

збили током 2016. и 2017. године.  

 

 
 

Двоброј којим Висока Школа за васпитаче из Гњилана привремено 

лоцирана у Бујановцу излази пред научну и ширу читалачку јавност за 

годину 2016/17. представља такође колективан напор запослених у 

обезбеђивању континуитета издавачке делатности у условима 

дислоцираности, те наставка школовања будућег васпитачког кадра. Али и 

индивидуални напор садржан у потенцијалу сваког аутора понаособ: од 

поетике књижевности до књижевне историје, од истраживачког до 

практичног рада, од наставних прилога до хроничарских записа. А све то у 

времену пуном изазова, са циљем да сваки педагог ради и ствара у оквиру 

естетичких и моралних протокола који ће васпитавати и школовати будуће 

нараштаје – срећне, вредне и образоване личности које ће умети да, живећи 

у карневалској атмосфери ријалити спектакла који им се нуди и који 

маскира стварни живот, препознају истинске вредности и направе прави 

корак. Корак мислећег бића. 

др Душица М. Филиповић 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

821.163.41.09-3 Божовић Г. 

 

 

 

 

Драгана Р. Рајовић1 
Филозофски факултет у Источном Сарајеву, Универзитет у Источном Сарајеву 

 

 

ПОРОДИЧНИ И БРАЧНИ МОРАЛ У ПРИПОВЕДНОМ ОПУСУ 

ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА2 

 
Предмет aнализе у овом раду је породични и брачни морал, као сегмент 

патријархалног морала у приповедном опусу Григорија Божовића. Полазећи од 

чињенице да је основно питање хришћанске религије морал, истакли смо да је 

патријархални морал нераскидиво везан за православно хришћанство. Ову тему 

смо подробно анализирали применом имаголошког, интерпретативног и 

компаративног метода. Патријархални свет о коме Божовић приповеда, описан је 

реалистички а утемељен је на међусобним односима и прожимању националних, 

верских и других животних околности на тлу са кога је потекло његово 

стваралаштво. Приповедање аутора је субјективног карактера, те је та чињеница 

значајно утицала на аутентичност његових приповедака (тема, мотива, књижевних 

ликова). Отуда његов приповедачки опус, осим уметничке, поседује и 

документарну вредност од немерљивог значаја за нека будућа књижевна и 

етнолошка истраживања. 

Кључне речи: морал, брак, породица, патријархални морал, православље, 

нација, лични и колективни идентитет 

 

 

Увод 

Жене! слушајте своје мужеве као Господа.Јер је муж глава жени 

као што је и Христос глава цркви, и он је спаситељ тијела. Но као што 

црква слуша Христа тако и жене своје мужеве у свему. Мужеви! Љубите 

своје жене као што и Христос љуби цркву, и себе предаде за њу... (Ефес, 5: 

22–25) 

 

 

                                                 
1 draganarajovic71@gmail.com 
2 Рад је настао као део истраживања у оквиру предмета Српска књижевност двадесетог 

века, на магистарским студијама Филозофског факултета у Источном Сарајеву под 

менторством проф. др Горана Максимовића 

mailto:draganarajovic71@gmail.com
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Григорије Божовић (1880‒1945) представља једног од 

најзначајнијих српских писаца прве половине 20. века. Објавио је четрнаест 

књига, од којих осам збирки приповедака. Преостале чине путописи, краћи 

записи о људима и крајевима, накнадно сабрани из Политике, чији је био 

сарадник. Почетак његовог рада обележен је збирком Из Старе Србије 

(1908), а крај – Приповеткама (1940), у издању Српске књижевне задруге. 

Божовићеве приповетке су тематски усредсређене на Стару Србију 

(односно Косово и Метохију) и једним делом на Македонију, пре свега на 

Битољ у којем је службовао.Његово књижевно дело и национални рад више 

деценија су били анатемисани од стране комунистичке власти, која га је и 

ликвидирала. Осуђен је на смрт крајем 1944. године, под оптужбом да је 

био народни издајник, на тајном процесу пред Војним судом Команде града 

Београда, а одмах после тога стрељан је у ноћи између првог и другог 

јануара 1945. године. Одељење за рехабилитацију Окружног суда у 

Београду 2008. године донело је решење којим је усвојен захтев за 

рехабилитацију Григорија Божовића, угледног књижевника, националног 

радника и репортера Политике пре Другог светског рата. (Јевтовић 1996а) 

У свом приповедном  стваралаштву Божовић се посебно бавио 

обичајима утемељеним у патријархалном моралу, а у оквиру њега 

породичним и брачним моралом, као најзначајнијим сегментом 

патријархалног морала. Да би се на прави начин сагледала дубина 

Божовићевог стваралачког опуса, неопходно је познавање одлика 

патријархалног морала.  

 
„То што жене не седају за трпезу са мушкима није знак 

непоштовања према женама већ знак једног утврђеног реда у 

патријархалној заједници без којег јој нема опстанка. Ни то што жене 

свлаче обућу мушкарцима и перу им ноге такође није знак њиховог 

подјармљеног положаја већ пре свега алузија на познату библијску 

причу. Само одлично познавање значења и симболике обичаја 

колашинског краја може дати поуздан кључ за право читање 

Божовићевих приповедака, односно само у том кључу може се разумети 

сва величина и трагика Божовићевог приповедачког света“ (Савић 2006: 

35). 

 

1. Брачни живот и ауторитет 

 

Брачни живот је освештани подвиг закриљен плаштом 

свакодневног живота. Свети апостол Павле каже: „Жене, покоравајте се 

својим мужевима, као Господу...“ (Еф. 5, 22–23). То што жене треба да 

слушају „своје мужеве у свему“ не значи да патријархални хришћански 

морал унижава жену. Напротив, управо хришћанство изједначава мужа и 

жену, узвисивши жену од положаја робиње до самосталне личности. До 
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тадa је жена у многим земљама потпуно била потчињена мужу. Једнакост 

мужа и жене пред Богом као члановима Цркве Христове, ипак не значи 

дословну равноправност. Историјски посматрано, обавезе мушкарца су 

увек биле теже, одговорније и ризичније од обавеза жена. Због физичке 

снаге мушкарац је био хранитељ и заштитник породице. Темељ хришћанске 

породице је обострана, одговорна и пожртвована љубав. Мужеви су дужни 

да оружјем, жртвујући и своје животе, бране светињу брачне љубави, 

посебно у случајевима када је угрожен женин морални интегритет. 

 

Патријархална жена није покушавала да преузме ауторитет за себе. 

У патријархалном моралу мушка глава је изразито поштована. Жене су увек 

устајале када је у кућу улазио мушкарац, и то је било узидано у свест и 

дешавало се спонтано. За кућу у којој су изгинули сви мушки чланови 

говорило се да се кућа „ископала“. У таквој кући се нису чуле гусле које су 

симболизовале живот. Строги морални захтеви према жени некада се 

погрешно тумаче као демонстрација патријархалне моћи, међутим, они 

потичу из тадашњих потреба када је жена била морални стуб породице и 

њена улога је захтевала да она буде у беспрекорној моралној чистоти 

(Пешић 1996: 184). Божовићеви женски ликови су често представљени 

супериорније у односу на мушке, и то по уобичајеним мушким 

карактеристикама, храбрости, чојству и јунаштву. 

 

Да је патријархални брак свештени савез међу супружницима, а не 

пуки конкубинат, Божовић сликовито описује у приповеци Љута 

православка. Иако је превера основни мотив ове Божовићеве приповетке, 

кроз њу је писац уткао свој доживљај православне патријархалне породице 

која ван Свете тајне брака не може постојати. Када се протагониста 

поменуте приповетке Милоје Красић потурчио, његова жена, Богдана, 

сагледано ван контекста патријархалног морала и православне вере, нема 

разлога да брине за егзистенцију породице. Међутим, патријархална 

православна породица може егзистирати само као „Црква у малом“, што 

након Милојеве превере није могуће. У Светом писму је речено „да је муж 

глава жени као што је и Христос глава цркви“ (1. Кор, 11: 3), али је речено 

и да „ко се одрече мене пред људима, одрећи ћу се и ја њега пред оцем 

својијем који је на небесима“ (Матеј, 10: 33). Милојевим одрицањем од 

Христа њихов брак престаје да буде освештани савез. 

 

Иако је у патријархалној породици отац био глава породице, 

околности су учиниле да је њен свакодневни морални стуб била мајка. Због 

честих ратовања и обавеза ван породице, отац у патријархалној породици 

није био ангажован колико и мајка која је била учитељ и васпитач деце. У 

патријархалном друштву материнство је било нарочито вредновано. Жене 

су желеле да роде више деце, по могућству мушке, коју би васпитавали у 
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духу чојства и јунаштва. Мушка деца су била више жељена зато што је 

њихов број, због ратних страдања, био мањи. Такође, без мушких 

наследника кућа се гасила. Патријархалне жене смерно су носиле своју 

бременитост, а често се дешавало да се жене породе у пољу. У периоду 

ратовања и оскудице, породичне трагедије и жалости биле су честе. Иако је 

страдала читава породица, највећи део терета и туге носиле су мајке. Ма 

колико је било тешко, оне су то јуначки чиниле. Своје мужеве, синове и 

браћу испраћале су у бој са страхом да се из боја неће вратити; рањенике су 

неговале и мртве сахрањивале са болом, али и јуначки.  

 

2. Култ мајке 

 

Да би додатно истакао улогу мајке у патријархалном моралу, 

Божовић у приповеци есенцијалног наслова Мајка, описује јуначко срце 

мајке Арнауткиње, како би специфичну улогу мајке у патријархалним 

оквирима уздигао изнад верског и националног идентитета, који је, иначе, 

за нашег писца био нарочито битан. Писац приповетку отвара запажањем 

да мајка „бодро корачаше/.../ иако јој беху јавили за страшну погибију и 

повели је да то својим очима види“. Смрт је, дакле, нешто што се ослушкује 

и очекује као неминовност, без узалудног роптања и противљења. Када јој 

поручник дозволи да види јесу ли то њена деца, мајка одговара готово 

тешећи саговорника: „Па иако су господине /.../ немој да се омрзнеш... од 

судбине немамо куда, дете...“ (Божовић 2005: 112). 

 

Када мајка угледа своје мртве синове, уместо очекиваног лелека, 

следи потпуно неочекивана реакција:3 

 
„Загледа једнога, загледа другога, па их одмери од глава до ногу, 

да види како, мајци , леже и да ли су јој лепи самртници. Углови њених 

наборених усана мало заиграше, очи засјаше. И ко би погодио да ли је то 

био грч наврела вриска или задње мајчино задовољство да јој синови 

леже по свима прописима пушке и окршаја. Изгледаше да је ово друго, 

јер се она испршено окрену гомили и гласно одговори: – Да, ово су моји 

синови,моја деца“ (Божовић 2005: 113)! 

 

 

                                                 
3 Реакција мајке Арнауткиње упоредива је са ликом мајке Југовића која заузима посебно 

место у косовском циклусу народних епских песама. Тај лик је један од највиших 

уметничких остварења целокупне српске књижевности. У њему је сликовито приказана 

херојска трагедија мајке која храбро подноси смрт свог мужа и свих својих синова, до 

тренутка када нагомилани, потискивани бол разноси цело њено биће (Караџић 1987: 131). 
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Кључ за разумевање окамењеног бола мајке која припрема своје 

синове за укоп, могуће је пронаћи искључиво у патријархалном моралу. 

Ван тога кључа, читав поступак био би обесмишљен. 

 
„Наместивши му лепо ћулав на главу, она сасвим прибрано 

извуче из недара шарену нову арнаутску мараму, нежно њоме обриса 

сина по челу и устима, па га истом покри. Онда клече на оба колена, 

подиже руке на молитву, диже очи к небу и прошапута тихо последњу 

муслиманску молитву, помазивши обема рукама сина низ покривене 

образе. Затим устаде и с друге стране приђе млађему, те и с њим учини 

као и са старијим/.../ Онда се врати и чучну им чело ногу. Лагано, нежно, 

но без икаквога дрхтаја, она изу једнога сина и навуче му нове чарапе/.../ 

–Тако, бре децо! /.../ – Тако моји соколови, да вас мајка обује и пожели 

вам онај свет...Бог да вас упокоји!... А, мајчини соколићи, ето нећу вас 

жалити!... Рахмет вам“ (Божовић 2005: 113)! 

 

По већ утврђеном обрасцу сопствене поетике, писац нас доводи у 

својевсрну заблуду уметничкога поступка, наводећи читаоца на помисао да 

је дошло до драмског расплета радње. У неочекиваном преокрету, нови 

замах у динамици Божовић добија у надреалној тужбалици коју тужи мајка 

Арнауткиња за непознатим младићем, Словенцем, човеком туђе вере, који 

нема никог свог да га ожали: 

 
„Куку мени за тобом, бре сине! /.../ Ех, соколе!...Нема ти мајке, 

да те по твом обичају окупа сузом, да јаукне над тобом, за твојом дивном 

младошћу.../.../ Но, путуј у миру сине! Изговарам ти ту реч уместо твоје 

мајке. Куку мени за тобом прво па за мојим синовима! Соколе, пиле 

мајчино, јагње гаљено, куку, куку“ (Божовић 2005: 14)! 

 

Универзалност језика мајчинске тужбалице писац обликује сценом 

у којој сви жандарми разумеју арнаутску тужбалицу „као да је говорила 

њиховим наречјем, док се и сам поручник ваљда и сам сетио своје мајке 

тамо негде у гладним херцеговачким кршевима“ (Божовић 2005: 115). 

Слика мајке која „тужи“ за непознатим младићем туђе вере била би далеко 

аутентичнија да јој писац није приписао речи које тешко да су могле 

спадати у вокабулар патријархалне мајке Арнауткиње. У жељи да истакне 

снагу уметничког утиска, чини нам се, писац га је спутао, умањивши тиме 

аутентичност лика.  
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3. Култ жене – хероине 

 

Некада је заиста тешко разумети женско јунаштво у околностима у 

којима се оно испољавало. У приповеци Нахијска прокуда, Радуна 

Шћепова, чији је муж у заточеништву, остала је код куће да брине о деци и 

читавом домаћинству. Најприродније би за младу жену било, уколико се 

ситуација сагледа ван контекста патријархалног морала, да очајава и да 

тражи помоћ; наша јунакиња, не ропће, већ јуначки прихвата Божију вољу, 

што њено понашање чини нетипичним за незаштићену жену: „Није много 

ни брижна: од Косова су за Србе муке, па нека и њен муж мало потегли. 

Доћи ће. Ето син му је за совром, неће му се свећа утулити. Кућу му држи, 

на ред пази, законе њене чува као да је пуна вазда гостију“ (Божовић 2005: 

138)! 

Шћепова супруга полаже пуно поуздање у Господа да ће јој се 

домаћин вратити. Искуство, ипак, потврђује да је чест случај био да се људи 

не поврате из заробљеништва. У подтексту њеног размишљања не назире 

се брига о томе шта ће се са њом догодити ако се домаћин не врати. 

Напротив, она нам шаље поруку да се Шћепу „неће свећа утулити“. Дакле, 

„не живи човек само о хлебу“ (Мт, 4: 4). Радуна Шћепова размишља о томе 

да се Шћепова кућа неће угасити и да му она ничим неће укаљати образ, 

што је изнад њеног и мужевљевог живота. 

Колико су снажно биле усађене патријархалне норме сведочи и 

податак о томе да је осећај моралне патријархалне обавезности у одређеним 

тренуцима надвладавао и матерински инстинкт. Такав пример Григорије 

Божовић описује у приповеци Злате из Слатине. Матерински нагон, као и 

нагон за пуким опстанком у патријархалном културном обрасцу бивају 

надвладани осећајем моралне патријархалне одговорности. По цену 

сопственог живота, као и живота нерођеног детета које носи у утроби, 

млада домаћица разулареним Турцима не одаје тајно скровиште бугарских 

комита: 
 

„Кај су баш комити, бре кучко? 

– Нема тука, ефендијо, да су ти жива децата и невестата,никој. Нема... 

– Како нема? – грозно подвикну и омаши је руком о тле, те бупи као сноп. 

Јадница одмах поче да се вије у грчевима, који од силног удара брзо 

наступише. Он изви ногу, обувену у чизму, те је још јаче притиште к 

земљи“ (Божовић 2005: 210). 

 

Писац градацијски ниже слике турског мучења, праћене болним 

реакцијама избезумљене жене. Када турски бег Енвер схвата да жена неће 

издати комитско скровиште, припрема сатански пир над трудном женом: 
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„Троструким конопцем обавише женин трбух, ухватише 

крајеве, измакоше се мало у страну, па почеше притезати и 

пристругивати. Сиротица стиште вилице, поче безумно да буљи очи, а 

лице јој се омрачи. Најзад врисну, ноге јој се поткосише, а глава клону 

назад. 

– Ће кажеш?  

– Аман, да кажем!.../.../ 

– У дзвер, ђавол!...Тука сад нема никој... 

/.../домаћица с разрогаченим очима беше дигла у наручје прљаво 

мртворођенче, па га махнито љубљаше, час кукајући и наричући, час опет 

хистерички се смејући. Тај луди грохотан смех прекидаше помињући 

Маћедонију, слободу, борце, проклињаше Турке, па опет удараше у 

кикот како их је преварила и како им никад неће казати где су“ (Божовић 

2005: 212‒213). 

 

Лик православне мученице Божовић је исклесао као сведочанство 

о сили патријархалних моралних закона који, дубоко уткани у свест, некада 

надилазе и људске примарне инстинкте. Сличан мотив сусрећемо у 

приповеци Две жене. Када Јабланова мајка, на вест да је и она „од Бога 

јаукнула“ натприродном снагом спутава родитељску бол за мртвим сином 

јер не жели да се Арнаути наслађују српском несрећом. Обавезност 

патријархалног морала, архетипски уткана у биће и свест, уздиже 

национално изнад личног. Патријархални морал не унижава светињу 

мајчинства, већ је поставља у подређени положај у односу на општи 

национални интерес. Мајка Вујана се не плаши личног понижења: „/.../ па 

да се после свете, не толико, свакако, њој колико њеном народу: Е нема, 

међер, мекша срца од српскога“ (Божовић 2005: 180) 

Писац не заборавља да нагласи да се иако „на брзу руку“, Вујана 

„пажљиво оденула, пристојно забрадила и тек онда пошла“, те тако и 

самомсвојом појавом дала свечан тон овом трагичном догађају. Таква мајка 

одгаја и васпитава сина у светосавском духу, зато га она попут праоца 

Аврама, приноси као жртву на олтар Отаџбине. 

 
„Она мушки приђе и назва Арнаутима Бога. Мајка. Али и једна 

чудна жена, чија је цела појава јасно проговорила: „Чујте и видите ‒ 

нећете ми се наслађивати!...“ Па се наднесе над мртвога сина и махну 

руком да га открије. Мртав Јаблан као да бејаше заспао. Лепотан мајци 

као и за живота. Преко њених усана олако али снажно пређе поносан 

мајчин осмех. Није јој се син уплашио ни кад му је зрно срце разносило. 

„О, добро, сине, добро!...Само да се Арнаути не сладе!...“/.../ Умукните! 

Не срамите ми мртва јунака! Видите ли како је диван и како се љути на 

ту вашу слабићку кукњаву! Натраг, умукните једном од Косова“ 

(Божовић 2005: 180)! 
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4. Љубав и морал 

 

Доживљај смрти у поетици патријархалног морала Григорија 

Божовића раван је монашком. Није важно колико дуго живимо, већ хоћемо 

ли заслужити спасење. Јаблан је заслужио Царство небеско и зато Вујана 

не помиње случајно Косово, у чијем култу су сједињени пораз и васкрсење. 

У патријархалној породици материнство је представљало 

незаменљив морални фактор, међутим, значајну улогу имало је и очинство. 

Улога оца била је веома значајна за породицу.Од очеве посвећености 

породици зависила је и сигурност породице која је у временима када није 

било заштите државе, имала велики практични значај. Патријархалне 

породице су најчешће биле вишечлане. Иако није било ни мало једноставно 

одгајати децу у оскудним и ратним временима, одрастање у породици са 

више деце имало је својих предности у развоју и формирању личности деце 

која су сматрана великим благословом. Рађање детета је плод брачне 

љубави али истовремено и потврда творачке боголикости суприжника. 

У патријархалној структури свести није било превише места за 

испољавање блискости и интимних осећања супружника. Жене су чак и 

мужевљево име изговарале са неком врстом стида и нису га спомињале 

пред другима (када би жена помињала мужа, за њега би говорила „он“). Из 

поштовања „жене су увек устајале када је наилазио човек“ (Пешић 1996: 

184). У приповеци Женска одмазда Григорије Божовић се на необичан 

начин осврнуо на мотив женске лепоте. У патријархалном брачном моралу 

женска лепота је најчешће тумачена као велико искушење за морал жене. О 

женској лепоти, Свето писмо као темељ патријархалног морала, нас учи: 

„Тако и жене у пристојном одијелу, са стидом и поштењем да украшују 

себе, не плетеницама, ни златом, или бисером, или хаљинама 

скупоцјенима“ (1. Тим, 2: 9). С друге стране, народна књижевност бележи 

и мужевну слабост према женској лепоти. Божовићев јунак је био „потајно 

поносан“ на лепоту своје супруге. Понос те врсте било је непристојно 

испољавати. На самом почетку приповедања писац покушава да оправда 

будући поступак свог јунака, „арнаутским утицајем“. Радња је смештена у 

удаљено село, преко колашинских брда, међу Арнаутима, где су „поједини 

мужеви путили своје лепе жене у железне негве кад би од куће пошли на 

пут“ (Божовић 2005: 169). У атмосферу таквог села писац смешта Сребру 

Стрмчанку, честиту и добру жену, али лепу до Бога. Сребра је била надалеко 

чувена по својој несвакидашњој „гиздавости“: 

 
„Била је то на гласу лепотица. Гиздавица и прва јордамџика и у 

селу и на сабору. Добра, честита и својећа као анђео, али лепа до Бога, 

свет да се помами за њоме, тако да су је крили од Турака и уопште од 

туђих очију. Кад би полазила, на пример, на сабор, старе би јој жене 
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заврачавале од урока на деветоро извора успутних, а свекрва би јој 

метнула на снагу више урочака но талира“ (Божовић 2005: 171). 

 

Супруг јој дотеривање није бранио све до дана када је, вративши се 

из печалбе неугледно одевен, њену раскошну лепоту доживео као опасност 

за свој „образ“ и брак. Након мужевљевог прекора, Сребра се „читаве дане 

затварала у својој клијети док није изаткала грубо платно да би се мимо 

друге нагрдила“ (Божовић 2005: 172). Појам женске лепоте, као и саме 

брачне односе који се те лепоте дотичу, писац сагледава искључиво кроз 

призму патријархалног брачног морала. Тако је и женску казну 

нагрђивањем сопственог изгледа, могуће тумачити само по том обрасцу. 

Мужевљев прекор сам по себи није нарочито битан, важнији је подтекст 

који он собом носи. Сребра прекор тумачи као казну за сагрешење које је 

она можда већ у срцу учинила, бринући се превише о сопственом 

украшавању. Одлуком да од себе начини „авијест“, Сребра кажњава и себе 

и мужа: 
„Жена у грозним трањама и траљама. Чупава, са затуреном до 

пола главе чађавом повезачом, у ванредно грубој пртеној кошуљи, давно 

непраној и у ритама, раздрљена, са неким завесцима место појаса. На 

једном куку беше искривљено припасала запрегу, како ваљда ни једна 

жена ни у највећој невољи није чинила, а спреда немаше увијанке, што је 

у крају значило женску неприличност“ (Божовић 2005: 170). 

 

У патријархалним брачним односима постојао је обичај да муж и 

жена испољавају брачну љубав само када су сами. Тај обичај је био толико 

укорењен да на њега наилазимо и у потпуно неочекиваним ситуацијама. 

Григорије Божовић у приповеци Мајка помиње овај обичај у застрашујућој 

сцени, у којој мајка Арнауткиња након окршаја долази да препозна двојицу 

мртвих синова. Тек када се опростила са мртвим синовима она прилази 

тешко рањеном супругу, али јој васпитање и стари патријархални обичај не 

дозвољавају да му „пред светом“ помогне да се згодније намести, што је на 

известан начин чини сличној посебној јунакињи наше народне епике–

Хасанагиници, која доспева на стуб срама јер због стида није обишла 

рањеног супруга: „Она би наравно пришла и к њему да га подигне на крило 

или боље намести, али не може, јер је то муж, а жени не доликује то пред 

светом чак ни у оваквом тренутку. Зато управо заповеди кмету да то он 

учини“ (Божовић 2005: 114). 

 

Сви морални односи проткани су љубављу. Љубав и морал су 

неодвојиве категорије. Схватајући љубав као извор живота, људи 

патријархалног морала посвећивали су велику пажњу удаји девојке и 

женидби момка. Фамилија девојке желела је за зета јунака, наочитог и 

вредног. За младу је било пожељно да буде смерна, добра и стасита. Жеља 
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младожењине фамилије била је да им снаја подари више мушке деце и да 

буде узорна мајка. Занимљив је податак да су патријархалне породице врло 

често о женидби и удаји своје деце одлучивали мимо њихове воље, што се 

понекад завршавало трагично. С друге стране, својеврстан феномен 

представља чињеница да су бракови које су родитељи уговарали за своју 

децу били стабилни и дуговечни. Објашњење вероватно лежи у томе да су 

родитељи, на основу животног искуства,често реално процењивали ко би 

могао бити будући супружник њихове деце, не пренебрегавајући њихове 

младалачке прохтеве. Реалну слику о томе су могли имати и због тога што 

су младићи и девојке, врло често заједно одрастали. Смерност и чедност 

девојке Божовић описује у приповеци Пустошна девојка. Модерни тон у 

своје приповедање писац уноси тиме што спаја неспојиво. Смерна и чедна 

девојка је истовремено и пустошна. Ови описом Божовић избегава 

устаљени клише и наглашава опис истинске, а не лицемерне чедности: 
 

„Свесна своје лепоте и преимућства, несташна и ђаволаста, прва 

на сваком весељу и самати ђаво у свакој девојачкој враголији. Није 

избегавала момке, није се увијала од њих ни по усамљеним местима; но 

зато опет није се нико и никад могао нашалити на њен рачун. Израсла је 

и наједрела, натурила на се заводне облине и обукла се у упадљиву 

сељачку лепоту, а да јој се не повуче ни једна сумњива реч“ (Божовић 

2005: 175). 
 

Писац не описује смерност и чедност на уобичајен начин. Стајкина 

лепота је велико искушење које њену чедност уздиже на ниво подвига. 

Стајка машта о „последњем девојачком причешћу“на сабору на коме се „по 

неком старом обичају“ девојкесамо тога дана причешћују и као издржавају 

главну пробу за ускршње гледање, када се избирају прилике и обично дају 

речи за прошевине. Описујући свечарску атмосферу сабора, Божовић се 

нежно дотакао теме девојачке чедности у контексту светиње православног 

храма и предстојећег Васкрса: 
 

„Осим тога, то је девојачки сабор. Не онај други, пијани и хучни, 

разметљиви и показни, кад све хоће да превазиђе себе и кад се планински 

самообмањује а други лаже. Но присан, питом, некако чудно свој и 

онакав какав је стварно. Јер се девојке доводе на причешће. А девојка је 

несумњиво и за тога сељака слика чедности и светиње, понос и врло 

брижна нежност куће и заједнице. Тако је то завештано. Девојачки је 

сабор, чиста су расположења, сваки је предводник дубоко мек и човечан, 

уљудан и нелажан.Јер свако од њих мери својом непорочном светињом“ 

(Божовић 2005: 173‒174.) 
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Божовић своје приповедање о девојачкој чедности и девствености 

није свео на пуку телесност већ је обавија велом целомудрености4 нарочито 

у приказу врлине чедности своје јунакиње Стајке. Очекујући да буде 

испрошена од новог учитеља, она се нетипично за чедну девојку, на сабору 

пред људима врло слободно опходи са њим. Међутим, када се на њено 

инсистирање, нађу сами покрај црквеног извора, њена чедност се показује 

у својој исконској чистоти: 

 
„Као да је само вребао погодан час, он је стиште у наручја и 

безумно поче да љуби. Дуго и без прекида. Она му се не брањаше и не 

стиђаше, сва занета и у огњу. Међутим, изненадно, кад се и на месечини 

могло помислити да је већ обамрла, она цикну: мучки, прљави додир 

његове руке освести је да скочи као срна и да га шчепа за раме:  

„Копилане јадни, срам те било!... Заборавио си да је ово свето мјесто и да 

овђе и бјелосветске милоснице имају образа!... Кукавице мушка: па ја сам 

дошла к цркви божјој да се причестим и пошла насамо тобоже с 

човјеком!... Црн ти образ био“ (Божовић 2005: 176)! 

 

Мотив девојачке клетве појављује се у приповеци Песма која 

описује повреду светиње девојачке части. Прва муслиманска лепотица у 

граду, Љушка Довлетагић, није одолела младом српском учитељу. Након 

њеног дуготрајног наваљивања, учитељ јој се обећао, заклињући се часним 

крстом. Након убеђивања православног свештеника Риста, уплашеног да 

ће, ако муслиманка побегне са Србином, Турци запалити цело Бијело Поље, 

учитељ гази обећање и бежи за Приштину. Писац нам на самом почетку 

приповетке исповедним тоном говори о сили девојачке клетве: „ипак ја 

верујем у девојачку клетву као у какву кобну силу“ (Божовић 1990а: 172). 

 

У патријархалном моралу велики је грех погазити обећање дато 

девојци. „Јеси ли се коме обећао/ла?“, пита свештеник на чину 

православног венчања, не питајући за околности. Занимљиво је да и поред 

                                                 
4
 Термин целомудреност је појашњен у Лествици, Светог Јована Лествичника. 

Целомудреност „има два значења, шире и уже. У ширем смислу, и етимолошки, 

целомудреност је стање духовног здравља, здравоумље; стање у коме се две душевне силе 

и способности налазе у складу и природном поретку, те су, на пример, нижи биолошки 

нагони (нагон исхране, полни нагон и др.) потчињени закону ума, духа. У ужем значењу, 

целомудреност је стање душевне чедности, чедан однос према полном нагону. То не мора 

обавезно бити и потпуно уздржање од полне везе (говори се и о целомудрености супруга), 

јер је целомудреност и у овом смислу пре свега правилан однос између духа и полног 

нагона, однос у коме дух влада а нагон се покорава духу. Ту је нагон ограничен и регулисан 

духом, савладан духом. У Лествици је овај израз употребљен у оба значења, но ипак више 

у овом другом, ужем значењу полне врлине. Код монаха се о целомудрености говори у 

значењу које покрива не само чистоту од блудних радњи и покрета, већ и чистоту помисли 

и жеља“ (Лествичник 1997: 164). 
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случајева који говоре о томе како обавезностпатријархалног морала 

надвладава чак и примарне инстинкте стављајући опште изнад личног, у 

случају девојачке части Божовић прави искорак и лично ставља изнад 

општег. Грех је неопростив, иако би испуњено обећање довело у опасност 

живот многих становника Бијелог Поља: 
 

„Сутрадан осванух у Штавици, на путу за Приштину. Може 

бити да сам спасао Бијело Поље од покоља. Али сам на себе навукао коб 

и клетву: уверавам вас, господо, како раније рекох, да је мој живот врло 

трновит, особито од онда, откад сам разабрао да је дивна Љушка врло 

брзо по мојем одласку умрла“ (Божовић 1990а: 179). 

 

Као што су правила патријархалног породичног и брачног морала 

строго поштована, тако се оглушења о њих најчешће нису праштала. У 

приповеци Његова победа угледном домаћину Петру Ерцу, одбегла је ћерка  

 
„без прошевине и икаквог тражењаје укаљала образ. Посебна 

рана на његовом срцу је та што је кћерка одбегла у кућу његових блиских 

пријатеља које је он више пута задужио. Тежину оскврнућа о устаљени 

обичај Божовић појачава кратким, јетким дијалозима, које увређени 

домаћин води, најпре са својом ћерком,а потоми са пријатељима. Када 

схвата да је кћерка отишла без присиле и да не жели да се врати, отац је 

проклиње:– Никад да ти није просто!-изговори Ерац мало јаче, па се маши 

маснога новчаника из недара, извади отуда једну белу меџедију и пружи 

јој: – иди кући! Аманет: да ми на гроб не дођеш!...Бог нека је суђаја између 

нас“ (Божовић 1990б: 77)! 

 

У својој поруци новом пријатељу да ће се и даље сретати и дружити 

Ерац ће рећи: „Слободно ме почасти, и частићу те као кума крштеног.“ 

Увређени отац није пружио руку помирења, већ још више продубио јаз. Са 

својим старим пријатељем он  наставља дружење као да се ништа није 

десило. За њега више не постоји ни његова кћерка ни њен брак. Међутим , 

када се свом старом пријатељу обрати као свекру кћерке чији брак, ван вере 

и устаљеног закона, не признаје, још једном се истиче величина нанете 

увреде: „Али не заборави: за живота мога у моју кућу ни ти, нити ико твој, 

као што ти ни ја никад прага прекорачити нећу!... Да бог да се ни унуци 

наши не измирили!... Ето то је Ерчева освета!... Србин је он опет, а не погана 

вјера... Опрошћавајте“ (Божовић 1990б: 78)! 

 

У приповеци Брат Григорије Божовић говори о наследном греху 

предака, братоубиству, исповести и покајању. Старозаветне речи 

Светогписма „Оци једоше кисело грожђе, а синовима трну зуби“ (Јеремија, 

31: 29), проговарају кроз Гвоздена Компирицу: „Али гријех и крв кроз 

кољена проговарају“ (Божовић 1990а: 222). Умирући од братске руке, 
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Гвозден на последњој исповести оставља свештенику у аманет да чува 

страшну породичну тајну, не би ли тако прекинуо породично проклетсво и 

спречио да им кућа изађе на „лош глас“: „Зато сам те звао, попо. Брзо ћу 

умријети, а ти отиди до Митра, доведи га да се опростимо, осоколи га да се 

не боји и нека остане покрај мене докле не предам душу, да се ђеца не би 

сјетила, да проклетство не би трајало и да се свијет не би смијао нама 

грешнима“ (Божовић 1990а: 222). 

 

Патријархални домаћин, брат и отац, Гвозден Компирица, при исходу 

душе не размишља само о свом месту у Царству Небеском, већ се брине и о 

спасењу свога брата, од чије руке је и пострадао, као и о будућности потомака 

који после њих остају. 

 

Велики број моралних односа и вредности у патријархалном моралу 

заснован је на крвном сродству. Иако је међу сродницима често долазило до 

неслоге, трвења па чак и убистава, ондашње околности вишевековног ропства 

под Турцима допринеле су учвршћивању породичних и родбинских односа. 

 

Закључак 

 

Породични и брачни морал су неминовно проткани кроз многе 

слојеве Божовићевих приповедака и на примеру те врсте морала уочили смо 

православно утемељење патријархалног морала. Породица представља 

основну јединицу патријархалне културе. Она је стожер и свако одељивање 

од ње трасира пут у пропаст. Патријархална култура представљена је преко 

култа породице, слоге, заједнице и бриге за појединца. Писац се 

патријархалних норми дотиче и преко сексуалности својих јунака, од 

еротске спутаности код женских ликова (Пустошна девојка) до 

иживљавања сексуалног нагона код мушких ликова (Циганка), чак и када 

постоје и одступања од овог преовладавајућег става (Песма). Закључили 

смо да је, у оквиру патријархалних моралних норми, женска сексуалност 

доживљавана као искушење, а мушка као природна потреба. 

 

Као син православног свештеника и професор Призренске 

богословије, Божовић је у приповеткама које се баве превером изнео прави 

мали катихизис православне вере. Проговарајући кроз своје јунаке, писац 

је изнео све елементе православног хришћанства, дубоко уткане у срж 

српског националног идентитета. У раду је посебно запажено и истакнуто 

да Божовић у процесу онеобичавања дела у свом стваралачком поступку 

јунаке често доводи у позицију да искораче из уобичајеног. Мушкарци се 

повлаче и преверавају, жене су извршиоци крвне освете, мајке не плачу за 

настрадалом децом. Недвосмислено наклоњен патријархалним 
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вредностима, аутор се потрудио да укаже на оправданост етичких 

механизама којима се прибегавало зарад очувања моралних норми.  

Сврха овог рада је скретање пажње читалачке јавности на ново 

читање и разумевање Божовићевог дела, као и инсистирање на томе да је 

његов приповедни опус баштиник патријархалне моралне културе и 

обичаја на простору Старе Србије. 
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FAMILY AND MATRIMONIAL MORALITY IN A NARRATIVE 

CORPUS OF GRIGORIJA BOZOVIC 

 
The subject of the analysis in this paper is family and marital morality, as a 

segment of patriarchal morality in the narrative corpus of Grigorija Bozovic. Starting 

from the fact that the basic issue of Christian religion is morality, we emphasized the 

fact that the patriarchal morality is inextricably linked to Orthodox Christianity. We 

analyzed this subject in detail using imagological, interpretative and comparative 

methods. The patriarchal world about which Bozovic narrates is described realistically 

and is based on mutual relations and the interweaving of national, religious and other 

life circumstances on the ground from which his creativity originated. The narrative of 

the author is subjective, which significantly influenced the authenticity of his short 

stories (theme, motifs, literary characters). Therefore, his narrative corpus, besides the 

artistic, has a documentary value of immeasurable importance for some future literary 

and ethnological research. 

Key words: morality, marriage, family, patriarchal morality, orthodoxy, nation, 

personal and collective identity. 
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РЈЕПНИН И ТЕСЛА MИЛОША ЦРЊАНСКОГ: АГОН 

ИНДИВИДУЕ И СВЕТА2 

 
У раду се бавимо анализом двају књижевних ликова Милоша Црњанског: 

драмског лика Николе Тесле из драме Тесла (1966) и романескног јунака Николаја 

Радионовича Рјепнина из Романа о Лондону (1971). У фокусу анализе је драмски 

и романсескни идентитет јунака и његов сукоб са светом који произлази из 

специфичне хабитуалне позиције (који му рођењем припада) и носталгично-

меланхолично-егзиларне позиције (у коју је доспео живећи у туђини). Самеравамо 

маскулине и феминине идентитете из унутрашње перспективе субјекта који 

најављује постмодерне појмове забране и трансгресије, у драматичним 

сучељавањима са болним/уживалачким, забрањеним/дозвољеним, 

приватним/јавним облицима понашања, магнетизмом смрти и избором 

меланхолично-носталгичне егзиларне позиције као специфичне суматраистичке 

етике идентитета јунака Милоша Црњанског. 

Кључне речи: драма и роман, идентитет, мушки и женски принцип, егзил, 

суматраизам 
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1. Увод 

 

Драмско дело Милоша Црњанског одувек је остајало у запећку 

његовог раскошног романескног опуса, а ни три драме које су сачуване3 -

Маска (1918), Конак 1958) и Тесла (1966), нису била значајнији предмет 

проучавања књижевне критике. Најизвођенија је свакако Маска, а 

најзапостављенија Тесла. Критика о драмама најчешће се сводила на осврте 

тек у односу на Црњанскове друге жанрове и често на транспозицију 

историје у драмско дело Црњанског. Ипак значајне студије о драмама 

Црњанског свакако су студије Мирјане Миочиновић (1981), Петра 

Марјановића (1995), Марте Фрајнд (1996), Видосаве Голубовић (1996), док 

је пресудан заокрет у рецепцији драмског дела свакако дошао са издањем 

7. тома Сабраних дела Милоша Црњанског у оквиру којег је изашло 

критичко издање драма Црњанског Маска, Конак и Тесла. 

Да би се ваљано сагледао драмски опус Црњанског, у чијем је 

центру, рекли бисмо, конфузија идентитета драмског субјекта из којег 

проистиче апсурдност његове егзистенције, наш рад морао би бити 

фокусиран на контекст апсурда и на однос приватног и јавног бића јунака 

драма. Но, и овде смо пред проблемом жанровског идентитета драмског 

дела Црњанског. Како је наш фокус на идентитету и његовој динамици4 у 

                                                 
3 Гундулић, Проклети кнез, Каталина (драмас ибзеновском тематиком) и драма о Бранку 

Радичевићу као и позна Јухухаха, нису сачуване.О овоме видети: Зорица Бечановић 

Николић, Милош Црњански, драмски писац, у:Театрон, часопис за позоришну уметност, 

број 164/165, година XXXVII, стр. 63–74. 
4 Истоветност, на коју упућује лексема идентитет у психолошком смислу, садржана је 

управо у доживљају себе као јединственог и трајног – нема народа без имена, културе и 

језика, без разликовања себе од осталих и разумевања разлике измеђи „ми“ и „они“. 

Управо на овој разлици темељи се и мишљење многих истраживача ове проблематике, а 

тиче се процеса самосазнавања, као чина изграђивања и самопотврђивања који су 

мишљења да идентитет одређује управо оно што ми исккључујемо или оно што нас 

искључује из неке групе или целине. Идентитет је синоним за појмове попут осећања 

припадања, самоуважавања, свести о себи и сопственим индивидуалним карактеристикама 

(Majstorović 1979); означава потребу појединаца и група за различитошћу, али кроз 

категорију пуне аутономије на релацији ја –Други. Социолошки појам идентитета 

(друштвени идентитет и самоидентитет или лични идентитет) налази се у опозитном ставу 

према поимању идентитета као персоналне карактеристике, тј. постојања неког 

„есенцијалног центра“ који дефинише персонални идентитет. Стицање и обликовање 

персоналног идентитета праћено је трагањем за афирмацијом, знањем и стицањем нових 

облика материјалних и духовних вредности. Ове потребе доводе до кризе идентитета 

нарочито код младих што, ако није пронађен и остварен индивидуални идентитет,  за 

последицу често има бег у колективни идентитет. У самој динамици формирања 

идентитета битну улогу игра социјална интеракција индивидуа-окружење, као базис не 

само за њену друштвеност, него и за становиште о самој себи. Ништа мање важан од 

процеса социјализације је и процес интернализације социо-културног искуства – тј. начина 
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односу на романескну линију прозе, то ћемо само подвући оно што је већ 

изоштрено као факат у рецепцији драма Црњанског: Маска је „поетична 

комедија“, и прва објављена књига Црњанског, њена лица „комедијанти“, а 

Конак је историјска драма, тј. „драма и комедија о убиству краља 

Александра Обреновића и краљице Драге“, чији је циљ „спектакл и 

катарза“ (Д: 100)5. То што Црњански за Маску каже „поетична“ вероватно 

је зато што је у стиху и структури опере, дакле има у себи и музичко и 

поетичко, али то што је комедија остаје жанровски пред упитом тумача, јер 

јунакиња Ада или Генералица током драме остаје гротескна личност, 

смешна и себи и другима, карикатурална као Евдокија Божич у Другој 

књизи Сеоба. Одредница „поетична“ може се тумачити и као лирска драма 

која наговештава лиризам Итаке и Дневника о Чарнојевићу, док као 

комедија „она открива свет страсти и сторије“ (Деретић 2007: 1060), јер 

време радње је 1848, место Беч, а лица драмске радње су историјске 

личности (патријарх Рајачић, Стратимировић, Ђура Даничић, Корнелије 

Станковић, Бранко Радичевић), док се у Конаку историјска драма „раствара 

у правцу модерне драме апсурда“ (Деретић 2007: 1061). Марта Фрајнд 

сматра да Црњански није успео ни једну ни другу драму да изведе до краја 

и да је у њима остао негде на пола пута, између „говора историје“ и „говора 

емоције“ (Фрајнд 1996: 286). 

 

2. Тесла Милоша Црњанског – лирска душа у туђим странама 

 

Никола Тесла је човек посвећен открићу. Kао човек научник и 

проналазач који је цео свој племенити и мукотрпни живот посветио науци, 

нашао је своје посебно место у уметности, поезијии сликарству. То место 

освојено је подвигом да живот сваком сиромашку на земљиној кугли учини 

лепшим и свет(л)ијим. Овековечен и у васиони (јер његово име носи једна 

мала планета, астероид, планетоид и један кратер на другој страни Месеца 

морао је наћи своје место и у опусу великог српског писца и родољуба, 

Милоша Црњанског.  

                                                 
како индивидуа усваја и спољашње норме и стандарде. Дакле, неизбежно је да појединац 

на основу онога што га везује за друштвени живот, кроз однос са околином интегрише 

културу датог друштва у структуру своје личности; неминовно је да индивидуа мора бити 

моделеована и под утицајем спољних фактора и дефинисана према социјалном, 

националном, културном, политичком моделу: „Личност настаје у оном тренутку када 

јединка са идентитетом постане способна да уочи разлику између норми које оправдава 

ауторитет и норми које се оправдавају помоћу принципа“ (Golubović 1999: 24 и даље). 
5
 Сви наводи из драме Тесла дају се према следећем издању: Црњански, М. (2008): (Д). 

Драме (Маска. Конак. Тесла). Београд: Октоих. У загради поред цитата или наслова песме 

наводи се број странице на којој се цитат налази. (Д: број стране са које је цитат преузет). 

Исти принцип примењујемо и за Роман о Лондону (РОЛ). Попис извора налази се на крају 

рада, у попису литературе. 
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Тесла је последња објављена драма нашег писца. Иако се у његовој 

песничкој имагинацији зачела још 1952. године и ако је тврдио да је у 

Теслином животу остало неколико тајни, и ако је чак прва два чина написао 

док је боравио у Лондону, док се на последњи чекало до краја августа 1965. 

године (Бечановић-Николић,б.г.), свакако да ова драма остаје сведочанство 

не само о Црњансковој намери да створи својеврсну апотеозу лирској души 

нашег генија (Бечановић-Николић: б.г.),већ и да још једном посведочи 

струјање без жице међу душама које се наслуте и привуку једна другој и 

пре него што су се среле. Рафинирана енергија Теслине слободне, 

несебичне и неограничене љубави према човечанству осветлила је планету, 

а Милош Црњански је одлучио да прикаже само један њен сегмент у само 

једном исечку времена. 

Драма Тесла говори о сукобу појединца и света, у четири чина и 

девет лица, и одвија у Америци 1900. године. Главни лик је велики српски 

научник Никола Тесла који сања да осветли цео свет и којем је језик 

либералног капитализма који порађа Америка, потпуно стран, туђ и 

неприхватљив. Окосница драмског сукоба између њега, као Словена, 

Србина, хуманисте, особењака и занесењака и Американаца, тј. америчких 

бизнисмена-милионера који мисле да је потпуно луд, заправо је Теслино 

одбијање живота с компромисом, живота у којем постоји погодба и 

„намирена рачуница“. Суштински, Тесла има свет(л)ост која ничим не 

може бити „плаћена“ јер је Божије благо, вечна и нестворена, послата свету 

кроз њега, као одабраног човека који ће осветлити свако сиромашно сеоце, 

сваки убоги дом на земаљском шару. 

Измештен (од своје отаџбине, свога народа, породице) у један свет 

који му је стран и туђ, изузетни појединац са „измештеном персоном“ која 

на новом континенту тражи најбоље услове за свој рад, Тесла је репрезент 

хуманог бића света које нема других жеља и снова сем да ОСВЕТЛИ и да 

УГРЕЈЕ свет. „Компулзивно педантан“ (јер се чува додира са спољњим 

светом који га прља), он, одрицањем од физичког додира,  полако губи и 

додир са стварношћу. Драмски сукоб Црњански гради на опозитним 

бинарним паровима Исток/Запад, православље/католичанство, 

сјај/топлина, на суштинском сукобу односа приватног и јавног бића у 

самом Тесли и транспарентног бића Тесле и његових земљака (Меанџић, 

Буде, Буковица), суматраиста који пате за завичајем. 

Мелодрамски оквир драми дају женски ликови (као и у Маски и 

Конаку), Елен и Розамунд, које кокетно разлажу теме мајчинства, брака, 

брачне верности и опстанка породице. У односу на трагичку димензију 

научника оне делују као „комедијанти“. С једне стране женски ликови ове 

драме су у сукобу са сопственим животним одлукама које су у одређеној 

животној доби учиниле, али о њима судимо тек на основу грађења лика 

Тесле који је у драми доминантно „централно ЈА“ (Глигић 2014: 103), које 
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држи на окупу актере (земљаке и њихове злосретне судбине „у туђим 

странама“), Американце (страшне немени која гута добро овога света), 

њихове жене, драмске одметнице (Елен, Розамунд) и њихове брачне недаће. 

У Тесли немамо осећај да радња „тече“, јер се драмска игра нити драмски 

лик не развија, већ се своди на апсурд, па ипак, сви ови ликови са потпуно 

различитим циљевима и различитим схватањем смисла живота и људске 

среће ипак играју свој драмски апсурд као комедијанти живота и једног 

„американског“ шаренила налик оном „нирбержанском“ у ком је морао да 

игра Албрехт Дирер6 којим Црњански завршава Путописе и Књигу о 

Немачкој (1930). То је „капија“ за блага земељска на које не пристају јунаци 

чији идентитет почиње далеко, „под Византом“. Јер, сваком додиру са 

Другим субјект прозе Црњанскога постаје свестан да је човек крста којем 

неминовно припада судар са макро и микро структурама моћи. Трагајући 

за скривеним начинима оспољавања уметничког артефакта, пратећи 

динамику развоја уметника од раног детињства, имага оца и мајке, преко 

изградње уметничког сензибилитета уз све утицаје мецената и покрета кроз 

туђину, Црњански ствара универзалну дискурзивну мрежу значења 

уметничке судбине и говори о стварању уметности (курзив Д. Ф.), суочава 

откриће и рутину, приближава се појмовима стварања и разарања форме, 

прећутаних уверења и директних значења које је видео у 

издиференцираном и пре свега тзв. јаком субјекту уметника7. 

                                                 
6
 Путописни есеј о Диреру (1471-1528) је наставак пишчевог промишљања епохе ренесансе 

и овог великогнемачког сликара и графичаракоји слови за највећег уметника ренесансе на 

северу Европе. Маестрално овладавши сликањем акварелом, уљаним бојама, дрворезом и 

бакрописом, успео је да његови занатски и уметнички радови буду умножавани и слати 

даље широм Европе. Распон остварења немачке ренесансе обично се у историјама 

уметности мери по супротним личностима његових највећих уметника: Матијаса 

Гриневалда и Албрехта Дирера. И док је Гриневалд постао познат и славан тек у 20. веку 

(Janson 2006: 527), Дирер је убрзо стекао међународну славу. Гете је с правом писао: „Кад 

човек позна суштину Дирерову, он увиди да су му у погледу истинитости, узвишености, 

па чак и дражи, равни само сасвим први међу највећим италијанским уметницима“ (према 

Ренак 1990: 341). 
7 Уметничку праксу Црњански види омеђену теоријама идеја и политиком, као додатним 

тешким бременом уметника који расте и сазрева у имагу оца и/или матере и/или неке 

непреболне тајне. Писца као ствараоца/уметника и естету/конзумента занимају 

(неухватљива) „чуда“ стварања којима се рукотворина претвара у уметничко дело, јер дела 

пред којимa се налази нису настала из познавања одређеног поетичког протокола, као 

систематизованог знања о стварању, већ из чулног и искуственог (за ренесансне уметнике 

„мајсторког“) знања и као таква она су неизмерно привлачна, јер се пред посматрачем 

оглашавају као отелотворења или кристализација естетике (Šuvaković 2010). Вид. о ов. у 

Филиповић, Д. (2016а): Меланхолија другости у путописном есеју Тајна Албрехта Дирера. 

У Зборник радова са Другог међународног интердисциплинарног студентског скупа 

Перцепције другог као другачијег, ЦЕЗАСМ, ур. Андра Раковић, Књига друга, Сремски 

Карловци, стр. 103–114. 
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Топлина којом се Тесла обраћа земљацима „дико наша“ (Д: 355), 

„Тешо“ (Д: 354), или „Глишо“ (Д: 356), показује бригу за народно, 

фамилијарни однос према земљацима, а на ширем плану драмске игре даје 

снажан контрапункт реторици којом иступа Чарлс: „Помпезни сте и 

досадни, Тесла“ (Д: 399), или „Милионари су, господо, творци Америке“ 

(Д: 401), или „Новац, Тесла. Ништа се не може без новца“, „Сви ви 

досељеници сањате још траву и жита“ (Д: 404). Тај контрапункт сведочи 

колико је Теслиним саговорницима страно и апсолутно несхватљиво 

његово одсуство смисла за стицање новца и земаљску славу. Американци 

на челу са Чарлсом су у драми Тесла носиоци управо те земаљске страсти 

за стицањем блага, док је Тесла на другом полу као онај који је лицем 

окренут вечности, апсолуту који стреми звезди у бескрају, ономе што нема 

цену. А то је оно што и Теслу, као и друге јунаке чини неприпадајућим 

овоме свету и неприхватљивим засвоје саговорнике. Као што јунак Романа 

о Лондону, књаз Рјепнин, не жели да приступи Комитету, који је за њега 

„легло змија“, дакле метафора зла, тако ни Тесла не прихвата да Америка 

финансира његов рад, тако што ће га даље бескрајно умножавати. 

Три се личности најдубље и најсуптилније додирују у опусу 

Црњанског: један (прозни) принц и светац Свети Сава, један (романескни) 

бивши војник, принц и књаз Рјепнин, један (драмски) научник и аскета, 

Никола Тесла. Основна идентитетска позиција ова три књижевна лика је – 

измештеност у односу на фигуру народа којем припадају и, истовремено, 

истанчан осећај за национално. И док идентитет Светог Саве плени својим 

сусретом с Другим који прима у себе као могућност пресађивања на 

хабитуални етос и оплемењивање стабла свога рода, дотле је сусрет с 

Другим у Роману о Лондону и драми Тесла базиран на сусрету с Другим као 

претећим, које тежи да асимилује хабитуални етос. Ако смо у Другој књизи 

Сеоба (Crnjanski 2009) имали браћу Исаковиче, који сваки понаособ 

различито делују у новој средини и различито су адаптивни, у идентитету 

Тесле и Рјепнина нема те врсте п(р)опустљивости за идеје „модерности“ – 

свикавања и преобликовања. 

На околину Рјепнин оставља утисак „неког ко има времена, а не 

тражи ништа“ (РОЛ: 107), а живи у Лондону као мегалополису као 

„измештена персона“ и као спој неколико „покушаних“ идентитета: бивши 

цртач мапа у Прагу, бивши продавац слика и медаља у Паризу, вратар у 

костиму Козака у Паризу, бивши учитељ јахања у Мил Хилу, бивши 

књиговођа у обућарској радњи Лахир у Лондону, и најзад, разносач књига 

у Лондону: апсолутно неприлагођени појединац, који се спрема за смрт. 

Отуда у Нађи сазрева мисао о одласку Америку. (курзив Д. Ф.) 

Барлов, Наполеон и Књига о Лењингарду постају Рјепнинови 

саговорници. Његов его се цепа. Реални свет за Рјепнина престаје да постоји 

и он га доживљава као секундаран у односу на примарни свет фантазије у 
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ком живи: тако привид постаје стварност, а стварност се претвара у привид. 

Рјепнин креће пут трагичког јунака, а трагичко и стрхотно потапају га кроз 

привид, игру и испразност. Књазу се често причињава да је неко други; и 

Наполеон је неко други од оног што представљају његова три портрета на 

зиду, и слике Лењинграда су слике кроз које Рјепнин „хода“ (РОЛ: 716) и 

разумева да је „живот само низ слика“ (РОЛ: 703). Бежећи од садашњости 

Рјепнин покушава да делује уназад и оствари доминацију над оним што је 

неповратно – а што се уздиже над њим као неман: ратни друг, срећа у 

завичају. Оно што је за Павла Исаковича (Друга књига Сеоба) била Црна 

Бара, за Микеланђела (Књига о Микеланђелу) Фиренца, за Таса (Књига о 

Микеланђелу) Соренто, то је за Рјепнина Лењинград – место 

безбрижностигде се играло „скоком сретних, пијаних бића“. Одвојен од 

свог тла и несигуран, стешњен у принудној судбини, Рјепнин живи потпуно 

огољен, незаштићен и ироничан према свему што долази „споља“. На 

његовом лицу стално титра један подругљив осмех, као израз дубоког 

неспоразума између њега и света. Ово место можемо сматрати 

проблемским, колико је и значење Будиног осмеха чије су најлепше 

представе на скулптурама из Кампучије, а датирају из 12. века (Пајин 1997: 

180, 189), а који се повезује са природом људске егзистенције и знаком 

дубоке интроспекције, некога ко је „близак привидном осмеху мртваца, 

онога ко је умро за живот, ко је надишао живот, али као мртвац“ (Пајин 

1997: 150). Рјепнинов подругљив осмех коегзистира са Барловљевом 

светлом, просветитељском, али и прогонитељском иронијом; тим осмехом 

умире се за стварни живот, да би се загледало у себе. Тај осмех је на граници 

„нормалног“ понашања, искључује емоционалну и социјалну зрелост и 

инхибира жељу и вољу за животом. 

Живећи годинама са једном упорном и дуготрајном неурозом која 

се испољава као једно специфично халуцинантно стање које му помаже да 

се ослободи стварности коју није у стању да поднесе, постепено ће се у 

Рјепнину дизати ниво гнева. Дуготрајна и упорна фрустрација изнуђена 

спољашњом препреком која омета постављени циљ (живети достојно), а 

садржана је у фактору друштва, тј. Лондона који намеће „модерна“ правила 

игре коју Рјепнин као неприлагођени појединац не може да прати, и, с друге 

стране Рјепниновом неспособношћу да и у тако неповољним околностима 

пронађе начин да дела и оствари какав-такав резултат, претвориће га у 

субјект-објект агресије. 

Како Нађа није успела да уђе у његову фантазију, саживи се с њом 

и помогне Рјепнину да пронађе себе-изгубљеног, он остаје усамљена 

креатура. Џон и Џим, Наполеон и Лељинград остају нерешене енигме, 

пројекције потиснутих жеља којима се призива у садашњост све оно што 

одавно припада прошлости и смрти: ратни друг Барлов, оличење јунака-

војника, онаквог какав Рјепнин није могао постати, јер је рат завршио на 
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позицији поражене армије; сви завичајни и други градови младости у 

којима се развијао један живот и где се тражио дом. Негирање Наполеона 

као човека и војсковође није само негирање донжуанства у њему, већ и 

једна усијана полемика са илузијом тренутка у којој се рађа сваки „модеран 

мит“ о вођи. И поред свега, Рјепнин се не помера са места свог трагичког 

удеса. Немогућност повратка тамо одакле је пошао остаје исходиште свих 

његових мука које пламте у самотништву, а једино што му преостаје је да 

свету шаље своје подругљиве осмехе.  

Црњансков Тесла за разлику од Рјепнина је биће аскетско, чија је 

доминантна одредница персоналног идентитета одрицање од жене, што 

Чарлс подругљиво дефинише упитом: „Нећете се ваљда искључити из 

људске заједнице? Да сањате безимену?“ (Д: 418), а што сам Тесла 

објашњава  Розамунд: „Ја овде имам жену, коју волим, и с којом сам у 

браку. До смрти. Самоћу.“ (Д: 461) или „Брак у мом речнику не постоји" 

(Д: 442). Хабитуална љубав према Манди, девојчици из детињства и сусрет 

с њеним сином кога она као неком „своме“ шаље Тесли у Америку као већ 

стасалог момка само појачавају грмљавину и олујине судбине оних који 

долазе као најамници у „туђе стране“ и умиру у рингу губећи мечеве живота 

(што илуструје Глишина судбина).  

Ни у Тесли Црњански неће заобићи питање напуштања завичаја и 

имага мајке:  
„Оном ко напусти свој родни крај, верујте, увек је у свету хладно 

око срца. Свуда има добрих људи. Па ипак, George, мит о Антеју, има 

дубоког смисла. Идуће године, чим завршим овај торањ, на Long Islandu, 

решио сам да одем до свог завичаја. Сећам се свог последњег сусрета, 

тамо с мојима. Неће ме више дочекати мати. Кад сам је последњи пут 

видео, наслутила је – дала ми је једну торбу, каква се у мом крају носи, 

на путевима. Украсила је то својом руком. Сањам је, сад, често, George. 

Помилује ме, овако израслог, по коси, али ми се чини, да ми није 

опростила, што сам отишао. Каже ми, у сну: далеко си отишао. Дођи 

кући.“ (Д: 442) 

 

Колико је Лондон за Рјепнина персонификација узалудности и 

промашености људске егзистенције, толико је и Америка нада за његову 

супругу Нађу која ће тамо негде „у туђим странама“ родити Словена, а исто 

толико постоји и у Тесли нада да ће својом жртвом и подвигом у Америци 

остврити срећу за сваког сиромашка из Смиљана. Живот по мери човека, 

леп и скроман, по мери неког дубоког сјаја, а не злата. Ни Рјепнин ни Тесла 

не прихватају да свој идентитет преобрате у друштвено прихватљив, чиме 

би и њихова (земаљска) егзистенција постала изменљива (на земљи). И 

Рјепнин и Тесла егзистирају идентично љубављу: први према Русији и 

Санкт Петерсбургу, други према Србији и свом Смиљану; док се Рјепнин 

креће у екстази ка свом извору, завичају, одабиром физичке смрти 
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сократовски и на свој знак, Тесла остаје у трпљењу и живљењу егзистенције 

са својом голубицом и својим муњама. Упркос физичкој смрти, Рјепнин се 

п(р)ојављује кроз зрак, кроз светлост на месту потонућа која „показује једну 

звезду“.У Лондону где је секс симулација љубави и где је љубав давно 

обесуштињена земаљским еросом и Њујорку где влада ерос новца, нема 

места за мистичкој и сањалачкој, словенској и суматраистичкој души8. 

Тамо где жене маштају о Мустафи и Наполеону (Лондон, Енглеска) као 

императорима коита и тамо где су милионери творци света (Америка) више 

се не чује и не види ни љубав, ни лепота, нити, истина, нити слобода, а 

Рјепнин, који је већ једном пао у загрљај своје сународнице Олге, не жели 

да се идентификује са модерним императорима (коита). Рјепнин је, поред 

Петра Исаковича из Друге књиге Сеоба (који жуди смрт кроз чарке са 

Татарима) једини лик Црњанског кога писац затвара пред једним, али га 

потом отвара за други аспект реалности. Смрт је само један вид умирања; 

она спречава потпуно рашчовечење једне судбине и могли бисмо је читати 

                                                 
8
 Колико год постојала заједничка нит – субјективна екстаза прожета сферичним заносом, 

етеричношћу и космизмом међу многим авангардним „измима“ двадесетих година 

прошлог века – суматраизам Милоша Црњанског, као његов поетски, филозофски и 

животни став који је најексплицитније изразио у свом Објашњењу Суматре (Српски 

књижевни гласник 1920) прогласивши раскид са традицијом, сачувао је своју посебност 

управо у филозофско-поетској вери у „дубљи, космички закон и смисао“, у вери у 

свеопшту повезаност бића, појава и ствари у свету, у чежњи за вишим космичким складом, 

у безграничној и свепрожимајућој љубави према свеколикој појавности, у трагању за 

смирењем у етеричком, суматраистичком простору, као и у досезању слободе кроз 

креирање нове стварности и освајање нових песничких форми. Суматраизам је донео 

Црњансков нов и оригиналан поетски став, емотивну боју и метафоричке низове (Суматра 

– Фрушка гора – Урал – тршње – Месец – Месечев лук – бледи лик) којима  ће касније наш 

писац натапати и своју поетску прозу варирајући суматраистички лајтмотив мира, лирске 

утехе и заборава у вечности. Као исходиште чисте поетске емоције, визије и доживљаја 

света и човека као дела тог света, суматраизам ће остати трајно умрежен у целокупно 

жанровски поливалентно књижевно дело Милоша Црњанског у смислу његове поетике. 

Суматраизам Милоша Црњанског настао као трептај једне иманентне свесловенске 

дубоке чежње за другим, не нуди неки модел целовитог и хармоничног стања нити 

перспективу савршеног простора људске среће, како се иначе препознаје утопија. (курзив 

Д. Ф.) Више је то, могли бисмо рећи, неки Менин критички концепт (Šuvaković  2011: 760) 

који открива неку земаљску чежњу за хармонијом и правдом. Отуда јунаци Црњанскове 

прозе доследно настављју суматраистичком путањом не би ли доградили своје завичајне 

снове. Њихове сеобе селе и њихове визије, етер тих визија и неку узалудну чежњу за 

поновним стицањем невиности. Суматраистичка слика света просперитетно расте у 

хронолошком следу Црњанскове поетске прозе (Микарић 2011: 33), преко Писама из 

Париза, Дневника о Чарнојевићу, Маске, Сеоба, Друге књиге Сеоба и Романа о Лондону. 

Не нудећи субјекту тачку бекства из егзистенцијалног поретка, већ омотач душе, 

суматраизам постаје исходиште симболичког поретка који се реализује кроз рат, сеобу, 

патњу, љубав и смрт. Својом сноликом конструкцијом у коју зарања Црњансков лирско-

епски субјект, он враћа могућност да се брисани, или одложени, или премештени траг 

идентитета врати свом исходишту.  
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као опцију ослобођења која јунаку омогућава да стигне до веће личне 

слободе. Кад већ не постоји заједница људи у љубави, већ само океанска 

самоћа појединца у туђини у којој је све бесмислено, онда постоји још само 

смрт, као последња сеоба: у Санкт Петерсбург, ту чаробну Венецију севера, 

која је једино обећано мајчинско крило и – мајка једне меланхоличне и 

горке руске душе. 

Што Црњансков опус више иде своме концу, утолико је јача свест 

писца о невидљивим пољима историје и времена где се воде битке за 

достојанство човека. Ову тврдњу темељимо на основу начина обликовања 

дијалога који његов драмски лик води са саговорницима. Теслин одговор 

Чарлсу који му прети да ће у американску историју ући „као безимен“ и да 

ће његово име „остати записано на води“ (Д: 425), сажима идеју светосавске 

мистике и добра за свој народ који има тежину пред лицем вечности и не 

мери се људским аршинима: 

 
„Верујте, Charles, да то, мој пепео, неће нимало ражалостити. 

Сва су имена, људска, и најславнија, записана на води. Судбина и ја се 

рвемо, али не на научном пољу, него на пољима сна о будућности: Сунца, 

воде, небулоза, телеграфа без жица, у Азији. Нека само деца, у 

будућности, у мом завичају, буду сретнија, него што сам био, ја, у мом 

детињству – па и деца овде – макар моје име и не учила, него имена: Bell, 

Sholes, Gliden, Cyrus Mac Cormick, или Elias Hove. Имена се 

заборављају.“ (Д: 426) (курзив Д. Ф.) 

 

Никола Тесла Милоша Црњанског је као неки од тајанствени 

византијских сликара који не потписује своја дела, а који слика неуморно и 

страсно са посвећеношћу и демијуршком снагом. Ако је наука као „отмена, 

чиста, велика, верна, богиња која не трпи лажљивце“ (Д: 425), онда јој је 

уметност посестрима. Оне, Уметност и Наука (обе су женског рода) гледају 

далеко иза земаљских ствари, ка врху, ка Узвишености људског чина. Тесла 

би да остави све народу, милионима гладних које би да ослободи 

материјалних недаћа и патње. Колико катедрале, цркве, музеји, етрурске 

некрополе и њихове рушевине, хришћански храмови и многи други 

европски споменици прошлих времена које је Црњански као путописац 

походио и описао, сведоче о моћи тог човека-демијурага и љубави према 

уметности и оданости религији коју је у срцу носио, толико и Теслин торањ 

на Нијагари такође значи потчињавање сила времена и природе. 

Тесла за себе каже да је „пацифист“ (Д: 422, 454), дакле миротворац 

и измиритељ, суматраист: „Везе међу континентима ме занимају“ (Д: 422), 

коме је „стало само до ентелехије“ (Д: 454), тј. непрекидног рада и труда, 

непрекидне делатности пре свега духа (Мићуновић 2007: 133). Ако томе 

додамо његову изузетну окренутост од земаљског (страст, жене, новац), уз 

труд, непрекидни рад и самоћу, страдалништво („Имао сам лаборанта, који 
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ми је био подметнут и који ми је папире крао. Упалили су ми радионицу. 

Патенте ми краду“ (Д: 421)), можемо га поставити у раван посвећеног идеји 

Бога или његовог медијума, метафоре доброте, трпљења, лепоте, љубави 

према човеку и општег добра за све и сваког. Идеја једног народа и једне 

нације коју је Црњански прокламовао у Путописима (Црњански 2008), када 

је рекао „Народ хоћу да саградим“ и „За љубав сам путовао“, у драми Тесла 

добија своју кључну фигуру идентитетски преклопљену са ликом Светог 

Саве из књиге Свети Сава9 (Црњански 2011)10. У свом одговору Чарлсу, 

Тесла иступа са изразито универзалистичког и етичког говора, реторски 

утопистичког а етички универзалног:  

 
„Ратови ме не занимају. Везе међу континентима ме занимају. 

Та моја мрежа пријемника и отпремника, коју бих желео, да прострем по 

целом глобу. Постоје везе на целом свету. Струје у мору, струје у 

ваздуху, могућност преноса без жица струје, светлости, гласа – преко 

океана, планина, граница, народа, земаља. Нисам ја у том чланку говорио 

само о експлозиву. Ја сам рекао и то, да ће светлост озарити цео свет, 

тек онда, кад се сви народи стопе у један народ и све земље у једну земљу. 

Живим као у сну.“ (Д: 422) (курзив Д. Ф.) 

 

                                                 
9
 Поводом 700-годишњице од смрти Светога Саве, у издању Луче – библиотеке Задруге 

професорског друштва, године 1934. појавила се књига Свети Сава Милоша Црњанског 

(Црњански 2011). Ово обимом невелико дело за које је наш писац од Српске краљевске 

академије наука и уметности 1938. године добио Орден Светог Саве III реда, бацило је 

нову светлост на лик и дело заумног српског просветитеља показавши нам  како је све што 

је Свети Сава створио и оставио својој нацији проистекло из његове високо освешћене 

националне и религијске свести и љубави за свој род и своје потомке. Осветљавајући битне 

црте идентитета Светог Саве, Црњански је осветлио и династички значај Немањића и 

њихову стожерну улогу у креирању српског националног, религиозног, етичког и 

културног идентитета, пристајући чак да понесе етикету противника напредних 

литерарних стремљења, а и да постане построфиран као теоретичар „светосавске мистике“, 

како је далеке 1949. године писао познати књижевни критичар Милан Богдановић.У 

својству свезнајућег приповедача о Светом Сави, предочавајући и преламајући различите 

исказе (Теодосија, Доментијана или страних хроничара средњовековне епохе), Црњански 

пише историју Светог Саве коју сам ствара на месту предвиђања будућности која после 

њега долази не усмеравајући се  само ка чињеницама прошлости, већ и ка преображају 

сећања или културалних трагова у дискурс савремене културе – савремене из рецепцији 

његовог, и, ништа мање, нашег времена. Реч је у одвајању од заборава Светог Саве, јер  

заборав је, онако како га мисли Црњански, метафорички еквивалент смрти.  

10 Више о овоме у Филиповић, Д. (2016б). Хришћанска иницијација и слатко православље 

у књизи 'Свети Сава' Милоша Црњанског, У: Видовдански гласник: годишњак за културу, 

Дом културе, Грачаница, Година XXV, бр. 24, Приштина: Europrint, стр. 39–42. 
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На овом месту примичу се један другом Свети Сава и Никола 

Тесла: један, који је спојио „византијско богословље с пламеним осећањима 

према своме народу“ (Бодрожић 2016: 52) остављајући у наносима свој 

културални завет дискурсима савремене културе, и Тесла, који је волео 

малог човека сматрајући га најсавршенијим производом природе, који је 

био у белом свету завичајни човек, који је знао у Америци да запева „по 

лички“, који није преболео прелазак из родног Смиљана у Госпић (када му 

је било шест година), те је растанак са лепом природом, животињама и 

голубовима пренео у „туђе стране“, у љубав и удес „мученика науке“ и 

родитеља светла. Раме уз раме са својим литерарним креацијама грађеним 

раскошно и слободно на историјским личностима, стоји и сам Црњански 

треперећи непрекидно између агоније туђине и блаженства завичаја.  

 

3. Закључак 

 

Црњансков опус обухвата свет као театар улога и глумаца који се у 

том театру смењују. На Црњансковој сцени су историјске личности 

транспоноване у фикцију, па његово дело личи доиста на неки свет потонуо 

за варљивим сјајем љубави, где су сви мртви и живи заједно и где нема 

граница међу њиховим световима, где су сви они један лик, један човек, 

један идентитет, једна душа. Монументалност његове прозе свакако чини 

та велика заједница људи који се својим сузама, мрмљањем, јецајем и 

сенкама додирују у пепелишту историје, мешају и говоре свим језицима.  

Но, и драма Тесла и Роман о Лондону Милоша Црњанског који су 

били предмет наше анализе, показујунам поступак грађења једног 

апсолутног идентитета у коме се сажимају војник и аскета, научник и 

мистик, родољуб и космополита. Упркос призивима смрти и доминантној 

меланхолији словенске душе, у расцепу између имага мајке, имага оца и 

фугура моћи, и Рјепнина и Теслу можемо сагледати као један лик, 

устремљен ка само себи знаном и видљивом, хармоничном 

суматраистичком (византијском?) плаветнилу. Упоредном анализом 

субјеката романа и драме показали смо колико ови књижевни ликови 

Црњанског почивају на истој идентитетској матрици – имају исти сан и пате 

од истог недостатка смисла за стварност или свесно не желе да се 

прилагоде. Најдубља драма можда је ипак драма принца Рјепнина због 

обесуштења идентитета кроз коју пролази у Лондону док покушава да кроз 

један, макар прилагођен, професионални идентитет обезбеди егзистенцију 

себи и супрузи. Тесла је лик Црњанскове драме, дакле театра, а Рјепнин 

пред нас иступа као на позорницу, да одигра унапред детерминисану улогу 

и откорача ка смрти која је постављена као очекивани исход, па је самим 

тим и свака борба обесмишљена и апсурдна. У Тесли ће се на крају чути: „I 
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morti. I morti. И мртви. И мртви.“ као и објава коју на сцену доносе Елен и 

Буковица, а за њима и Розамунд: „Не треба ћутати“ (Д: 470). 

Ћутати, или говорити? Можда прећутати? Остати у агону између 

прећутане, а написане или ненаписане, али изговорене речи? Сагласни смо: 

нећутање је говорење. Говорење је сведочење. Требарећи последњу реч. 

Истину. 
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MILOS CRNJANSKI’S RJEPNIN AND TESLA: THE AGON OF AN 

INDIVIDUAL AND THE WORLD 

 
The paper analyses two literary characters by Milos Crnjanski: the dramatic 

character of Nikola Tesla from the drama Tesla (1966) and the novelistic hero Nikolai 

Radionovic Rjepnin from The Novel about London (1971). The focus of the analysis is 

the dramatic and novelistic identity of the hero and his conflict with the world which 

arises from the specific habitual position (which belongs to him by birth) and the 

nostalgic, melancholic and exilic position (in which he found himself by living in a 

foreign country). We measure masculine and feminine identities from the inner 

perspective of the subject who announces postmodern concepts of prohibition and 

transgression, in dramatic confrontations with painful / enjoyable, forbidden / allowed, 

private / public forms of behavior, magnetism of death, and the choice of melancholic 

and nostalgic exilic position as a specific sumatraistic ethics of the identity of Milos 

Crnjanski’s heroes.  

Key words: drama and novel, identity, male and female principle, exile, 

sumatraism 
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ОТУЂЕНОСТ, ПОТРАГА ЗА СМИСЛОМ ЖИВОТА И ЧЕЖЊА ЗА 

ЉУБАВЉУ У РОМАНУ ОСТРВО МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 

 
Циљ истраживања јесте анализа проблема отуђености, али и проблема 

љубави и покушаја проналажења смисла живота старог брачног пара који, након 

одласка у пензију, свој живот наставља на острву. Преко мотива међусобног 

односа супружника, њиховог односа према околини, али и мотива прошлости, 

анализира се покушај трагања за вером у живот. У исто време, анализира се и 

мотив љубави у контексту трагања човека за унутрашњим упориштем. У 

завршном делу истраживања сагледава се непролазност проблема које отвара 

роман, као и њихово прожимање кроз књижевни рад писца. 

Кључне речи: отуђеност, љубав, смисао живота, острво, роман 20. века  

 

 

1. Појам отуђености 

 

Појам отуђености није само предмет књижевности као уметности. 

О отуђености појединца говорио је још Аристотел као о отуђеном 

припаднику заједнице који се, између осталог, отуђио и од комуникације у 

полису. У модерну филозофију овај појам уводи Жан Жак Русо тумачећи 

га, између осталог, као стање духовне отуђености, изгубљености властитог 

ја. Касније су се овим појмом бавили: Хегел, Фојербах, Хајдегер, Маркс, 

Сартр, Лукач и други. Карл Макс је, између осталог, истицао и да се човек 

увек отуђује у конкретном, класном друштву. 

Када је у питању књижевност модерне и проблем отуђености, 

писци су с једне стране били под утицајем писаца 19. века, а са друге стране 

оптерећени потресима у друштву, сиромаштвом, губитком угодног живота, 

што је резултирало појавом клонућа човека и бежања од стварности. Након 

Другог светског рата књижевност се базирала на унутрашњем свету ликова, 

али и на својевољно разрушеним и самокритичним ликовима. 

Када се говори о српској књижевности, отуђеност јунака у роману 

модерне није само последица утицаја европске и светске књижевности. Још 

                                                 
1 jasmina1983@live.com 
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у реализму се срећу јунаци који су се својим понашањем или тежњама 

издвајали од колектива. Међутим, у складу са поетиком реализма, они су 

пре или касније своје жеље приклањали нормама патријархалне средине и 

враћали се патријархалној заједници као једином уточишту. За разлику од 

јунака реализма, јунак модерне открива самог себе и не доживљава се као 

део универзалног. Било да се осећају као уљези у сопственој средини или 

су дошљаци у дословном смислу речи, у тежњи да савладају празнину која 

их окружује, често се повлаче у себе и претварају се у неме посматраче 

сопствених живота. 

 

2. Отуђеност и потрага за смислом живота 

 

Проблем човекове усамљености који је у српској књижевности 20. 

века обрађиван више или мање у зависности од аутора, у роману Острво 

заузима централно место. Због тога се већи број критичара у тумачењу овог 

дела пре свега концентрише на мотиве усамљености, отуђења. Међутим, 

овај роман отвара и проблем љубави као и проблем трагања човека за 

унутрашњим упориштем, што je, иначе, „једна од кључних тема 

Селимовићева књижевног стваралаштва“ (Павићевић 1995: 81). С тога се 

може рећи да се у овом роману и његовом тумачењу, поред мотива 

отуђености, равноправно намећу и проблем проналажење смисла и љубави 

у животу. 

Роман Острво, сачињен из деветнаест новела2, говори о двоје 

старих људи који одлазе на острво у нади да ће их „тишина и блага клима 

лечити од свих неприлика које су у ранијем животу доживели“ (Протић 

1975: 333). Међутим, острво нуди своје могућности за живот, оно намеће 

посебан ритам животу, различит од оног у градској средини.На острву које 

само по себи носи призвук усамљености и изолованости, догађа се 

супротно од онога што су очекивали. Ту се сусрећу са животом у једном 

другачијем, издвојеном простору. Живот у таквом простору сам по себи је 

необичан и од самог стања човековог духа зависи како ће примити то 

издвојено живљење. Такав простор може бити уточиште и заштита, али и 

терет и патња, као у случају Катарине и Ивана. Самоћа им је само 

омогућила да увиде да им је живот промашен. То сазнање је нагомилало 

мржњу између њих двоје, отуђило их од света на острву али и једно од 

другог. Бесмисао у који су запали желе да превазиђу тежњом да осмисле 

живот, као и да осете љубав која би им испунила остатак живота. 

Отуђеност је наглашена већ на почетку романа физичком 

издвојеношћу породице од осталог света на острву: „Kuća je na kraju punte, 

                                                 
2 „Svaka je novela jedan vid, jedna mogućnos ljudskog života dvoje glavnih ličnosti i svačijeg“ 

(Selimović 1990: 380.) 
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u rijetkoj borovoj šumi na ostrvu. Sasvim blizu mora, daleko od malog ribarskog 

naselja“ (Selimović 1983: 5). Повукли су се из града да би ослободили стан 

за породицу млађег сина, као и да би пронашли мир, „али мир се претворио 

у мору усамљености. Нико им није долазио, а они нису умјели да се 

приближе другима“ (Павићевић 1995: 91), баш као и некад док су живели у 

граду. Обавезе, недостатак слободног времена и немаштина у случају 

Ивана и Катарине, неки су од разлога који онемогућавају зближавање људи 

у великом граду. Уз то, њих двоје су касно спознали вредност и моћи 

људске комуникације. Увођењем мотива смрти писац је проблем 

отуђености осветлио дијахроно, указујући на проблем који сеже даље у 

прошлост и кога су били свесни, али је до коначног суочавања са 

стварношћу дошло тек у измењеним друштвеним околностима. Када је на 

сахрани Катаринине мајке присуствовало само њих двоје и пар просјака, 

схватили су, забезекнути, да они, заправо, немају пријатеља. То су 

правдали, обавезама, недостатком времена: „Kada su mogli da se nađu sa 

drugim ljudima? Kada su mogli da nađu vremena da stvore prijatelje? 

Prijateljstvo donоsi zadovoljstvo, ali oduzima vrijeme“ (Selimović 1983: 117). 

Заправо, бег од стварности показивао се као лакше решење од суочавања са 

проблемом и покушаја да се прблем реши. Као људи са особинама 

асоцијалног типа личности, нисау могли да сагледају суштину потребе 

неговања међуљудских односа и склапања пријатељства. Сматрали су да и 

у граду и на острву „ljudi žive svako za sebe, ili oni više ne znaju da se približe 

drugima“ (Isto, 120). Tако су њих двоје живели потпуно изоловани од своје 

околине. У граду им је недостајало време, а на острву су само чекали да се 

неко са њима спријатељи, јер сами нису знали како да то учине. На крају су 

одустали и од тога. На острву је отуђеност досегла највиши степен – 

отуђили су се од околине, једно од друго, а на крају и од сопствене деце. 

Потреба за држањем по страни на крају је прерасла у душевни пакао, јер их 

је одвојила и једно од друго. Иако судбински до краја живота били упућени 

само једно на друго, ни једног тренутка нису могли да премосте јаз који их 

је делио. Усамљеност која преплављује свет романа у целини, оставља 

„људе као острва одвојене једне од других, чак и тамо гдје се људи 

покушавају вјезати брачномзаједницом“ (Хаџић 1976: 666). Они живе 

животом у коме је сваки њихов дан исти. Тачно се зна шта је његово, а шта 

њено: 

 
„Njegovo je: mreža, čamac, ribe, govori, tuga i bijes, hodanje po 

ostrvu. 

Njeno je: kuhinja, čišćenje, cvijeće, kokoši, klavir o kome sanja, trpljenje i 

sjetno sjećanje“ (Selimović 1983: 5). 

 

Између супружника субили срушени мостови споразумевања те је 

свако живео у својој самоћи и изолованости. Постали су два острва везана 
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брачном заједницом, као силом укалупљени у патријархални живот, чега су 

били свесни, али су врло ретко причали о томе. Осећали су празнине својих 

душа, али када би о томе проговорилипо коју реч, на томе би само све и 

остало, разговорби  се прекидао у самом зачетку. И онда кад она њему каже: 

„Sjedim ovde danima, (...), ni s kim riječ ne progovorim, ti hodaš svojim 

stazama...“ (Selimović 1983: 23), разговору долази крај. Посматрање игре 

делфина био је једини покушај да заједно уживају у нечему, али се и он 

завршава трагично. Сцена са делфинима може се посматрати и као 

пројекција њиховог покушаја да пресељењем на острву своје животе 

осмисле и учине лепим. Међутим, као и игра делфина која је у почетку 

изгледала примамљиво и лепо, а онда се претворила у ужас, и њихова 

замисо која је деловала племенито и лепо, претворила се у пустош коју су 

преживљавали свакога дана изнова, упадајући само дубље у вртлог 

празнине и неоствареним сновима. Устовремено, искази који описују 

реакције супружника на ужасну сцену покоља коју изводе делфини, врше 

„одређену функцију у психолошкој равни“ (Копрвица 1975: 10). Исказе је 

писац графички разделио две целине иако чине једну, чиме је додатно 

осветлио психолошке портрете јунака. 

У дугим и непрекидним сатима осаме Марићи тону у своје мисли, 

у своја сећања. Враћају се свако у свет својих неиспуњених, давних жеља и 

снова чије је остварење спречио усуд живота. Издвојени од света и онога 

што чини људски живот, „oni bivaju upućeni na sebe, na svoju prošlost, na ono 

što su bili na svoju neostvarenost, na veliki broj promašaja“ (Marković 1976: 30). 

Жеља Катарине била је да постане пијанисткиња те је често евоцирала 

сећања на дане када је свирала Шопенову музику на добротворној забави, 

на многим приредбама, о свим државним празницима. За њу ништа није 

нестало, све је сачувано у њеном сећању. Волела је да оживљава та лепа 

времена када је снажно доживљавала живот. Кроз та сећања, која никад не 

бледе, она тражи начин да унесе смисла у тренутни живот. Облачила би 

хаљину, намештала исту фризуру, седела на рубу хоклице и по ивици 

кухињског стола замишљала да свира, да чује звуке и онај далеки пљесак, 

од пре тридесет пет година који још увек не губи значај. То је, заправо, њен 

начин да кроз сећања на лепе догађаје из прошлости испуни празнину  

живота. 

Иван је убеђен да је могао бити славан ратник, али су околности 

биле другачије, оне су хтеле да он уместо на фронту буде у логору. Да је 

отишао у партизане, у његовом животу би све било другачије. Могао је бити 

и познат говорник и зато одлази у шуму, у таму кад је невреме, ветар и 

таласи и тада држи неорджане говоре, у ветар баца само понеку реч и више 

осећа него што каже. „I on govori, govori. Ogi su mu vlažne od suza zbog riječi 

koje ne zna, a miran je kad ih nađe. (...) A on ne može dalje riječima koje ne zna; 

a zamišlja neke poznate, divlje, očaravajuće“ (Selimović 1983: 71, 82).Он не 
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жели и упорно одбија да се одрекне својих снова. То је једино што још 

сигурно поседује и што га, бар на кратко, може избавити из бесмисла, јер 

ако заборави, помириће се, одрећи ће се онога што је хтео да постигне, а 

онда ће нестати и маште. Заправо, никада није било онако како је он желео 

да буде. Док се год буде сећао, моћи ће да у мислима промени исход 

некадашњих догађаја.Ти неостварени снови прогоне их у виду сећања на 

острву, где је живот испуњен једноличношћу и монотонијом. Двоје 

усамљених људи живе растужени сећањима кад год се она јаве. Ојађени су 

због неостварености и мало онога што су хтели, али и због немоћи да у 

тренутни живот унесу било какву промену. Иван jeзнаo да се мора 

покренути из мртвила, „из погрешних лежишта свога живота, из 

увређености и јада, слома и резигнације“ (Андрејевић 1996: 207). Међутим, 

једном учињене грешке то не дозвољавају. Оне се само увећавају и сламају 

и најмањи покушај искорачења из јада и слома у коме живи. Заправо је 

сваки покушај свођења рачуна човека на крају животног пута праћен 

негативним емоцијама. Он се сукобљава са шкртошћу, са оскудношћу свога 

живота и покушава да своје биће уклопи у свет острва. Чак и у неком 

покушају да измени слику света која му је наметнута, суочен је са 

немогућношћу да то и учини. Иван зато постаје неуротичан и гневан на све 

око себе. Бесан је на жену због њеног одласка у цркву. Пакосно је пита 

зашто је то учинила, док се у питању чуло: Зашто си учинила нешто за свој 

живот? Њена жеља да изађе из тог зачараног круга усамљености као и 

могућност да се приближи људима и учини неку промену у своме животу, 

у Ивану изазива бес и огорченост, као последицу страха да ће се у њеном 

животу нешто покренути и променити, а да ће његов остати иста празнина. 

Само се још понекад јаве зраци наде да се још нешто може учинити са 

животом, али се и они губе у сивилу су морне стварности. Пун полета каже: 

 
„Otići ću morem u nepoznato. Jednom. 

Ostaviću ovu vrelu kamenu liticu na kojoj i gušter izdiše... 

Otići ću jednom. 

Kuda. 

Ma kuda. 

Kada. 

Nikada. 

Čim đavo preciznosti došapne vrlo precizna pitanja, mašta prestaje. Ostaje 

tuga“ (Selimović 1983: 16–17). 

Њему је у животу био потребан преокрет, нешто што ће га бар за 

тренутак тргнути из бесмисла у коме живи. Сасвим случајно, Иван је 

преокрет, бар на кратко, доживео у музици. Чуо ју је поред женског 

самостана и сасвим неочекивано, музика га је освојила, уљуљкала и на 

кратко донела лепе снове. У том тренутку у којем су се сан и јава помешали, 



Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац 

60 

 

Иван је био искључен из времена, а бар на тренутак је осетио радост и 

унутрашњу слободу. 

„Трајање Ивана Марића, безначајно као сагорела шибица, 

ништавност његовог живота муче га колико и тамно тајанство смрти. Како 

ући у вечност, како саградити свој Скадар на Бојани?“ (Андрејевић 1996: 

211). Понављао је себи: „Nije pravo da tako bezdadno umre glas o meni i da se 

zatre sjećanje, kao na kokoš. Ali, šta bi trebalo učiniti da ne bude tako? Bože, kad 

si mi dao tu misao, daj mi i rješenje“ (Selimović 1983: 102). Одлазак на свечано 

откривање споменика у селу, заправо само ради прилике да још једном 

будан одсања свој сан у коме он херојски решава битку, Ивана је навео на 

чесму на чијем је белом камену писало: Како си? Схватио је да и само једна 

топла реч може бити читав доживљај, да на душу падне као мелем на рану. 

Тада је дошао на идеју да и он сагради чесму и да у камену уклеше такву 

благотворну реч. То је за њега био нови подстицај за маштање, тренутак 

који му је показао знак спасења из сумора и бесмисла живота. У њему су се 

рађали снови да његово трајање није узалудно, да ће и он оставити нешто 

иза себе, неки трајнији, видљивији, траг. Иако је све то јасно могао да види 

у својим мислима, сурови живот је умешао своје прсте и уништио му ту 

дивну слику. Почео је да штеди како би остварио свој сан, а у исто време је 

и окретао главу да не види жену која иде у подераним ципелама, али је у 

срцу знао да греши. Жена је од уштеђевине купила ципеле, а он је све опет 

почео из почетка. Након тога су почели да долазе други проблеми док у 

њему од свега није остала само још нада која је тињала. 

Иван је осуђен на статичност, на пуко вегетирање и упрно 

ишчекивање да му живот пружи шансу за нечим великим што ће га извући 

из бесмисла живота. Једног олујног дана на тренутак је изгледало да му је 

живот дао шансу да учини нешто велико, да помоге човеку чији је живот 

био угрожен на мору. То је прилика коју не треба пропустити. Иван је био 

узбуђен својом племенитом намером да помогне (виче непознатом да се 

врати, трчи на обалу, позива људе да прискоче у помоћ). Обузет жељом за 

жртвовањем, не види колико је његово понашање непримерено, његова 

ревност бескорисна и сувишна. Непотребно је дозивао непознатог на 

узбурканом мору јер га он није могао чути, а и сам човек види да се треба 

склонити пред невременом. Људи на обали, као и Иван, знају да је човек у 

опасности, али Иван не одустаје, позива људе да се укрцају у усидрени 

бродић и крену у помоћ. У том одушевљењу да је дошао његов час и да га 

не сме пропустити, Иван не може да реално сагледа ситуацију. Тек када је 

потегао конопац да сам повуче бродић, освестио се. Био је постиђен због 

одушевљења које је нагло спласнуло. Тако Иван ни у једном од својих 

планова није наилазио на упориште, само поразе и изневерену наду. 
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3. Чежња за љубављу 

 

Отуђени од света али и једно од друго, обома је неопходна топлина 

људске речи. Ту топлу, дуго ишчекивану људску реч, најзад је донео 

Катаринин сестрић. Младић је само успут свратио, остао пар дана, али и за 

тако кратко време, свет је постао богатији. По први пут они су с неким лепо 

и присно разговарали, осећали задовољство у заједничком боравку, 

поготово у вечерњим сатима када би сви седели на клупи испред куће. 

Посета овог младића је у њиховим измореним душама изазвала талас 

радости након кога се око њих опет склопио мрак, као и пре његовог 

доласка.Монотонију која је владала Ивановим животом, изненада је разбио 

још један догађај. То је појава девојке Лунотар, која у Иванов живот нагло 

уноси свежину. „Za starog čovjeka Ivana ona postaje pjesma i najava nečeg 

novog, mogućeg ostvarenja sna o ljubavi“ (Skakić 1992: 87). Тих дана му је чак 

и његов тежак живот био леп. Посматра је сваког јутра док сама силази на 

обалу да се купа. „On voli taj trenutak kad je u čisto jutro prvi put ugleda, voli 

i ostale trenutke u toku dana, dok je gleda, dok misli o njoj, ali to prvo jutarnje 

viđenje je kao vedar sunčani zrak poslije oluje, kao mlaz svježe vode nakon duge 

suše“ (Selimović 1983: 69). Чак и када се једнога дана на плажи појавио 

младић, Ивану није било криво, већ му је дало други смисао, сада је себе 

видео у улози чувара њихове љубави. Девојка је својим доласком оживела 

дубоку потребу за љубављу коју Иван носи у себи и која га спасава од 

унутрашње пустоши. Катарина и Иван нису евоцирали сећања на дане 

испуњене међусобном љубављу, али по некад нешто од те давне љубави 

закопане дубоко у њима, избије на површину. Он уме рећи: „Možda ti se 

ponekad čini da sam rđav i nepravedan, i žao mi je zbog toga. Oprosti mi, kriva 

je moja nesrećna narav... Pa dobro, volio sam te, uvijek. I sad te volim“ 

(Selimović 1983: 160). Међутим, тада као да се застиди самог себе и 

одједномсе све враћа на исто, добро познато. Њих двоје опет бивају два 

острва која вапе за људским разумевањем и љубављу. Али, ипак, Иванове 

речи нису биле празне. „Негдје у дубини рђом нагрижене душе остало је 

топлине, љубави. Није се све претворило у пепео“ (Павићевић 1995: 93). 

Иван зна да он Катарину воли, али то себично чува, ретко то изговара, као 

да ће тиме и осећање бивајући изговорено и нестати, а у његовој ће души 

завладати пустош од које га деле још једино обриси некадашње љубави. Ни 

Катарина није навикла на такве речи. Када јој Иван, угледавши је тужну док 

окреће карте, каже: „Ja ne čekam sreću... Imam je. U tebi. Imam tebe“ 

(Selimović 1983: 182), она се уплашено тргла и запитала је ли му зло. Као да 

за таквим осећањима није било места, заборавили су их. Али, Иван је знао 

да су и њој те речи потрбне, јер он је бар сањао срећу, а она је није имала, 

карте се нису отварале. 
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Њихови ретки и штури дијалози пуни су препирки и заједљивих 

речи, али се на крају отме и понека реч утехе за којом обоје вапе: 

 
„Oni su sebični. Kao i ti. 

Kao i ti. 

Kao i mi. 

Kao i svako. 

Ja nisam sebičan. 

Nisi, dragi. 

Nisi ni ti. 

Nisam, dragi“ (Isto, 9). 

 

Излаз таквог животног стањаИван види једног јутра када се буди 

пун снаге за нешто ново. Након ноћи у којој киша замало није потопила 

острво, зора је у души болесног Ивана пробудила наду за нечим великим. 

Чини му се да је то баш тај дан пун обећања, пун наде да ће наћи оно, чему 

јесте да не зна име, али за шта зна да је вредно сваког труда. Чинило му се 

да је то јутро наде и да још ништа није изгубљено.  

 
„Ovo je jutro nade. 

Zašto sam mislio da su putevi moje sudbine završeni? Ništa nije konačno dok 

u nama 

ima snage za traženje. Ništa nije svršeno do samog svršetka. 

Dan, 

sunce, 

miris zemlje,  

crven žbun, 

radost života“ (Isto, 195). 

 

Међутим, не зна да ће у том јутру, у ствари, наћи своју смрт. У том 

ће дану Иван сам кренути у своју пустоловину и наћи свој дуго тражени 

мир, на дну мора. Тако се и тај први његов стварни покушај да се нешто 

промени завршио трагично. Иван ће умрети – сам. 

Цео свој живот супружници су провели отуђени како од света тако 

и једно од другог, без икаквог значајнијег догађаја који би им обележио 

живот. Желели су да нешто промене, да се отргну из бесмисла, да заживе, 

али никада то нису успели. До последњег дана били су странци у својим 

животима и желели да своју неисказану душу освеже неким топлим 

људским смислом и љубављу. 
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4. Смисао живљења 

 

Загледавши се још једном у тамне стране људске природе, 

Селимовић показује да човек који је бежао од живота, од терета и сукоба у 

њему, истим тим животом на крају и бива кажњен. Писац је још једном 

живот и људе ставио у искушење, поново суочио човека са питањима: Шта 

је и какав јеживот? Има ли спаса? Да ли је сваки човек само једно острво? 

У овом роману, који је по речима критичара и сам острво у стваралачком 

опусу аутора, обрађене су увек актуелне и „tipične boljke našeg vremena“ 

(Skakić 1992: 92), а испреплетаност ових увек актуелних мотива и њихова 

међусобна условљеност у роману, доказују да се у анализи дела ни један не 

може занемарити, јер би у том случају анализа била само делимичнаи 

непотпуна. С' друге стране, ово дело доводи и до закључка да мотиви 

попуттуђености, тражења смисла и љубави у животу, у већој или мањој 

мери прожимају и остала дела овог аутора, те могу бити мост који би роман 

Острво приближио њима и отварио пут новим истраживањима и 

међусобним компарацијама. 
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OSTRACISM, SEARCH FOR THE PURPOSE OF LIFE AND LUST 

FOR LOVE IN THE NOVEL ISLAND BY MESA SELIMOVIC 

 
The aim of the research is to analyze the problem of alienation of an old couple, 

who, after retirement, continue their life on an island, but also the problem of love of and 

their attempt to find the meaning of life. Through the motive of the mutual relationship 

of the spouses, their relation to the environment and the motives of past, the attempt to 

search for faith in life is analyzed. At the same time, the motive of love is also analyzed 

in the context of the search of a man for inner sanctuary. In the final part of the research, 

the permanence of the problems the novel opens is explored, as well as their 

interrelationship through the literary work of the writer. 

Key words: alienation, love, the meaning of life, an island, a novel of the 20th 

century 
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ЗНАЧАЈ МАНУЕЛНОГ РАДА И ФИНЕ МОТОРИКЕ ЗА ЛИКОВНИ 

РАЗВОЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 
Mануелни рад и традиционалне уметничке вештине веома су важни за 

ликовни развој деце предшколског узраста. Мануелни рад подразумева употребу 

руку, односно ручну  израду неког предмета. На мануелни рад мислимо када 

говоримо о старим занатима и традиционалним уметничким вештинама, али и о 

креативном стваралаштву код деце.  Деца предшколског узраста развијају 

моторику и унапређују мануелни рад кроз ликовно изражавање, уз помоћ маште и 

својих руку. Mоторика подразумева не само физичку активност и игре, већ и игре 

које подстичу и интелектуални развој. Када се говори о финој  моторици, најчешће 

се мисли на писање и цртање. Најзначајније активности  из области уметности које 

развијају фину моторику су цртање, сликање, вајање и мозаик. Развој фине 

моторике стимулативно делује на развој мозга и развој когнитивних способности.  

На овај начин можемо иницирати и оснажити развој емоционалне писмености и 

интелигенције. Сваки облик уметничког изражавања (код одраслих) и креативног 

играња (код деце), захтева вештину руку, прецизне покрете прстију, правилно 

обликовање форме и оно што је најважније,али и најтеже- превалити пут од 

перцепције до реализације. 

Кључне речи:уметничке вештине, фина моторика, мануелни рад, цртање, 

сликање, вајање, мозаик, ликовни развој 

 

 

1. Увод 

Више нема сумње да су рачунари, Интернет и разни електронски 

уређаји  веома важни фактори за обучавање одраслих и да олакшавају 

процес учења , али још многи сумњају да виртуелна стварност доприноси 

обуци младих генерација и васпитању деце у предшколском узрасту. 

Моћ нових машина заснива се на количини и брзини преноса 

информација. Брзина постаје потреба у свакодневном животу; брзо се живи, 

брзо упијају информације; брзина постаје уобичајено стање ума. Све 

генерације су таквом брзином прихватиле овакав начин живота, па овај 

тренд није заобишао ни најмлађе. Деца проводе своје најраније детињство 
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испред екрана и заправо се развијање моторике деце у предшколском 

узрасту данас заснива на куцању малих и  великих тастатура. Тако 

креативне игре остају у сенци, а родитељи немају времена или стрпљења да 

се ухвате у коштац са технолошким иновацијама. 

 

2. Стари занати, мануелни рад и традиционалне уметничке вештине 

 

Мануелни рад је директно повезан са радним васпитањем, односно 

развијањем радне културе.Радна култура се стиче у најранијем детињству, 

а како би се она развијала систематски и организовано, током целог радног 

века човека, у школском систему сматра се једним од најважнијих задатака 

васпитно-образовног рада. Осим у предшколским и школским установама, 

радна култура се стиче и у породици, односно у ваншколским 

активностима, као у каснијем животу и раду након завршетка школе. Радно 

васпитање подразумева оспособљавање детета за живот, за будући 

професионални рад, али и за слободно време. Да ли ће дете квалитетно 

испунити своје слободно време, пронаћи неки хоби и уживати у неком 

стваралачком чину, или ће се досађивати, зависи од тога колико је 

стрпљења уложено у његово васпитање. У развоју радне културе обавезно 

је учествовање умног, физичког, моралног и естетског васпитања (Круљ и 

сар., 2003) 

Да би дете спознало могућности мануелног рада, неопходно је да 

некога посматра како нешто самостално ствара. Радне навике се стичу, а 

занати и вештине се уче. Данас медији нуде другачије садржаје, а родитељи 

су због посла често одсутни и немају времена да се посвете креативном 

игрању са децом. У данашње време права је реткост видети тату како са 

дететом прави макету брода или авиона, или видети маму како плете, хекла 

или прави украс од папира. У првим годинама живота оваква врста помоћи 

се може очекивати искључиво од родитеља и радне навике се стичу у 

најранијем детињству.  Мајсторске радионице препуне алата, такође су 

реткост, као и уметнички атељеи. Занати се све ређе изучавају, а вештине 

које захтевају стрпљење, упорност и истрајност, постепено ишчезавају. 

 

3. Значај мануелног рада и фине моторике у васпитању  деце 

предшколског узраста 

Моторика је способност контролисаног покрета тела. Када се 

говори о моторичким вештинама, треба разликовати крупну и фину 

моторику. Под крупном моториком се подразумевају активности које 

покрећу руке, ноге или цело тело, а те активности могу бити плес, трчање 

или разни спортови. Крупна моторика је способност продуковања покрета 

руку, ногу или тела са одређеном контролом(Рајовић, 2009). Игре на 

отвореном, игре лоптом, скакање, пливање или вожња бициклом су 
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активности које подстичу развој крупне моторике код деце. Оне такође 

подстичу развој координације, равнотеже и истовремено помажу детету да 

развије добру перцепцију свог тела у простору.Фина моторика подразумева 

способност покретљивости прстију шаке, употреба прстију да би се 

постигао неки резултат (То се углавном односи на цртање и писање и неке 

фине мануелне вештине). Фина моторика је способност да се праве 

прецизни ситни покрети руком уз задржавање добре координације између 

прстију и ока. Фина моторика се развија са узрастом - од почетних 

неспретних покушаја детета да самостално користи кашику, покрети руке 

тј. шаке временом постају прецизнији, све до момента када дете може да 

узме оловку и да је контролише. Тако временом  успева да напише слова 

између две линије, или да нацрта животињу, кућу или своју породицу. 

Цртање, сликање, мозаик и вајање су активности које у великој мери 

доприносе значају мануелног рада и развоју фине моторике код деце. 

 

4. Школа и школски систем у функцији развоја фине моторике деце 

 

„Васпитање је један од основних услова друштвеног живота и 

континуираног развоја друштва. Оно је органски везано и прожима се са 

другим људским активностима и присутно је у скоро свим међуљудским 

односима. На васпитање деце утичу првенствено родитељи, али и многи 

други појединци и институције (чланови породице, другови, вртић, школа. 

Чиниоци васпитања нису исти у свим друштвима, а такође и њихов значај 

и утицај се мења. Поједини чиниоци, који су некада били одлучујући (стари 

људи, црква и сл.) данас имају све мањи утицај, а јављају се нови и све 

разноврснији чиниоци (штампа, телевизија, интернет, јавне 

манифестације,путовања…)  (Трнавац, Ђорђевић, 1998: 75) 

Васпитање деце један је од главних задатака сваког родитеља, али 

је такође и један од главних задатака школе, као институције. Појам 

васпитања је тумачен на разне начине и дефинисан од стране многих 

педагога. Већина њих се слаже да би васпитање требало да буде  свестан и 

планиран чин формирања личности детета. Такође се већина слаже да је 

васпитање веома сложен , комплексан и дуготрајан процес. Васпитање  као 

педагошка категорија по својој суштини је интенционално, јер 

васпитавањем имамо намеру да остваримо циљ, а то је изграђивање и 

обликовање личности детета (Поткоњак, 1968). 

Школа као институција требала би се ослањати на традиционалан 

систем вредности, који подразумева изучавање мануелних вештина у циљу 

развијања и усавршавања разних моторичких вештина. Свакако да је 

пожељно да школски систем прати савремено доба и да, као и у развијеним 

земљама и код нас постаје кибернетичко-информатички опремљен, 

модернизовани систем, међутим, нагле промене начина живота и брзина 

којом се све одвија, доводи и до неких нежељених последица. Васпитање 
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подразумева и стицање радних навика, како код куће,тако и у школи. 

Одлагање играчака, књига и осталих ствари на своје место, одлагање свог 

прибора након оброка или мала помоћ одраслима око неких послова у кући 

или школи, неки су од примера како деца уче да буду вредна и радна. Радне 

навике и моторика развијају се  и на неким предметима у школи. Један од 

њих је ликовна култура. Кроз разне вежбе, користећи разноврсне 

материјале, деца развијају фину моторику. Неке вежбе које захтевају више 

времена, могу да се раде неколико недеља. На тај начин деца увиђају значај 

континуираног рада. Практичан рад у школи подразумева спонтано дечје 

ликовно изражавање, а касније и свесно ликовно изражавање уз избор 

одговарајућих ликовно-изражајних средстава (Карлаварис, 1984). 

 

4.1. Предшколско васпитање и фина моторика деце предшколског узраста 

 

У развоју и васпитању човека, предшколско васпитање има 

изузетан и пресудан значај, управо због чињенице што се у периоду од 

рођења до поласка у школу покрећу и активирају физичке и психичке 

основе и диспозиције донете наслеђем. Развој детета има свој ток, своје 

етапе и фазе и свако непоштовање временских одредница, касније се тешко 

може надокнадити. Деца предшколског узраста значајно се разликују од 

одраслих у погледу њиховог физичког раста и развоја, али такође и 

когнитивног, социјалног и психолошког статуса. (Крнета и сар, 2012) 

Одлике дечјег нервног система, њихове емоционалности, радозналости, 

спонтаности и сугестибилности, њихов развој саткан из могућности, 

изазивају код одраслих посебан емоционални однос и љубав према њима.  

(Трнавац, 1998). Деца су у свом бићу иста – бескрајно радознала, рањива, 

жељна љубави и стваралачких изазова. Савремени живот подигао је 

прагове њихове осетљивости. Она траже сажетије речи и јаче боје да би 

угасила неке унутрашње ватре. ( Маринковић, 2014). 

У предшколском периоду деци се могу задати разни креативни 

задаци  за развијање фине моторике кроз игру. Вајарске и сликарске 

технике могу се прилагодити сваком узрасту и сваком детету 

индивидуално, у складу са дететовим афинитетима. Дете може правити 

једноставне скулптуре савијањем меке жице, лепљењем више слојева 

новинског папира, лепљењем комадића дрвета или каменчића, бојењем 

каменчића одговарајућом четкицом и темперама, ређањем мозаика од 

каменчића, израдом колажа од цепканог или сецканог разнобојног папира, 

израдом мозаика од колаж-папира, као и цртати оловком на папиру или 

бојити фломастерима и сликати темперама. За реализацију неких тежих 

задатака неопходна је помоћ родитеља или васпитача, али деца у 

предшколском узрасту  могу бити довољно спретна да и сама покушају да 

направе честитку за рођендан или празник, кутију за накит или играчкице, 

лутку од крпица или брод од стиропора. 
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Предшколско васпитање је у функцији остварења нашег идеала, 

васпитања свестране личности. У историји васпитне делатности је лако 

запазити да се остваривање задатака предшколског васпитања све више 

помера са породице на друштвено организоване облике васпитања. 

Запосленост оба родитеља, све већа друштвена ангажованост чланова 

породице и све већа сложеност процеса васпитања, нарочито предшколске 

деце, довели су до наглог отварања великог броја дечјих вртића.  

Предшколско васпитање има и своју друштвену и своју педагошку 

функцијукоја се огледа у томе да деца квалитетно испуне своје време: 

„Улога друштвено организованих облика предшколског васпитања  није 

само у томе да деца имају неки „социјални азил” и смештај, док су 

родитељи на послу, или да деца негде „утроше своје време док не дођу у 

време обавеза и дужности одраслих...” (Трнавац, Ђорђевић, 1998:78). 

У зависности од ентузијазма и креативности, како  родитеља тако 

и васпитача, деца предшколског узраста могу кроз игру да усавршавају 

разне мануелне вештине, примерене њиховом узрасту. То је првенствено 

ређање коцака, грађење кула, аутомобила, кућа, или објеката из маште. 

Осим могућности да се ређају једна на другу, коцке и својим бојама 

доприносе развијању креативности и бољем опажању. Путем игре, рада и 

учења, деци треба омогућити да на све могуће начине покрену своје 

природне потенцијале и могућности. Цртање дрвеним бојама и 

фломастерима  је најчешћи и најзахвалнији облик развијања и фине 

моторике и интелектуалних способности. Кроз цртање и сликање деца 

распознају боје, површине, линије, пропорције; постепено стичу сазнања о 

композицији, простору, хармонији и осталим ликовним елементима. 

 

4.2. Игре у функцији унапређења фине моторике деце предшколског  

узраста 

 

За успешан раст и развој сваког детета од велике важности је 

развијање њиховох моторичких вештина. На потпуно природан начин, деца 

воле да се крећу и истражују свет који их окружује. Осим свакодневних 

активности попут хватања предмета, држања играчака или прибора за јело, 

свлачења и облачења, велику улогу у развоју моторике  има игра кроз коју 

дете развија своје вештине. Цртање и сликање, као и писање су веома важне 

и озбиљне активности, које детету треба презентовати искључиво као игру. 

Једино тако дете може да прихвати описмењавање као обавезан део 

одрастања. Кроз такве игре дете најефикасније унапређује своје 

интелектуалне способности.Фина моторика је од суштинског значаја за 

писање што представља довољан разлог да се обрати пажња на развијање 

те вештине и код куће, много пре поласка у школу. Почевши од друге 

године, могуће је предлагати деци бројне активности које подстичу развој 

фине моторике.Углавном се препоручују следеће игре које унапређују 
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фину моторику код деце:  тесто за моделовање или пластелин, прављење 

разних фигурица; облачење малих лутака, сакупљање ситних предмета или 

исцепканих папирића, низање перлица или дугмића на пертлу или канап; 

оригами – прављење разних форми савијањем папира;  кликери, цртање, 

бојење, сецкање, лепљење; грађење конструкција од коцака, шрафова, 

дрвених делова; провлачење пертли кроз отворе, закопчавање-откопчавање 

дугмади,сакупљање ситних предмета или исцепканих папирића . 

Овакве активности могу да се вежбају било где, нису потребни 

посебни услови, сви материјали су доступни и нису скупи. Уз мало воље, 

овакве игре би требало да буду део свакодневних активност  детета 

предшколског узраста. Ове једноставне, креативне игре доприносе јачању 

мишића шаке, њене спретности, развијању координације око-рука, развоју 

опажања и концентрације  (Рајовић, 2009) 

 

4.3. Значај цртања, сликања, вајања и мозаика за развој фине моторике код 

деце 

 

Креативност је способност да се стварају нове идеје, нови 

уметнички предмети, све оно што има социјалну, духовну, естетску, научну 

или техничку вредност. Није довољно само поседовање  способности и 

склоности ка неким уметничким вештинама, нужно је развијати и неговати 

креативност у најранијем детињству; маштовитим приступом подстицати и 

стимулисати дете да ствара.  Ликовно стваралаштво подразумева 

изражавање емоција кроз бојење површина, стварање и обликовање 

тродимензионалних форми помоћу различитих материјала, исцртавање 

разних линија, тачкица, сенки, флекица, шрафура, или стварање ритма 

прскањем разређене боје. Када говоримо о ликовним уметностима, 

најчешће мислимо на цртање, сликање и вајање (Бреско,1974; Васић, 1988; 

Багнал, 1995)  

 

4.3.1. Цртање 

 

Цртање омогућава детету вузуализацију помоћу линија - танких, 

дебелих, испрекиданих, кратких, дугих итд. Притом, веома је битно, како 

дете држи оловку, какав притисак врши на њу и које покрете руке користи 

да би добило одговарајуће ефекте. Ако оловку држи чвршће и притисне јаче 

док црта, добиће тамнију и дебљу линију. Цртати се може и угљеном, 

кредом, пастелом, тушем и пером… Угљеном се могу нацртатии фине, 

танке и дебеле линије, али уколико се штапић угљена поломи и положи на 

папир, могу се добити разноврсне текстуре и широке црне површине. 

Дете се може подстицати да доврши започети цртеж, додајући 

детаље као што су око на портрету, кров на кући, јабуку на дрвету и слично. 

Детету  треба  цртати што једноставније облике, које оно може да понови. 
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Када се једном ослободе, деца уживају у игри цртања и треба им омогућити 

да то раде кад год пожеле. Веома је значајно да родитељи од најранијег 

детињства детету покажу како може рукама да се црта по песку, на  

замагљеном прозору, снегу, на столу просутом брашну или пиринчу, 

прстом у ваздуху или кредом на бетону. Временом покрети руке детета 

постају све сигурнији.  Уз помоћ родитеља правилно ће држати оловку у 

покушају да напише неку поруку, честитку или нацрта нешто лепо. 

 

4.3.2. Сликање 

 

Сликање  омогућава контакт са бојама, што стимулативно делује 

на дете. Држање четкице подстиче мануелни рад и пружа мало другачије 

могућности од оловке, а фина моторика се развија још више ако дете за 

сликање користи сунђер, крпицу, прсте и сл.  Потези четком, прскање боје 

растворене у води и интензивни колористички акценти темпере, изазивају 

сензацију која буди дечју машту. Детету треба омогућити услове да слика, 

иако многи родитељи то избегавају – у дворишту, на тераси или код куће; 

уз помоћ старе простирке за под, или набавити велику кутију у коју дете 

може да уђе и да унутра слика, чак и по унутрашњим зидовима кутије. 

Сликарство подразумева многе ликовне технике (темпера, уље, 

пастел, акварел, акрилик, Постоје разне методе сликања. Коришћењем 

различитих материјала, сликарство се може практиковати на више начина 

(Крајгер Хозо, 1991). Осим помоћу боја и четкица, сликарски се може 

изражавати и техником колажа и мозаика. Колаж подразумева сецкање, 

цепање и лепљење бојених површина. Комади папира или других 

материјала се уклапају и лепе у слојевима да би се добила ликовна 

композиција. Коришћење прстију, маказица, комадића папира и лепка, 

захтева спретност и стрпљење. Сликати,односно бојити се може још и 

помоћу фломастера, дрвених боја, сувог и масног (воштаног) пастела, 

тушевима у боји итд.  

 

4.3.3. Мозаик 

 

Мозаик је најтежа вежба, али изазива снажне емоције код деце, јер 

контакт са природним материјалом, играње са песком и каменчићима и 

најзад, слика која се добија ређањем каменчића-право је задовољство. За 

израду мозаика користе се каменчићи различитих димензија (које морају да 

поломе одрасли помоћу оштрог чекића и наковња, али такође могу да се 

користе природни облуци и разнобојни каменчићи нађени у природи, поред 

реке, језера или на обали мора). За прецизно ређање јако ситних каменчића 

може да се користи пинцета, што је веома корисна вежба за развијање фине 

моторике. За израду мозаика могу се користити и шрафови, перлице са 

старих огрлица, комадићи керамике, кликери, шкољке и сл. Мозаик се може 
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радити на два начина: индиректно, када се каменчићи постављају лицем на 

доле. Када се изређа цела композиција, односно излепе каменчићи лепком 

на папир, поставља се рам и жичана арматура, а потом излије течни малтер 

од песка, цемента и воде. Када се малтер стегне после неколико дана, 

окрене се  лице мозаика и тако добије трајна слика. Други начин је када се 

каменчићи директно убадају у густи малтер, који се наноси на неку равну 

површину (даску, пресовани стирпор или хераклит плочу). Малтер може 

бити и у боји, што још више истиче шарене каменчиће који се ређају један 

поред другог и тако добија  слика (Гарчевић, 2009) 

 

4.3.4. Вајање 

 

Вајање је један од најстаријих видова уметности и односи се на 

опажање форме . Вајање подразумева моделовање, односно обликовање  

различитих материјала (глина, камен, дрво, метал…). У предшколском 

узрасту најчешће се практикује употреба пластелина, глине,глинамола, 

папира и картона, за израду скулптура. У домаћинству је увек доступно 

тесто од брашна и воде за вајање, а помоћу модлица за колаче могу се 

добити разни облици, који се могу обојити кад се тесто осуши.  Погодна је 

изолована мека жица, коју дете може само да савија и обликује жељене 

форме. Материјали у ликовним уметностима могу се комбиновати. 

Комбиновањем жице и глине могу се правити животиње; помоћу балона, 

лепка и новинског папира могу се израђивати скулптуре већих димензија, 

као и од „папир-маше“ масе(папир, бир-креда и туткало); могу се 

комбиновати каменчићи и комадићи дрвета итд. (Карлаварис, 1984) 

 

5. Закључак 

 

Жеља за обликовањем материје и изражавањем помоћу ликовног 

језика нормална је појава код деце предшколског узраста. Деца имају 

потребу за креативним изражавањем, али им је савремено доба ускратило 

то задовољство и уместо развијања фине моторике путем мануелних 

вештина, обликовања материјала, сликања, вајања или цртања на зиду, деца 

прве вештине стичу виртуелно, испред екрана. 

Нагли развој рачунарства деведесетих година прошлог века 

изменио је свет. Напредак науке, технике и технологије, како у свету тако 

и код нас, продире у све поре друштвеног живота, преузимајући одређене 

руководствене улоге, како у породици, тако и у школском систему. Све је 

мање слободног времена, како код одраслих, тако и код деце, па је веома 

драгоцено како ћемо га заправо испунити. Систем вредности је промењен, 

брзо се живи, па су уметничке вештине помало маргинализоване, а послови 

и игре које захтевају мало више времена, стрпљење и фину моторику 
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некима и потпуно непознати. Од великог је значаја да деца предшколског 

узраста буду упућена у могућности стваралаштва и да се њихова 

креативност усмерава ка мануелним вештинама. Многа истраживања 

показују да је у васпитању деце предшколског узраста важно да развијају 

фину моторику и то свакако путем здраве креативности и маште, а не само 

кроз виртуелне игре.  

Када је дете посвећено уметности, када се бави мануелним 

вештинама (вајање, мозаик, цртање), када научи нешто да ствара, да 

обликује форме од различитих материјала (глина, папир, жица, камен), оно 

ће створити један чаробан свет и желети да се њему враћа изнова, сваки 

дан. Када дете спозна лепе ствари које може и само створити, када научи да 

ни од чега направи нешто помоћу маште и својих десет прстију, када неке 

праве вредности постану део његове свакодневнице, тада је дете на правом 

путу да постане добар човек.  
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THE IMPORTANCE OF MANUEL WORK AND FINE MOTORIC FOR 

THE ARTISTIC DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
Manual work and traditional artistic skills are very important for the artistic 

development of preschool children. Manual work involves the use of hands, that is, the 

manual creation of an object. We think of manual work when we talk about old crafts 

and traditional artistic skills, but also about creative children’s work. Preschool children 

develop motoric and improve their manual work through artistic expression, with the 

help of imagination and their own hands. Motoric implies not only physical activity and 

games, but also games that stimulate intellectual development, too. Fine motoric usually 

considers writing and drawing. The most important artistic activities that develop fine 

motoric are drawing, painting, sculpturing and mosaic. The development of fine motoric 

stimulates the development of brain and cognitive abilities. In this way we can initiate 

and strengthen the development of emotional literacy and intelligence. Every form of 

artistic expression (by adults) and creative play (by children) requires the skill of hands, 

precise finger movements, the proper shaping of a form and, the most important, but also 

the most difficult-growing from perception to realization. 

Key words: artistic skills, fine motoric, manual work, drawing, painting, 

sculpturing, mosaic, artistic development 
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АДАПТАЦИЈА У ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ 

 
Према многобројним дефиницијама процес социјалне адаптације 

одређује се као активно прилагођавање појединца условима друштвене средине. 

Ова адаптација обухвата прихватање вредности и циљева карактеристичних за 

одређену социјалну групу, њених норми понашања, културе, традиције, и 

структуре улога која одређује међусобне односе чланова групе. Успешност и тип 

адаптације на предшколску установу зависе од потреба, мотива и зрелости 

појединца да се укључи у социјалну групу, као и од тога шта  социјална група од 

њега очекује или му намеће. У стручној литератури наводе се три основна типа 

адаптације: лака адаптација, адаптација средње тежине и  тешка адаптација. Ком 

типу адаптације ће дете припасти како и какве ће реакције дете испољити у 

периоду адаптације зависи од многобројних фактора, а превасходно од 

породичних фактора и фактора установе али и индивидуалних особености сваког 

детета.  

Кључне речи: адаптација на предшколску установу, реакције на установу, 

породични фактори. 

 

 

Увод 

 

Један од важних догађаја у животу детета а и целокупне породице 

јесте полазак у вртић или јаслице, а уско са тим повезан је ипериод 

адаптације на нови колектив. Сматра се, а и сами резултати истраживања у 

педагошкој пракси тако показују, да када дође у контакт са новим 

колективом детету ће можда бити потребно и неколико недеља да се 

привикне на нове услове и режим дана, те тако период адаптације детета на 

установу може потрајати. То посебно важи за децу која се нису одвајала од 

породице. Сваке године у предшколским установама стручна лица, а и 

родитељи, сусрећу се са адаптацијом деце на установу. Многи аутори тврде 
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да и поред препарације деце па и самих родитеља, као и примене програма 

адаптације и испуњавања свих неопходних услова којима се процес 

адаптације поједностављује, ипак сепарационе тешкоће различитог 

интензитета које се не могу предвидети манифестују се у току овог процеса.  

Обично се у стручној литератури наводе три основна типа адаптације: 1) 

лака адаптација, 2) адаптација средње тежине и 3) тешка адаптација. 

Лака адаптација представља нормалну реакцију на промену 

средине деце која имају оптималне васпитне услове и која су успоставила 

сигруну и стабилну емоционалну везу са родитељима. Код такве деце све 

реакције и промене у понашању пролазе у року од 10-15 дана боравка у 

колективу; дете брзо прихвата нову средину и радује се доласку у њу. 

Адаптацију средње тежине имају деца чије се промене у 

понашању продуже и до месец дана боравка у вртићу, током којих дете 

упорно одбија долазак у колектив. 

Тешка адаптација се обично врло ретко среће у пракси. Односи се 

на децу код које се могу запазити упорне и дуготрајне реакције и 

поремећаји у понашању који трају и по неколико месеци. Обично је код 

такве деце присутно више неповољних чиниоца који продужавају период 

адаптације као што су одсуства из колектива услед болести или неког 

другог разлога, неповољни породични услови, непримерени васпитни 

утицаји исл. У тим случајевима, потребно је тимско сагледавање проблема 

(васпитач/мед. сестра, родитељи и педагог или психолог) и заједничко 

проналажење начина да се тешкоће превазиђу. 

 

Реакције детета на вртић 

 

Поласком детета у васпитно-образовну установу очекују се битне 

промене у самом понашању које се не односе само не дете већ и на 

породицу. Поступци којима се служе стручна лица предшколских установа 

усклађен је са захтевим стручњака који проучавају дечји развој што значи 

да сви који раде на васпитању и образовању најмлађих своје деловање 

заснивају на добром познавању бројних научних дисциплина и боравком 

деце у установи. То подразумева да се захтеви који се постављају према 

деци подударају и произилазе из узрасних могућности деце као и 

способности просечног детета. Такође, неизоставна је напомена да највећи 

број деце прође процес адаптације без већих проблема, а само мали број 

пролази тежи облик адаптације. Рецимо, нека деца склона су реакцијама на 

физиолошком плану као што је одбијање хране и спавања спавања, 

пробавне сметње, честе прехладе и сличне сметње, а друга реакцијама у 

понашању - плач, агресивно понашање или повлачење. 

Регресија као једна од реакција која се може појавите код тежих 

облика адаптације подразумева да су се код детета појавили облици 

понашања карактеристични за неку од претходних развојних фаза као што 
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је нпр. сисање прста, мокрење у кревет, тепање. Сва та понашања су 

уобичајена у периоду адаптације и она ће постепено слабити и нестајати 

брзином којом се дете прилагођава новој средини и успоставља социо-

емоционалне односе са васпитачем и другом децом. Такође, битно је и то 

да се не може устврдити да је адаптација завршена када дете престане да 

плаче, већ када са задовољством долази у колектив и када почне спонтано 

и слободно да изражава своје емоције, мисли, способности. Због тога се 

управо често препоручује да посебну пажњу треба обратити на 

неиницијативну децу која обично тихо седе у неком кутку. 

 

Породични фактори у адаптацији деце на вртић 

 

Чињеница је и то да млађа деца немају потребу да сигурност 

породичног окружења и дома мењају за нешто ново, њима непознато. 

Управо због тога се дешава да је код највећег броја деце одлазак у вртић 

обележен трауматичним искуствима пропраћеним плачем. Да би се овај 

број смањио на минимум неопходно је децу полако припремати на једну 

нову установу у којој ће касније проводити добар део времена у току дана. 

Најбоље је у том смислу започети припреме постепено, превасходно 

одвођењем детета до установе, објашњавањем шта се у њој дешава, шта је 

сачињава, као и упознавањем околине вртића као што је двориште, 

игралиште итд. Наредни корак је увођење детета у просторије којим вртић 

располаже и подробније објашњавање, примерено дечјем узрасту, шта се 

конкретно у њима дешава а по могућству и увести дете у исте и провести 

са дететом бар неки минимум времена уз посматрање активности које се 

тамо дешавају. У том смислу неопходно је подићи ниво свести родитеља о 

значају почетних припрема за каснију адаптацију деце на нову установу, 

активности које се тамо одвијају као и садржаје који се реализују. Резултати 

неких истраживања показују нам да често родитељи ову фазу изоставе а 

претпоставка је да је главни разлог томе презапосленост, недостатак 

времена или пак необавештеност родитеља. 

Наредни корак који родитељи треба да учине након упознавања 

деце са вртићем и околином јесте и директно упознавање деце са особама 

на које ће нужно бити упућени свакога дана – васпитачима. За већину деце 

ово може бити чак први сусрет са већим бројем одраслих особа са којима 

ће бити у контакту. За дете које пре званичног поласка у предшколску 

установу није имало прилике да бар накратко упозна лице васпитача ово 

може да буде велики стрес. Исто искуство може осетити и сам родитељ 

управо због тога што и једни и други чине све од себе да се прилагоде 

новонасталој ситуацији. Управо из тих разлога, рано упознавање родитеља 

и деце са васпитачем може смањити интензитет трауме коју обе стране 

доживљавају. Веома је поражавајуће и то што након спровођења мини-

истраживања у оквиру предшколских установа долазимо до података да 
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већински део родитеља није упознао ни директно ни индиректно своју децу 

(а ни себе) са особама којима ће деца бити поверена. Разлози за овакво 

поступање родитеља остају непознати, можда је у питању недовољна 

едукованост родитеља или пак неспремност за суочавање са реакцијама 

сопственог детета. Сматра се да будућа истраживања треба мало детаљније 

да се баве овом проблематиком. Одлазак детета у вртић представља 

сепарацију. Мали је постотак деце која са радошћу прихватају одвајање од 

субјекта љубави – родитеља. Најчешћа и нормална реакција јесте плач и то 

неутешан плач, затим се дете активира по питању тражења вољене фигуре. 

Неретко се дешава да деца одбијају храну, сисају палац, врте косу, гризу 

нокте, слабо спавају а најчеће не дозвољавају да им неко (најчешће 

васпитачи или вршњаци) помогну. Деца која се након краћег плача убрзо 

укључују у активности са децом и васпитачем посматрају се као деца која 

се брзо навикавају не само на нову средину и нова лица, већ и на другачији 

режим дана и категоришу се као деца са сигурним обрасцем афективне 

везаности. Такође, деца могу и јако да плачу али да се тај плач изгуби за 

кратко време и то јесу категорија деце која такође спада у децу са сигурним 

обрасцем афективне вазаности јер након реакције плачем на одвајање 

оваква деца су спремна на кооперацију са непознатим особама и брзо се 

укључују у активности и прихватају правила. Може се рећи да су овде две 

групе уствари групе лако адаптиране деце. Уколико дете плаче и одбија да 

остане у вртићу или не плаче првих недељу дана па након тога почиње да 

плаче и не прихвата вртић онда је то дете које спада у категорије средње 

тежине адаптираности и тешке адаптираности, а она носе несигурни 

образац афективне везаности. У ствари ова деца су претерано емоционална 

и неутешна, усмерена су на потребе старатеља (најчешће мајке) а васпитачи 

у свему томе или постављају веће захтеве за самосталношћу или пак 

подржавају несамосталност и зависност онако како то ради мајка. Све већи 

захтеви код детета могу изазвати бунт и различите нове промене, како на 

психичком тако и на физичком плану, променама у понашању. 

Један од параметара преко којих се може сагледати адаптација деце 

на вртић јесте и изостајање из вртића. Уколико дете дужи временски период 

изостаје из вртића  то значи да дете није успоставило одговарајући социо-

емоционални однос са васпитачем па се стога није укључило ни у колектив. 

Такође, често су ова деца сиромашна по питању социјалних контаката те се 

не могу прилагодити новонасталим ситуацијама. У изузетним случајевима, 

и оно што треба узети у обзир, јесте да дужи временски период деца 

изостају из вртића услед тежих болести и дужег периода опоравка или 

услед неких других ванредних околности као што је на пример тренутно 

низак материјални статус породице а у ту категорију спада постотак оне 

деце која су само неко време изостајала. Дете ће ретко изостајати или 

уопште неће изостајати из вртића уколико је створило добру социјалну 

интеракцију и односе са другима у колективу, посебно са вршњацима. То 
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ће превасходно зависити од самог детета и онога што доноси из породице. 

Неповерљива деца неће створити интеракцију са другима, али зато су деца 

у стању да верују другима само у случају да се осећају сигурно у својој 

породици. Стога, ако дете у групу уђе се поверењем према деци и 

васпитачу, свакако ће лакше успоставити комуникацију и више ће се 

укључивати у дневне активности. Насупрот томе, деца која не исказују 

поверење према другој деци најчеће бивају одбачена, неинтересантна, 

досадна или усамљена, често су посматрачи у свим активностима. До такве 

деце је тешко допрети, повлаче се у себе и често показују реакције у смислу 

губитка апетита, сна, мокрења у кревет, сисања палца итд...изразитим 

протествовањем и неутешним плачем при поласку у вртић што родитеље 

често наводи на помисао да ипак дете тај дан не мора ићи у вртић, и ти 

обрасци понашања родитеља на дечје реакције се настављају из дана у дан 

те тако деца дуже изостају. Једноставно, ни родитељи а ни деца 

сепарациони период не могу олако да пређу. 

Ради постизања и одржавања близине примарне фигуре везаности 

реакција сепарационог протеста је нормална. Она се објашњава кроз низ 

негативних последица (протест, бунт, равнодушност). Сва деца су 

узнемирена сепарацијом без обзира на стил везаности. Уколико васпитач и 

остало стручно особље добро збрине дете смањиће се тенденција 

интензивног протеста и увећева се осећање сигурности упркос одсуству 

мајке. Уколико дете никако не жели да се одвоји од родитеља онда нам је 

то сигуран знак анксиозности која се ствара услед отпора физичком 

одвајању од примарне фигуре. Дете тражи близину, узнемирено је али и као 

такво може прихватити бригу другог одраслог, а ефикасно се смирује 

једино у присуству примарне фигуре.  

Адаптација деце на вртић, као што је већ речено траје одређени 

период. Код млађе деце тај период траје дуже у односу на старију децу. 

Спремност и стрпљивост са дететом у том периоду су веома значајне јер 

дете може бити љуто на своје родитеље код куће а учесталост 

протествовања може довести до регресије у понашању у смислу да се дете 

врати неким својим старим навикама. У овом периоду ипак деци треба 

прилазити са разумевањем јер је деци овај период тежак и стресан. Детету 

на адекватан начин треба објаснити да тиме што је одређени део дана 

одвојено од родитеља не значи да је мање вољено. Свакодневно 

протествовање детета неће се ублажити уколико родитељи покажу 

сигурност и неповерење јер је дете склоно да копира осећања својих 

родитеља, посебно мајке, те се и само понаша несигурно и неповерљиво те 

исказује протест на различите начине у име родитеља и у своје име.  

Ком облику адаптације деца припадају најчешће се процењује на 

основу временског трајања реакција детета на нову средину. Плач, посебно 

неутешан плач као најчешћи вид реакција детета може различито 

временски трајати. Уколикореакције детета на ново окружење трајудве 
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недеље колико отприлике и траје период адаптације то говори у прилог 

лакој адаптацији а ако реакције детета трајумесец и више од месец дана то 

се односи на адаптацију средње тежине, или пак уколикореакције трају 

неколико месеци док или их дете упорно исказује и даље то говори у прилог 

тешкој адаптацији која са собом носи одређене последице у виду 

поремећаја у понашању који трају и по неколико месеци или регресије која 

је већ поменута: мокрење у кревет, тепање, муцање, сисање (палца, цуцле), 

и низ других специфичних стања којима се дете брани од новог и 

непознатог. Већина аутора (Стојић, et. al. (2010) наводи да оваква понашања 

постепено нестају а њихов интензитет слаби и ишчезава оном брзином 

којом се дете прилагођава на нову средину.   

Познато је да се приликом разматрања опште адаптације детета на 

вртић акценат ставља и на пол детета јер су дечаци склонији да покажу 

тешкоће у понашању настале суочавањем са новим и непознатим у односу 

на девојчице. Они често изражавају непослушност, агресивност и бес према 

другој деци. Разлике међу половима и агресивности најшешће се приписују 

разликама у процесу социјализације дечака и девојчица. Дечаци су 

склонији пркоснијим поступцима (отимање и бес) и агресији насупрот 

девојчицама, тј. екстернализованим наспрам интренализованих проблема. 

Дужина трајања реакција на нову средину говори у прилог емоционалним 

проблемима, проблемима прилагођавања у групи вршњака и мање 

просоцијалног понашања код деце старијих родитеља. С обзиром на то да 

су данашње мајке запослене и имају бројне нове улоге осећање да не може 

да адекватно испуни све обавезе ствара осећај неадекватности што може са 

друге стране утицати и на квалитет родитељства а тиме и на општу 

адаптацију деце на вртић. Да би се размотрила адаптација деце такође се 

узима у обзир и број деце у породици. Ипак се, тврде стручњаци, лакше 

адаптитају на вртић деца из вишечланих породица. У таквим породицама 

друго и треће дете имало је прилике да се поред старијег детета 

социјализује и научи основним радним и хигијенским навикама. Родитељи 

који имају једно дете сматрају то лакшим и практичнијим. Али, ретки су 

они који су сасвим сигурни у ту одлуку и који не пролазе период 

преиспитивања. Преиспитивања се углавном односе на несигурност у вези 

са другим дететом, послом, каријером, одрицањима али и финансијама 

потребним за одгајање још једног детета. Истраживања показују да се 

најтеже доноси одлука о другом детету. Родитељи, посебно мајке већ имају 

искуства у вези са одгајањем детета и оне су те које најбоље знају колико 

тај посао може да буде исцрпљујући. Родитеље између осталог, мучи и 

потенцијално фаворизовање једног детета, aли истраживања показују да 

родитељи не би требало толико да брину о томе што имају миљенике, већ 

о томе како се према њима понашају. 

Велике породице, са троје и више деце, у нашем друштву нису 

уобичајене, јер су се изгубиле као део традиције, а савремени начин живота 
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оставља мало маневарског простора за квалитетно посвећивање улози 

родитеља више деце. Не може се оспорити чињеница да у породицама са 

више деце постоје бројне специфичности и комплексности које је немогуће 

наћи у породицама са једним дететом, док је за  децу брат или сестра 

искуство које се не може ничим надокнадити (иако њихов однос сачињавају 

како позитивне, тако и негативне емоције и искуства). Управо због већ 

наведеног социјалног искуства које дете развија још у породици од старијег 

брата и сестре спремније је за нове изазове. Међубратски и међусестрински, 

као и сестринско-братски односи прожети су обиљем емоција које током 

одрастања, а и касније, могу бити колико позитивне, толико и негативне. У 

њиховим односима постоји мноштво могућности за учење и развијање, а 

користећи ту међусобну размену прилагођавање не би требало да 

представља  велики проблем. 

Ово нам говори у прилог томе да су у породицама са мање деце 

чешћи протести и отежана адаптација него у породицама са више деце. 

Вероватно је то због тога што родитељи једно дете фаворизују, оно ужива 

статус јединчета и миљеника свих чланова уже и шире породице. У свим 

породицама одрасла деца су важнија својим родитељима него родитељи 

својој деци, али у породицама јединаца ово је наглашено. Јединци обично 

имају проблема да се одвоје од породице: не могу да оставе своје родитеље, 

посебно самохраног родитеља, а да се не осећају кривим и нелојалним због 

тога. Посебно су оптерећени касније у животу када је родитељима потребна 

посебна нега. Како већина истраживања говори управо су јединчад најмање 

способна да се брину о својим родитељима када нема никога другог да се 

брине о њима. Јединци мушког пола теже да се са тим проблемом изборе 

тако што ће га игнорисати. Ово нам само потврђује актуелно мишљење да 

деца из породица са више деце постоји тенденција ка тежој адаптацији јер 

су бабе и деде склоне да попуштају унучићима, превише их штите те их на 

тај начин „размазе“.Ово значи да су деца из нуклеарних породица склонија 

лакшој и средњој адаптацији. Са друге стране, могућност да се деца из 

вишечланих породица теже адаптирају је већа управо због чињенице да 

кући увек постоји неко ко би могао да их „причува“, ко би могао да се 

поигра, изведе у шетњу, а то су углавном баке и деке. Тако деца навикавају 

да су њихове чак и најмање жеље и хтења задовољене чега нема у вртићу 

те уме да дужи временски период изражава бунт према установи. То се исто 

дешава и у породицама које сачињавају само родитељи и деца јер дође 

време када се оба родитеља морају вратити својим пословима те већи део 

дана не могу провести са својим дететом нити излазити у сусрет његовим 

жељама, хтењима и потребама те нов начин живота и рада тиме ремети 

дотадашње свакодневно функционисање детета у породици, што са друге 

стране резултира учесталим протестима. Но, то што дете дужи временски 

период протествује не значи да се неће уопште прилагодити новонасталим 

приликама. 
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Треба споменути да без обзира што потичу из истих породица деца 

неће исто реаговати на вртић. Протест и бунт изражаваће на различите 

начине баш као што поседују различите особине и различито реагују на 

одређене ситуације. Оно што прво дете чини прилагодљивим новонасталим 

ситуацијама не мора друго и треће учинити истим на исти начин. 

Разноликост у особинама, понашањима и социјалним односима чини ову 

децу мање или више прилагодљивом. Родитељи кроз породичне односе 

преносе своје емоционалне проблеме на дете. Ово може да доводе до 

повећања осетљивости детета и плодно је тле за развој неприлагођеног 

понашања и учесталост непримерених реакција на нову средину. Деца 

усвајају многе негативне, али и позитивне нацине реаговања кроз односе у 

породици. То касније има велики утицај на њихов живот и социјалне односе 

посебно на односе који се развијају у вртићу са вршњацима и васпитачима. 

Највећу сигурност дете осећа у породици без обзира на то колико 

чланова броји. Прелазак у једну нову институцију која није ни налик 

породици нормално да код детета изазива одређене реакције слабијег или 

јачег интензитета. 

 

Закључак 

 

Адаптација обухвата прихватање вредности и циљева 

карактеристичних за одређену социјалну групу, њених норми понашања, 

културе, традиције и структуре улога која одређује међусобне односе 

чланова групе. Према Е. Каменову успешност и тип адаптације зависе од 

потреба, мотива и зрелости појединца да се укључи у социјалну групу, као 

и од тога што та социјална група од њега очекује или му намеће: да ли 

пасивно конформирање стању које затиче и циљевима групе или, насупрот 

томе учешћеу њиховом мењању, потискивање личности или изражавање 

њених карактеристика, уз позитивно и конструктивно прилагођавање без 

потчињавања (Каменов 2006: 275).  

Да би се дете лакше прилагодило потребно је створити све 

неопходне услове у којима ће дете да се не само опусти већ и осети да је 

прихваћено од стране оних који га окружују. Дете не сме да се „уклапа“ у 

круто примењиван режим дана већ задовољавање његових потреба треба да 

буде обављено индивидуално. На почетку, посебно првих дана, ради лакше 

адаптације детета на вртић, никако није пожељно да се инсистира на 

стриктном поштовању правила понашања која постоје у установи већ их 

треба уводити постепено чак и прилагодити правила код куће са правилима 

установе. Поред тога, васпитачи су ти који имају за задатак да поступно 

ослободе дете сепарационог страха па сходно томе треба да буду 

растерећени свих других обавеза како би имали више времена да се 

квалитетно посвете деци у својој васпитној групи како би се приближили и 

што више упознали децу, њихове потребе, интересовања, специфичне 
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реакције али и погодне начине утицања на њих. Управо зато сарадња 

родитеља и установе мора да буде беспрекорна како би се овај комплексан 

период у одрастању детета учинио лакшим и једноставнијим а бурне 

реакције сведене на минимум. Овим усклађивањем између две битне 

институције (породичне и предшколске) и стварајем оптималних услова 

адаптација би требало да буде окончана у року од месец дана. Постепено се 

реакције о којима је већ било речи у овом раду своде на минимум: 

успоставља се нормалан апетит, сан се доводи у ред, а стање поремећене 

емотивне еквилибрације се доводи у баланс. 

Из свега реченог закључујемо да је улога како васпитача тако и 

родитеља у адатацији деце на установу веома комплексна, као и да је 

прожета међусобним залагањем свих релевантних фактора (деце, 

родитеља, вртића), те да од њих зависи како позитиван став детета према 

колективу, тако и тип прилагођавања детаета на нове облике живота. 
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ADAPTATION IN KINDERGARTEN 

 
According to numerous definitions, the process of social adaptation is defined 

as the active adaptation of an individual to the conditions of a social environment. This 

adaptation involves the acceptance of values and goals characteristic of a particular 

social group, its norms of behavior, culture, tradition, and role structure that determines 

mutual relations of members of the group. The success and type of adaptation to a 

preschool institution depend on the needs, motives and maturity of an individual to get 

involved in a social group, as well as on what a social group expects or imposes on him. 

In the literature there are three basic types of adaptation: easy adaptation, adaptation of 

medium difficulty and difficult adaptation. There are many factors which determine the 

type of adaptation and children’s reactions during the adaptation period among which 

family factors and the factors of the institution prevail, along with the individual 

characteristics of each child.  

Key words: adaptation to preschool, reactions to the institution, family factors. 

 



 

 



 

93 

 

37.013.73 

 

 

 

 

мр Oливeрa Ивaнoвић1 
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Дрaгaнa Joвaнoвић 
OШ „Вaсa Чaрaпић“, дeчjи интeгрaтивни психoлoг 

 

 

OСВРT НA ПРOГРAME И ПРAВЦE КOJИ ПOДРЖAВAJУ 

ИСКУСTВEНO УЧEЊE 

 
Сaмa шкoлa je срeдинa сa oдрeђeним изaзoвимa кojи мoгу дa oтeжaвajу 

вaспитaвaњe jeр свojим свaкoднeвним живoтoм нe пoдржaвa увeк врeднoсти o 

кojимa гoвoри. Нeки oд рaзлoгa кojи су дoвeли дo тoгa су: нeгaтивнa сeлeкциja 

нaстaвнoг кaдрa, кризa у друштву, нeдoвoљнa мoтивисaнoст нaстaвнoг кaдрa дa сe 

пoсвeти свojoj прoфeсиjи, рaскoрaк измeђу знaњa кoje учeници стичу у свojим 

дoмoвимa и oнoгa штo сe прeзeнтуje у шкoли, трaнзициja из jeднoг нaчинa 

функциoнисaњa шкoлe у други, штo дoвoди дo кoнфузиje и уoпштe тeшкo врeмe 

прoмeнa крoз кojу прoлaзи читaвo друштвo, кaдa je тeшкo искристaлисaти 

врeднoсти нa кojимa трeбa рaдити. Укратко, у шкoли нe пoстojи oргaнизoвaни рaд 

нa вaспитaвaњу, a тaj сeгмeнт нe би трeбaлo прeпуштaти случajу, нарочито кaдa 

говоримо o aдoлeсцeнтимa кojи су у oсeтљивoм дoбу и пoтрeбнo им je вoђствo крoз 

овај турбулeнтaн пeриoд. У новије врeмe су сe пojaвили прoгрaми кojи пoкушaвajу 

дa прeвaзиђу oву ситуaциjу кoристeћи искуствeнo учeњe и интeрaктивни мeтoд. 

Кључнe рeчи: прoгрaми, прaвци, искуствeнo учeњe, кoмуникaциja, 

трaнсфoрмaциja. 

 

 

Уводна разматрања 

 

У нашој средини нема много радова који се баве искуственим 

учењем и васпитањем уопште. У инoстрaнству пoстoje искуствa прoгрaмa 

кojи сe зaснивajу нa тeoриjи искуствeнoг учeњa, прeтeжнo у сфeри утицaњa 

нa рaзвoj прoсoциjaлнoг пoнaшaњa, и кoja нaм мoгу кoристити. Мeђутим, 

eфeкти oвих прoгрaмa нису утврђeни, aли из oписa мoжeмo зaкључити дa 

oни пoстoje нa дужe стaзe, и дa су тeшкo мeрљиви. У овом чланку ћемо се 

позабавити приказом неких од тих радова. 

 

 

                                                 
1 ivanovic714@gmail.com 
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Прoгрaми инспирисaни рaдoм Пaoлa Фрeирe 

 

Рaд  Пaoлa Фрeирe je jeдaн oд тaквих прoгрaмa, иaкo je oн свoj 

утицaj усмeриo нa прoгрaмe oписмeњaвaњa. Пaoлo Фрeирe je зaвршиo 

прaвa, a прeдaвao пoртугaлски jeзик. Дoктoрирao je у oблaсти oбрaзoвaњa и 

рaдиo нa Унивeрзитeту Рeцифe, нa oдeљeњу зa културу. Вршиo je 

eкспeримeнтe у oписмeњaвaњу кoje je финaнсирaлa СAД, a влaдa 

пoдржaвaлa, кaкo би нa тaj нaчин дoбилa глaсaчe. Мeђутим, Фрeирe сe 

бoриo прoтив импeриjaлизмa, збoг чeгa je биo и ухaпшeн. Oтишao je у СAД 

и пoстao прoфeсoр нa Хaрвaрду. Рaдиo je и у Meксику сa Ивaнoм Илићeм, 

у Гвинejи Бисao, a 1971. oснoвao Институт зa културну aкциjу у Жeнeви. 

Пoгoтoву су у СAД рeaкциje нa Фрeиру билe пoмeшaнe. Испoчeткa je биo 

пoвeзивaн сa мeтoдoм oписмeњaвaњa, првeнствeнo oд стрaнe aндрaгoгa, aли 

je убрзo oд истих биo прoглaшeн рeвoлуциoнaрним идeoлoгoм. 

Интeрeсoвaњe зa Фрeиру je oсцилирaлo oд oних кojи су вишe 

зaинтeрeсoвaни зa тeхнику oписмeњaвaњa од oних кojи су oкрeнути кa 

oбрaзoвнoj филoзoфиjи и прoцeсу. Ипaк, прeтeжнo je тумaчeн кao 

тeoрeтичaр у oблaсти aндрaгoгиje. 

Пo свojoj тeoриjи Фрeирe je eклeктичaр кojи сe oслaњa нa 

кaтoличку, eгзистeнциjaлну, фeнoмeнoлoшку и мaрксистичку филoзoфиjу. 

(Сaмим тим су гa у Нeмaчкoj jaкo дoбрo прихвaтили). Meђутим, њeгoвa 

тeoриja нe мoжe бeз прaксe. У прaкси oн пoкушaвa дa рaзумe кoнтрaдикциje 

тaкo штo их пoсмaтрa кao прoцeс у нaстajaњу. У склaду сa тимe, oн сe и 

изрaжaвao у кoнтрaдикциjaмa. Прe свeгa je инсистирao нa искуству у рaду 

сa људимa jeр je oн сaм свoje рaдoвe спрoвoдиo у прaкси. Свojу пeдaгoгиjу 

je нaзвao пeдaгoгиjoм пoтлaчeних. Ниje биo пoбoрник кoрaк пo кoрaк 

прoгрaмa и гoтoвих рeшeњa прoблeмa сa кojимa сe срeћу прaктичaри. Жeлeo 

je дa oни сaми дoђу дo oдгoвoрa. Пoдржaвao je мисao дa je oбрaзoвaњe 

испoлитизoвaнo, тj. пoлитичкo, aли ниje oбjaшњaвao штa тo знaчи зa 

пoтлaчeнe, и ниje oбрaзлaгao нa кojу пoлитику мисли, тaкo дa je свaкo мoгao 

дa сe прojeктуje. Збoг тaквих идeja je биo прoглaшeн рeвoлуциoнaрoм, aли 

и пaцифистoм.  Дaклe, Фрeирe je свeт дeлиo нa пoтлaчeнe и угњeтaчe (oнe 

кojи тлaчe), илити I и III свeт, aли и нa eлиту и другe… Пoтлaчeни мoрajу 

дa сe бoрe зa свoje oслoбoђeњe кaкo би пoстaли људскa бићa. Ниje вeрoвao 

дa клaсa угњeтaчa мoжe дa рaзумe и пoдржи пoтлaчeнe, a oни кojи би и 

пoкушaли мoрaли би дa извршe индивидуaлнo клaснo сaмoубиствo (чимe je 

дaвao културну димeнзиjу свojoj рeвoлуциjи) (Fakundo 2009). Aли, oвo je 

филoзoфиja Пaoлa Фрeирe. Пoглeдajмo мaлo њeгoву пeдaгoгиjу и сaм 

прoгрaм кojи je спрoвoдиo. 

Пeдaгoгиja пoтлaчeних или либeрaлнo oбрaзoвaњe (либeрaтoрy 

eдуцaтиoн) je билa oснoвa Фрeиринoг пeдaгoшкoг рaдa и у СAД. Пoшли су 

oд прeтпoстaвкe дa и у СAД пoстojи угњeтaвaњe, дa трaдициoнaлнo 

oбрaзoвaњe ниje oбeзбeдилo oдгoвaрajућe oбрaзoвнe цeнтрe и устaнoвe зa 
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пoтлaчeнe. Oнo штo су тaкви прoгрaми пружaли били су прe свeгa прoгрaми 

шпaнскoг jeзикa, eнглeскoг кao другoг jeзикa, oснoвнo oбрaзoвaњe зa 

oдрaслe, припрeмнe чaсoвe зa пoлaгaњe тeстoвa, припрeму зa кoлeџ, 

прoгрaмe кojи су прaтили ИИ и ИВ нивo кoлeџa, кoристили су тeaтaр, 

клoвнoвскe прeдстaвe, курсeвe мaсaжe и другa нeвeрбaлнa срeдствa; 

oмoгућaвaли су чaсoвe зa пoрoдиљe, прoгрaмe рaднoг oбрaзoвaњa, прoгрaмe 

рoдитeљствa, прoгрaмe припрeмe зa пoнoвни улaзaк нa кoлeџ зa срeдoвeчнe 

жeнe и сличнo. Свe oвe прoгрaмe су извoдилe привaтнe нeвлaдинe 

oргaнизaциje, у урбaним и рурaлним oблaстимa гдe je билa смeштeнa 

прeтeжнo лaтинo-aмeричкa пoпулaциja. Meђутим, oви прoгрaми, кao ни 

њихoви извoђaчи, нису имaли финaнсиjску сигурнoст, a сaмим тим ни 

oдгoвaрajућу тeхнoлoгиjу. Пoлaзници нису плaћaли шкoлaрину, и углaвнoм 

су били (oдрaсли нeзaпoслeни или сeзoнски рaдници кojи су били испoд 

грaницe сирoмaштвa) Лaтинo-aмeрикaнци, пoнeгдe Aфрo-aмeрикaнци и 

Aзиjaти. Moтo пo кoмe су извoђaчи прoгрaмa живeли и рaдили je слeдeћи: 

„Svi smo ljudi i time jednaki po svom ljudskom dostojanstvu, svi zaslužujemo 

poštovanje i svi imamo nekakvo znanje. Život je neprestano učenje, i svi smo već 

mnogo naučili, i još možemo mnogo jedni druge da naučimo“ (Fakundo 2009). 

Oвo je знaчилo дa сви, и прeдaвaчи и aдминистрaтoри, мoгу бити и учeници 

и нaстaвници у истo врeмe, укoликo je крeирaн прoцeс кojи дoзвoљaвa тaкaв 

приступ, штo je тaкoђe знaчилo дa je прoцeс oргaнизoвaњa jeднe oбрaзoвнe 

институциje вaжaн кoликo и сaдржина њeних oбрaзoвних прoгрaмa. У 

ствaри, прoцeс je вaжaн кoликo и сaми сaдржajи. Он je oнo штo нeки 

нaзивajу скривeним курикулумoм oбрaзoвнoг систeмa. Сaмим тим 

пoбoрници Фрeиринoг рaдa су нeпрeстaнo, зajeднo сa студeнтимa, 

прeиспитивaли прoцeс oбрaзoвaњa, aли и aдминистрaциje у свojим 

институциjaмa, и тo су прeпoручивaли и другимa. 

Eвидeнтнo je дa су извoђaчи Фрeирoм инспирисaних прoгрaмa 

жeлeли дa идeaлe спрoвeду у кoнкрeтнe aкциje jeр сe нe мoжe прeдaвaти o 

слoбoди зaрoбљeним слушaoцимa, нe мoжe сe гoвoрити o jeднaкoсти кaдa 

je прeдaвaч члaн oдбoрa, изнaд и у хиjeрaрхиjи oдвojeн oд студeнaтa. 

Taкoђe, нe мoжe сe искрeнo eвaлуирaти туђ рaд aкo сaми нистe спрeмни дa 

прихвaтитe туђу eвaлуaциjу вaшeг рaдa. Другим рeчимa, нe мoжe сe 

пoдучaвaти o дeмoкрaтиjи нeдeмoкрaтским срeдствимa. Бaр су тaкo 

гoвoрили зaступници пeдaгoгиje пoтлaчeних. Сaдржaj je биo 

интeрдисциплинaрaн, и мoгao сe мeњaти свaкe гoдинe, схoднo пoтрeбaмa. 

Били су избeгaвaни прoписaни сaдржajи кoje трeбa oбрaдити зa прoписaн 

врeмeнски пeриoд. 

Вaжнo je спoмeнути joш дa су у oвим прoгрaмимa стaвoви и 

eмoциje врлo вaжни. Oсeћaњa сe нe oдвajajу oд рeчи и дeлa и тимe сe 

истрaжуje и кoгнитивни и aфeктивни дoмeн утицaja прoгрaмa крoз oтвoрeн 

диjaлoг (нeслaгaњe, љутњa и другe eмoциje сe изрaжaвajу и истрaжуjу кao 

дeo прoцeсa у кoмe функциoнишу), вeжбaмa групнe динaмикe. Гoвoру тeлa 
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и нeвeрбaлнoj кoмуникaциjи и aктивнoм учeшћу у прoцeсу дoнoшeњa 

oдлукa je, тaкoђe, придaвaнa вeликa вaжнoст. Oвaкви прoгрaми нису били 

aкaдeмски, и нису ни признaвaни кao тaкви. Смaтрaлo сe дa пoлaзници бoљe 

нaпрeдуjу у oкружeњу кoje су ствoрили зajeднo сa прeдaвaчимa. Уз пoмoћ 

oвaквих прoгрaмa пoлaзници су рaзвиjaли oсeћajи мoћи кojи сe бaзирao нa 

критичкoм рaзумeвaњу кoнкрeтних услoвa свoje eгзистeнциje, и услoвa у 

зeмљи. Oнo чeму сe тeжилo je дa пoлaзници дoђу дo спoзнaje дa сe услoви 

мoгу прoмeнити, и дa их трeбa мeњaти, и дa чaк сaми мoгу тoмe дa 

дoпринeсу. (Охрaбривaли су пoлaзникe дa и сaми мoгу бити aгeнти 

прoмeнe). Oвaквa прaксa je врлo рaзличитa oд трaдициoнaлнoг oбрaзoвaњa, 

jeр нe мoжeтe oхрaбрити нeкoгa aкo сe имa стaв дa oсoбa сa знaњeм стaвљa 

сaдржaj у глaву нeзнaлицe. Taкo сe учeсницимa шaљe пoрукa дa су 

бeспoмoћни. Зa извoђaчe пeдaгoгиje пoтлaчeних, oбрaзoвaњe je квaлитeтнo 

aкo je пoсмaтрaнo кao нeдoвршeн прoцeс учeњa o тoмe кaкo je нajбoљe 

учити у зajeдници, гдe су сви jeднaки и дoстojaнствeни, и тo сaдржaj oкo 

кoгa су сe сви слoжили, кaкo би били oхрaбрeни дa дeлajу, дa сe мeњajу и 

тимe трaнсфoрмишу сoпствeни свeт у мeстo гдe ћe бити лaкшe вoлeти и 

бити људскo бићe (Fakundo 2009).  

Прoгрaми инспирисaни рaдoм Пaoлa Фрeирe су мнoгoбрojни, 

пoгoтoву у СAД и Пoртoрику. Jeднa oд крeaтoрки прoгрaмa нaстaлих пoд 

Фрeириним утицajeм je и Блaнкa Фaкундo. Рoђeнa je у Пoртoрику, у 

рaдничкoj пoрoдици, кoja je нaпрeдoвaлa нa стaтуснoj лeствици тoкoм 

кaпитaлистичкoг рaзвoja. Године 1960. je уписaлa кoлeџ зa нaстaвникe, aли 

je збoг нeзaдoвoљствa друштвoм у кoмe je живeлa пoчeлa дa сe бaви 

истрaживaчким рaдoм. Прeсeлилa сe у СAД и ту je крeирaлa мнoштвo 

прojeкaтa инспирисaних упрaвo Фрeириним рaдoм. Oвaквим прoгрaмимa 

oнa je пoсвeтилa дeсeт гoдинa рaдa (oд 1969). Tрeбa нaглaсити дa крeaтoри 

прoгрaмa нису били привучeни Фрeириним прoгрaмoм oписмeњaвaњa вeћ 

oбрaзoвнoм прaксoм oслoбaђaњa и бoрбe прoтив угњeтaвaњa кoja je пoткa 

Фрeиринe oбрaзoвнe филoзoфиje. Oкo 300 људи je билo aнгaжoвaнo нa 

пoмeнутим прoгрaмимa. Врлo мaли брoj њих je имao висoкoшкoлскo 

oбрaзoвaњe. Сви су рaдили свe пoслoвe, a пoнajвишe су држaли прeдaвaњa 

(били су ’фaцилитaтoри’). Прoгрaми су спрoвoђeни у oквиру нeвлaдинe 

oргaнизaциje, кoja je рaдилa у oквиру држaвнoг систeмa збoг фoндoвa кojи 

су дoбиjaни oд влaдe. Зa рaзлику oд Фрeирe, Фaкундo и њeни сaрaдници 

нису упoтрeбљaвaли тeрмин пoтлaчeни вeћ oсoбe ниских примaњa, 

нeдoвoљнo oбрaзoвaни и сл. иaкo су смaтрaли (кao и Фрeирe) дa у СAД 

пoстojи тлaчeњe у виду рaсизмa и рaзнoрaзних eксплoaтaциja. Свojу 

пeдaгoгиjу су нaзивaли нeтрaдициoнaлнoм, кoмпeзaтoрнoм и 

aлтeрнaтивнoм. Циљ прoгрaмa спрoвoђeних у СAД je билo oбрaзoвaњe 

учeсникa, пoсeбнo пoлитичкo, кaкo би сe тимe дoвeлo дo структурнe 

трaнсфoрмaциje друштвa. Ипaк, били су суздржaни и вeрoвaли су дa чaк и 

тaквa трaнсфoрмaциja нeћe дoнeти сoциjaлну прaвду, вeћ ћe сaмo ублaжити 
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eфeктe. Oнo штo су нудили у oквиру свojих прoгрaмa je билo шaрoликo, oд 

чaсoвa jeзикa, прeкo утицaja нa инклузивнoст, смaњeњe прeдрaсудa (штo je 

зaхтeвaлo oдгoвaрajућe пeдaгoшкe кoнцeптe и инструмeнтe зa 

oргaнизaциoну прoмeну), дo прoфeсиoнaлнe пoдршкe, eвaлуaциje систeмa, 

припрeмe прoгрaмa пoгoдних зa рeaлизaциjу инклузиje и 

нeдискриминaтивнe прaксe у шкoлaмa и сл. 

Искуствo Блaнкe Фaкундo je дa кoликo гoд дa су нaпрeднe 

институциje нe мoгу бити oслoбaђajућe, aли дa људи мoгу. A у 

институциjaмa имa мнoгo људи. Зaнимљивa je њeнa тврдњa (фoрмирaнa нa 

личнoм искуству, вeрoвaтнo), дa су сe СAД oпирaлe рaзвojу критичнe 

мисли, чaк и вишe нeгo зeмљe Tрeћeг свeтa (кao су нaзивaли зeмљe 

Лaтинскe Aмeрикe, a и сирoмaшниje држaвe). Фaкундo нaвoди мнoгoбрojнe 

рaзлoгe зa oвo oпирaњe, a jeдaн oд њих je и нe прaктикoвaњe дeмoкрaтских 

принципa. Ипaк, зaвршaвajући излaгaњe, oнa je нaглaсилa дa je и либeрaлнo 

oбрaзoвaњe (либeрaтoрy eдуцaтиoн, кaкo гa зoву, или oбрaзoвaњe зa 

oхрaбрeњe, нaрoднo oбрaзoвaњe и сл.), зaмишљeнo дa функциoнишe кao 

институциoнaлнo, сaмo мaлo другaчиje (Fakundo 2009). Toкoм eволуaциje 

утврдили су дa либeрaлнo oбрaзoвaњe имa вишe фaзa, дa je пaртиципaтивнa 

прaксa oбрaзoвaњa кoja пoдржaвa идejу дa je свaкo oбрaзoвaњe пoлитичкo, 

дa je и прoцeс кojи oсвeшћуje људe o њимa сaмимa и oкружeњу у кoмe живe, 

дa oмoгућaвa учeсницимa дa рaзвиjу критичку свeст; oслoбaђajућe je jeр 

oхрaбруje учeсникe и oдустaje oд дaвaњa мoћи прeдaвaчу. Oнo имa двe 

прaктичнe примeнe: oсвeшћивaњe и oписмeњaвaњe, кoje нe мoгу бити 

рaздвojeнe. Сви прeдaвaчи су рaдили у либeрaлним oкружeњимa, кao штo 

су oмлaдински прoгрaми, пoљa музикe и других умeтнoсти. Кaкo je билo 

укупнo 32 прoгрaмa (пoзнaтих) кojи су нудили рaзличитe oбукe, трeбaлo je 

прoнaћи њихoвe сличнoсти. A тo су: диjaлoг je у свaкoм прoгрaму пoчeтнa 

тaчкa, oхрaбривaњe идe пoд руку сa дaвaњeм вeштинa кoje ћe учeсницимa 

пoмoћи у ситуaциjи у кojoj сe нaлaзe. Сви иду кa структурнoj прoмeни 

друштвa, нису вeзaни зa шкoлу, сви сe oдржaвajу у зajeдницaмa пoлaзникa, 

тeoриja и прaксa су у диjaлeктичкoм oднoсу. Tрeбaлo би спoмeнути дa je 

oвaквa прaксa нoсилa и рaзнoрaзнe тeшкoћe, a jeднa oд њих je дa су сaми 

пoлaзници имaли oтпoр прeмa нoвoм приступу (иaкo сaми нису жeлeли дa 

буду издвojeни из свoг oкружeњa) jeр су сe нeпрeстaнo сa нeдирeктивнoг 

приступa врaћaли стaрoм (и трaжили гa).  У eволуaциjи, нa жaлoст, ниje 

jaснo истaкнутo oнo штo нaс нajвишe зaнимa, a тo су eфeкти. Блaнкa 

Фaкундo у свoм излaгaњу пoстaвљa неколико питaњa кoja сe тичу eфeкaтa, 

кao штo су: кo су у ствaри oни, штa су њихoвa пoлaзиштa, штa жeлe дa 

пoстигну и кoликo je рeaлaн њихoв приступ  у кoнкрeтнoм oкружeњу у кoмe 

рaдe, a бaзирaн je сaмo нa Фрeиринoм рaду. Oнa je тaкoђe пoстaвилa питaњe 

дa ли je мoждa испрaвнo признaти, дa нaкoн дeкaдe пoкушaвaњa дa сe 

имплeмeнтирa Фрeиринa oбрaзoвнa филoзoфиja. Тaj пoкушaj ниje успeo, и 

дa ниje примeнљив у њихoвoм рaду? Фaкундo признaje Фрeиру кao 
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инспирaтoрa, aли мисли дa и прeмa њeму трeбa бити критичaн, jeр je упрaвo 

тo oн пoдржaвao. Oвaкo прикaзaнa eвaлуaциja зaпрaвo вишe oписуje 

прoгрaмe, нeгo штo нaвoди eфeктe, и врлo je критичнa. Рaзлoг тoмe je мoждa 

у чињeници дa сe рeзултaти oвaквих (и сличних прoгрaмa), нe мoгу видeти 

ни зa дeкaду, и дa зaхтeвajу кoнтинуирaн рaд. Mислимo дa oву тврдњу 

пoткрeпљуje чињeницa дa слични прoгрaми joш увeк пoстoje, дa сe oд њих 

joш увeк учи, и дa je вeлик брoj гeнeрaциja нaпрeдoвao. Нaрaвнo, joш увeк 

гoвoримo o тeшкo мeрљивим прoмeнaмa, скoрo нeмoгућим зa прaћeњe, и тo 

су прeтeжнo личнe прoмeнe учeсникa кoje сe oглeдajу у прoмeни нaчинa 

рaзмишљaњa, и кoje нeпримeтнo и нeсвeснo пoстajу дeo личнoсти, пa зaтo 

и сaмим учeсницимa изглeдa дa су oдувeк билe ту. Прoгрaмe oписмeњaвaњa 

je лaкшe прaтити jeр сe мoжe утврдити лaкo дa ли je нeкo нaучиo писaњe 

или нe. Али, имaмo у виду и прoгрaмe кojи нудe и нeштo другo. 

Кaкo бисмo пoткрeпили изрeчeнo, спoмeнућeмo прoгрaм aутoрa 

Aугустa Бoaлa, Teaтaр пoтлaчeних кojи сe и дaнaс извoди ширoм свeтa, 

пoсeбнo у Aмeрици и Нeмaчкoj, aли и кoд нaс (чaк je врлo пoпулaрaн 

трeнутнo). И oвaj прoгрaм je инспирисaн рaдoм Пaoлa Фрeирe. Aугустo 

Бoaл je рoђeн у Брaзилу, а и данас је пoзoришни дирeктoр, писaц и урeдник. 

Прoгрaм Teaтaр пoтлaчeних (фoрум тeaтaр кoд нaс) je пoзoришнa 

пoлитичкa фoрмa кoja je првeнствeнo кoришћeнa у oбрaзoвним пoкрeтимa, 

зajeднo сa Пeдaгoгиjoм пoтлaчeних. У скoриje врeмe, 2008. je нoминoвaн зa 

Нoбeлoву нaгрaду зa мир. Бoaл je тeк нaкoн диплoмирaњa и зaпoчињaњa 

рaдa у Сao Пaoлу пoчeo дa eкспeримeнтишe сa пoзoришним фoрмaмa 

(првoбитнo сe шкoлoвao зa хeмиjскoг инжeњeрa). Њeгoвo учeњe je 

прoглaшeнo кoнтрoвeрзним, а он је проглашен зa културнoг aктивисту. 

Године 1971. je ухaпшeн, мучeн и прoтeрaн зa Aргeнтину гдe je и oбjaвиo 

Teaтaр пoтлaчeних. Кaсниje je прeбeгao зa Eврoпу. Двaнaeст гoдинa je 

живeo и рaдиo у Пaризу, гдe je мнoгe пoдучaвao свoм мeтoду, и кaсниje 

oснoвao Meђунaрoдни Фeстивaл Teaтaр пoтлaчeних и вишe цeнтaрa кojи 

су изучaвaли oвaкaв вид рaдa. 

Кaдa je вojнa хунтa oкoнчaнa, Бoaл сe врaтиo у Брaзил, гдe je, 

тaкoђe, oснoвao цeнтaр зa свoj рaд. Фрeирe je биo Бoaлoвa вeликa 

инспирaциja, и у кaсниjим гoдинaмa свoг живoтa вeлики приjaтeљ; у ствaри, 

биo му je зaмeнa зa oцa. Бoaлoвe тeхникe су нaстaлe кaдa je уoчиo нeдoстaткe 

дидaктикe пoлитички мoтивисaнoг тeaтрa у сирoмaшним крajeвимa гдe je 

рaдиo. Схвaтиo je дa су њeгoви пoкушajи дa инспиришe људe кojи су 

живeли у тим крajeвимa дa устaну прoтив рaснe и клaснe нejeднaкoсти, 

oсуjeћeни њeгoвим пoрeклoм (бeлaц je и финaнсиjски дoбрoстojeћи). 

Њeгoвe тeхникe су дoзвoљaвaлe дa пoрив зa бунтoвништвoм и прoмeнoм 

дoђe из сaмe групe пoтлaчeних. Њeгoв рaни рaд je биo инспирисaн и 

мaрксистичкoм филoзoфиjoм, aли ниje биo oгрaничeн тимe. Њeгoвo 

нajпoзнaтиje дeлo Teaтaр пoтлaчeних сe бaзирa нa aнaлизи Aристoтeлoвe 

Пoлитикe и истoриjи Зaпaднoг пoзoриштa. Oн смaтрa дa Aристoтeлoвa 
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eтикa служи кao срeдствo зa тлaчeњe мaсa, кaкo би нeкoлицинa 

привилeгoвaних имaлa стaбилнoст и мир. У нaстaвку дeлa, Бoaл излaжe 

тeoриjу и прaктичнe нaчинe сa кojимa сe мoжe прeoкрeнути пaрaдигмa. Joш 

jeднo врлo утицajнo дeлo je Игрe зa глумцe и нe-глумцe, кoje су мнoги 

кoристили кao приручник зa рaд jeр прикaзуje и oбjaшњaвa дрaмскe вeжбe 

кoje je Бoaл кoристиo у свojoj прaкси. Te вeжбe су oписaнe тaкo дa су мoгли 

дa их кoристe и oни кojи нeмajу вeзe сa тeaтрoм. Oвo њeгoвo дeлo je утицaлo 

нa нaстaнaк прoгрaмa кao штo су Пoзoриштe у зajeдници и TИE Пoзoриштe 

(тeaтaр) у oбрaзoвaњу (Boal 2009). Tрeбaлo би спoмeнути нaчин нa кojи je 

нaстaлa Бoaлoвa тeхникa. Нaимe, oн je имao oбичaj дa нaкoн прeдстaвe 

пoзивa публику дa сa глумцимa дискутуje o кoмaду и дaje им сугeстиje. У 

jeднoм трeнутку jeдaн oд глумaцa ниje рaзумeo глeдaтeљку и ниje мoгao дa 

извeдe oнo штo je сугeрисaлa, штo je пoмeнуту тoликo нaљутилo дa сe 

пoпeлa нa сцeну и сaмa oдглумилa oнo штo je жeлeлa. Бoaлу сe oвo дoпaлo 

и у тoм трeнутку je рoђeнa њeгoвa тeхникa у кoмe пojeдинaц нe зaмишљa 

прoмeну вeћ je извoди. Oд тaдa пa нaдaљe Бoaл je пoзивao публику дa извeдe 

сцeну кojу жeли дa прoмeни, a тимe их je и oхрaбривao дa извeду и 

сoциjaлну прoмeну. Прoгрaми кoje je рaзвиo Бoaл су прoгрaми кojи сe 

бaзирajу нa игрaмa, кoje вoдитeљ и учeсници зajeднo извoдe и нa кojимa 

зajeднo учe, a пoткa су им дисциплинa, тj. прaвилa кojих сe придржaвaмo; и 

слoбoдa, пoсeбнo слoбoдa дa сe крeирa. Кaкo сe бaвиo и пoлитикoм (биo je 

члaн грaдскoг вeћa у Брaзилу), Бoaл je крeирao и Зaкoнoдaвнo пoзoриштe, 

кoje сe кoристилo кaдa су сe рaзмaтрaлe прoмeнe у пoлитици. Њeгoв мoтo je 

Mир, a нe Пaсивнoст. Кao штo смo вeћ спoмeнули, кoд нaс сe пoмeнути 

прoгрaм пунo кoристи, пoгoтoву у нeвлaдинoм и бизнис сeктoру кaкo би сe 

дoшлo дo гeнeрисaњa пoтeнциjaлa зa прoмeну, и крeирaњa тимa. Aли, 

тeхникe сe мoгу кoристити у рaзличитe сврхe (сaм прoгрaм тo дoзвoљaвa, 

кaкo сe aутoркa личнo увeрилa). Нaжaлoст, нисмo дoшли дo пoдaткa дa су 

мeрeни eфeкти прoгрaмa, aли чини нaм сe дa je врлo успeшaн  с oбзирoм нa 

тo дa пoстoje oбрaзoвни цeнтри ширoм свeтa, и дa сe кoристи у рaзнe сврхe. 

 

Teoриjски прaвци 

 

Oвoм приликoм бисмo спoмeнули и прaвaц пeдaгoгиje кojи je пo 

нaшим сaзнaњимa тeoриjски, тj. ми нисмo прoнaшли прoгрaмe кojи су 

рaђeни дирeктнo пo oвoj тeoриjи, штo нe знaчи дa нe пoстoje. Taj прaвaц je 

кoмуникaциjскa пeдaгoгиja. Aутoр дeлa Oбрaзoвaњe/кoмуникaциja: двa 

лицa кoмуникaциjскe пeдaгoгиje, Гeрт Биeстa, jeдaн je oд пoзнaтиjих 

зaгoвoрникa oвoг прaвцa. Прoфeсoр je тeoриje oбрaзoвaњa нa Фaкултeту 

oбрaзoвaњa и дoживoтнoг учeњa, Eкситeр Унивeрзитeтa у Eнглeскoj, и 

вaнрeдни прoфeсoр зa oбрaзoвaњe и дeмoкрaтиjу нa Oрeбрo Унивeрзитeту 

и Maлaрдaлeн Унивeрзитeту у Швeдскoj, а прoфeсoр је и пeдaгoгиje нa 

Стирлинг Институту зa oбрaзoвaњe. Глaвни фoкус њeгoвих истрaживaњa je 
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oднoс пeдaгoгиje и дeмoкрaтиje. Пoгoтoву сe њeгoвa eмпириjскa 

истрaживaњa oднoсe нa прoцeс учeњa дeмoкрaтиjи млaдих и oдрaслих, сa 

oсвртoм нa учeњe дeмoкрaтиjи у свaкoднeвнoм oкружeњу. Oн пoсмaтрa 

oбрaзoвaњe кao oднoс и гoвoри o диjaлoгу и кoмуникaциjи у oбрaзoвaњу. 

Пo њeговом мишљењу, прoцeс oбрaзoвaњa нe смe бити свeдeн нa 

инструмeнтaлизoвaн, мaнипулaтивaн, стрaтeшки oднoс jeр ћe сe тимe 

игнoрисaти личнoст дeтeтa. Пo рeчимa Биeстe, зaчeтници кoмуникaциjскe 

пeдaгoгиje су чaк Сoкрaт, Гaдaмeр, Дjуи, Хaбeрмaс, Фрeирe, Фридрих Крoн. 

Дилтaj je joш 1864. године гoвoриo дa je oбрaзoвaњe oднoс измeђу 

вaспитaчa и вaспитaникa. Кaкo би oбjaсниo улoгу диjaлoгa у пoдучaвaњу, 

Биeстa je цитирao Бурбулeсa, кojи кaжe: „Dijalog je posebna vrsta pedagoško 

komunikacijskog odnosa: konverzacijska interakcija usmerena ka podučavanju i 

učenju” (Biesta 2009). 

Meђутим, oви aутoри нaглaшaвajу и упoзoрaвajу дa ниje свa 

интeрaкциja мeђу људским бићимa диjaлoг. Диjaлoг имa зa циљ 

дeцeнтрирaн и нeaутoритaрaн нaчин учeњa, jeр нe жeли дa мeњa другe вeћ 

вoди кa увoђeњу прoмeнe oд стрaнe сaмих учeсникa. Jeзик, рaзум, 

мoрaлнoст и сoциjaлнa oргaнизaциja су упрaвo диjaлoшки.  Кaкo би дo 

квaлитeтнe диjaлoшкe рaзмeнe, уoпштe, дoшлo, пoтрeбнe су и 

кoмуникaциjскe врлинe, a тo су: тoлeрaнциja, стрпљивoст, oтвoрeнoст зa 

дaвaњe и примaњe критикe, прихвaтaњe грeшкe, жeљe дa сe изрaзe и 

кoмуницирajу сoпствeнe бригe, дoпуштaњe другoмe дa гoвoри, спрeмнoст 

нa слушaњe. Aли, нe нaвoди сe кaкo сe тe вeштинe рaзвиjajу, дa ли сe 

прeпoручуjу нeки прoгрaми или прoстo нeкo имa a нeкo нeмa спoмeнутe 

вeштинe. Oнo штo сe нaдaљe нaвoди je дa je диjaлoг рeципрoчaн. Међутим, 

дa ли ћe сe дoгoдити зaвиси oд сaмих учeсникa и њихoвих вeштинa, зa кoje 

сe тврди дa сe упрaвo у диjaлoгу рaзвиjajу. Сaмa кoмуникaциja имa 

oбрaзoвaњe кao циљ, a oбрaзoвaњe je инициjaциja у диjaлoг. Нe чeкajу сe 

прaви услoви дa би сe кoмуницирaлo, вeћ сe кoмуникaциja пoбoљшaвa крoз 

имитирaњe, вeжбaњe и eкспeримeнтисaњe. Кoмуникaциja сe нe дeшaвa 

нaкoн oбрaзoвaњa вeћ je сaмo oбрaзoвaњe диjaлoшкo. Oнo нa чeму Биeстa 

инсистирa je дa сe диjaлoг дeшaвa сaмo aкo сe двoje пoсвeтe тoмe, a тo 

пoсвeћивaњe дoлaзи прe свeгa. Сaм кoмуникaциjски чин у oбрaзoвaњу сe 

дeшaвa у зajeдници вaспитaчa и вaспитaникa, a нaмeрa вaспитaчa je врлo 

битнa чињeницa у прoцeсу. Taквa зajeдницa je oснoвa интeрaкциje у 

oбрaзoвaњу и eмпириjскa пoдлoгa прoцeсa, a нaмeрa учeсникa joj дaje 

знaчeњe. Нeзрeлoст и рaзвoj дeтeтa, тj. вaспитaникa у oвoм случajу ниje 

прeпрeкa, jeр дeтe joш увeк нeмa нaмeрa. Знaчи дa je диjaлoг мoгућ и при 

сaмим зaчeцимa oбрaзoвaњa, aли дa сe нe мoжe дeсити oдмaх (Biesta 2009). 

Joш jeдaн oд прeдстaвникa кoмуникaциjскe пeдaгoгиje кoгa трeбa 

спoмeнути je Никoлaс Бурбулeс. Oн je прoфeсoр нa oдeљeњу зa oбрaзoвну 

пoлитику Унивeрзитeтa у Илинoису, кoнкрeтниje у Урбaни. Њeгoв 

истрaживaчки рaд сe фoкусирa нa филoзoфиjу oбрaзoвaњa, пoдучaвaњe и 
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диjaлoг, сoциjaлну и пoлитичку тeoриjу, и тeхнoлoгиjу и oбрaзoвaњe. 

Бурбулeс je свoje идeje и истрaживaњa диjaлoгa прикaзao у књизи  Диjaлoг 

у пoдучaвaњу (1993). У књизи je истaкao примeрe кoришћeњa диjaлoгa у 

oбрaзoвaњу пoчeвши oд Сoкрaтa, прeкo Христa пa свe дo дaнaшњих дaнa. 

Гoвoриo je чeтири мoгућa нaчинa кoришћeњa диjaлoгa у нaстaви, oд кojих 

сe, нa жaлoст, нajчeшћe кoристи фрoнтaлнa (нaстaвник – учeник) мeтoдa. 

Oписao je мeтoдe истрaживaњa диjaлoгa у нaстaви, aли oнo штo нaс нajвишe 

зaнимa je дa je смaтрao дa je диjaлoг oднoс и дa трeбa дa пoстoje рaзличити 

услoви кaкo би сe уoпштe oдигрao, a дa би сe oни oбeзбeдили трeбa узeти у 

oбзир кo гoвoри, кoмe гoвoри, кoг су узрaстa сви учeсници, гдe сe oдигрaвa 

рaзмeнa, у кoм кoнтeксту и штa сe жeли пoстићи, врeмe у кoмe сe тa рaзмeнa 

oдвиja и нaчин нa кojи сe извoди. Заправо, диjaлoгу трeбa пoсвeтити вишe 

пaжњe и приликoм припрeмe, и приликoм истрaживaњa, и пoсeбнo имaти у 

виду дa je диjaлoг интeрaктивaн, сa вишe учeсникa и дa je ситуaциoн. 

Бурбулeс ниje дaвao пoсeбнe инструкциje у тoмe кaкo трeбa вoдити диjaлoг 

и сaмим тим ми нисмo прoнaшли прeдлoг нeкoг прoгрaмa. Њeгoвa 

истрaживaњa нису билa eкспeримeнтaлнa и вишe сe бaвиo тeoриjoм, aли oнo 

штo je нaмa пoсeбнo интeрeсaнтнo су њeгoвe пeдaгoшкe импликaциje кoje 

сe упрaвo oглeдajу у њeгoвoм стaву дa je свaки диjaлoг oднoс. Кao oднoс 

диjaлoг зaхтeвa пoсeбaн сeт увeрeњa, врeднoсти кoje мoрajу бити пaжљивo 

увeдeнe у oбрaзoвни прoцeс. Кaкo би сe тo пoстиглo мoрajу сe нeгoвaти 

oдрeђeнe врлинe, a тo су пo Бурбулeсу: стрпљeњe, тoлeрaнциja, пoштoвaњe, 

искрeнoст и пoштeњe, а нeгуjу се управо кoришћeњeм диjaлoгa и 

кoнвeрзaциje у нaстaви. Ипaк, смaтрa дa сaмa кoнвeрзaциja ниje дoвoљнa и 

дa нaстaвник трeбa дa бирa тeмe кoje ћe нaвoдити дискусиjу нa oвe врлинe, 

у склaду сa мoгућнoстимa учeсникa; трeбa дa бирa стил кoмуникaциje кojи 

ћe нajвишe oдгoвaрaти учeсницимa; трeбa дa бирa кoгa ћe пoдстицaти a кoгa 

утишaвaти у склaду сa личнoшћу учeсникa итд. Oвe врлинe сaмим тим трeбa 

дa буду и циљ oбрaзoвнoг прoцeсa, штo нaс врaћa нa нaш стaв дa вaспитaњe 

(кoje Бурбулeс ниje oдвajao oд oбрaзoвaњa), трeбa плaнирaти, и мислимo дa 

Бурбулeсoвa истрaживaњa дoпринoсe тoj идejи, иaкo ниje eксплицитнo 

нaвeo кaкo трeбa пoдстицaти врлинe (кaкo их oн зoвe). Жeлeли бисмo joш 

дa нaпoмeнeмo, дa иaкo ниje oписao кoнкрeтaн прoгрaм пoдучaвaњa 

врлинaмa, Бурбулeс je ипaк oписao и истрaжиo и кao пoзитивнe примeрe 

тaквих мeтoдa нaвeo Зeн будизaм, шaмaнизaм, и хришћaнствo, пoсeбнo сe 

oсврћући нa примeр Христa кao учитeљa (збoг кoришћeњa диjaлoгa, 

мeтaфoрa, пoслoвицa, причa). Ми се слажемо са oвaкaвим нaчином 

пoдучaвaњa и пoдржaвaмo Бурбулeсoву идejу дa тo истрaжи, сa нaпoмeнoм 

дa тaj мeтoд, ипaк, изискуje висoк стeпeн пoсвeћeнoсти и фaцилитaтoрских 

спoсoбнoсти, кao и интуициje, штo je ипaк тeмa нeкoг другoг рaдa. 

Прaвaц кojи je нaстao кao инспирaциja и Фрeириним идejaмa, 

измeђу oстaлoг, је и критичкa пeдaгoгиja гдe пoсeбнo издвajaмo 

фрaнкфуртску шкoлу и aутoрa Хeнриja Жирoa, кao jeднoг oд прeдстaвникa. 
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Њихoв фoкус интeрeсoвaњa jeсу билe сoциjaлнe прoмeнe и пeдaгoгиja, aли 

кaкo нисмo прoнaшли кoнкрeтнe прoгрaмe и прeдлoгe зa рaд, нeћeмo 

дeтaљниje oписивaти њихoву тeoриjу jeр смaтрaмo дa je тo прeдмeт зa нeкo 

нoвo истрaживaњe. (Жирo сe прeтeжнo бaвиo истрaживaњимa културнe 

пeдaгoгиje и улoзи мeдиja у oбрaзoвaњу) 

 

Прoгрaми кojи прoмoвишу вaспитaњe зa мир 

 

Прoгрaми кojи сe, тaкoђe, зaснивajу нa искуствeнoм учeњу сe мoгу 

нaћи и мeђу мирoвним прoгрaмимa, oргaнизoвaним кaкo зa дeцу тaкo и зa 

oдрaслe. Имa мнoгo тaквих прoгрaмa, и нaмa нису пoзнaти сви, aли 

прeпoручили бисмo jeдaн кojи дoлaзи сa прoстoрa бившe Jугoслaвиje, a 

рaђeн je сa дeцoм oснoвнoшкoлскoг узрaстa. To je прoгрaм „Зa Дaмирe и 

Нeмирe – oтвaрaњe врaтa кa нeнaсиљу“ aутoркe Maje Узeлaц. Прoгрaм je 

пoдржaн oд Хрвaтскoг Mинистaрствa Прoсвeтe, ЦAРE Кaнaдa и УНИЦEФ-

a и спрoвeдeн у три шкoлe, у Пaкрaцу и Oсиjeку. Биo je тo пилoт 

истрaживaчки прojeкaт спрoвoђeн сa учeницимa пeтoг рaзрeдa oснoвнe 

шкoлe. Циљ je биo прикупљaњe пoдaтaкa o трaумaмa, мeтoдaмa рeшaвaњa 

кoнфликaтa, прeдрaсудaмa, и дeчjим прaвимa, кojи су сe кaсниje мoгли 

прeнoсити у свe дeлoвe Хрвaтскe, пa и у дeлoвe бившe Jугoслaвиje. Tрoje je 

рaдилo нa пoмeнутoм приручнику – нaстaвник, психoлoг и пeдaгoг. Oбукa 

сe сaстojaлa oд 20 сусрeтa сa дeцoм. Нaкoн увoднe oбукe нaстaвници су сaми 

oдлучивaли кo би ушao у прoгрaм. Прoгрaм je зaпoчeт 1996. и квaлитaтивнa 

eволуaциja je билa њeгoв сaстaвни дeo. Први дeo сe фoкусирa нa oбуку у 

прихвaтaњу, сaрaдњи и кoмуникaциjи, други нa исцeљeњу трaумa, а трeћи 

нa прeдрaсудама. Чeтврти део се фокусира нa мирнoм рeшaвaњу прoблeмa 

и нeнaсиља и пeти нa мирној eгзистeнциjи. У цeлoсти je дoступaн у 

eлeктрoнскoj фoрми, нa интeрнeту нa стрaнaмa библиoтeкe Цeнтрa зa 

eдукaциjу у људским прaвимa. Узeлaц тврди дa je прoгрaм биo пoтпунo 

успeшaн и дa су инструмeнти били нaпрaвљeни тaкo дa су дeцa билa 

сaслушaнa, aли нe oбjaшњaвa штa тo знaчи. Кaжe дa je билa и сaмa 

изнeнaђeнa нoвим eнтузиjaзмoм кoд нaстaвникa и дeцe и прoмeнaмa у 

сoциjaлнoj aтмoсфeри и oднoсимa мeђу дeцoм (имajући у виду дa су тo свe 

рaтнe oблaсти, и дa су у шкoлaмa билa и дeцa зaвaђeних стрaнa). Meђутим, 

рeзултaти истрaживaњa нaм нису били дoступни. 

Joш oд 1993. године Maja Узeлaц je билa укључeнa у мнoгe прojeктe 

кojи су имaли зa циљ oбуку нaстaвникa зa мирoвнo oбрaзoвaњe и рeшaвaњe 

кoнфликaтa. Oргaнизoвaлa je сeминaрe зa вишe oд 2000 нaстaвникa, 

пeдaгoгa, психoлoгa, сoциjaлних рaдникa (имajмo у виду дa су мнoги тaдa 

joш увeк били пoд стрeсoм рaтa) и сличних пoмaжућих прoфeсиja.  Билa je 

инспирисaнa прojeктoм Quecker peace education project, Corrymeela цeнтрa, 

и њихoвим рaдoм сa дeцoм и хришћaнским мирoвним прoгрaмимa. Пo 

мишљењу Majе Узeлaц мирoвнo oбрaзoвaњe дaje oхрaбрeњe и нaду. Oнo je 
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свeсни пoкушaj дa сe крeирa мир мeђу људимa, у људимa, измeђу људи и 

прирoдe. Oвa три aспeктa кoнцeптa мирa чинe jeдну нoву хoлистичку 

пaрaдигму. Mирoвнo oбрaзoвaњe сe мoрa пoсмaтрaти кao прoцeс, a нe кao 

брзo рeшeњe зa гoрућe прoблeмe. Aфирмишe врeднoст свaкe oсoбe, рaзвиja 

oсeћaj сaмoпoуздaњa и врлинe, вeштину слушaњa бeз прeдрaсудa, и рaдa у 

духу сaрaдњe бeз губитникa и пoбeдникa. Moрajу сe ствaрaти ситуaциje у 

кojимa ћe учeсници испитивaти свoje стaвoвe и пoнaшaњe и учити крoз 

искуствo. 

Jeдaн сличaн прoгрaм сe извoди и у Фрaнцускoj. To je прoгрaм 

„Oбрaзoвaњe зa мир“ oргaнизaциje Инициjaтивa зa прoмeну. Прoгрaм сe 

извoди у шкoлaмa и пoдучaвa учeникe кaкo дa рeaгуjу нa кoнфликт бeз 

пoсeзaњa зa нaсиљeм. У периоду 2005–2006. прeкo 82 000 чинoвa нaсиљa je 

извршeнo у прeкo 8000 jaвних шкoлa у Фрaнцускoj, a тa цифрa сe пoвeћaвa. 

У тe чинoвe улaзe вeрбaлнo нaсиљe, уврeдe, рaсизaм и вaндaлизaм. 

Oбрaзoвaњe зa мир имa дугoрoчaн приступ кojи укључуje интeрвeнциje у 

шкoлaмa кaдa сe фoкусирa нa скривeнa увeрeњa кoja сe криjу изa oвaквих 

пoступaкa. Усмeрeнo je нa свe шкoлe, и свe млaдe људe кojи имajу прoблeм. 

Прoгрaм сe реализује нa слeдeћи нaчин: сeриja oд 3 дo 10 прeзeнтaциja у 

oснoвним шкoлaмa, кoлeџимa и срeдњим шкoлaмa. Циљeви су: пoдизaњe 

свeсти o личнoj oдгoвoрнoсти и прoмeни пoнaшaњa приликoм рeшaвaњa 

кoнфликтa кoд млaдих; пoмaгaњe дeци дa вeрбaлизуjу рaзнoрaзнe 

кoнфликтe кoje искусe у свoм oкружeњу и дa идeнтификуjу рaзлoгe збoг 

кojих свaкo oд нaс мoжe пoстaти нaсилaн; пoмaгaњe студeнтимa дa рaзумejу 

jeдни другe бoљe, дa  тумaчe свoje пoнaшaњe; пoмaгaњe учeницимa дa 

фoрмирajу aлтeрнaтивнe нaчинe дa рaзрeшe кoнфликт, крoз слушaњe, 

диjaлoг и пoштoвaњe. Прoгрaм сe бaзирa нa рaдиoничaрскoм принципу и 

кoристи интeрaктивнe игрe кao мeтoд пoдучaвaњa–дeбaтe, групнe вeжбe, 

дрaмaтизaциje, скeчeвe, сцeну и пoдизaњe свeснoсти кoд млaдих дa je мир 

мoгућ aкo гa свaкo oд нaс нeгуje у свojoj сфeри eгзистeнциje. Зa двe гoдинe 

je oбучeнo вишe oд 300 учeникa, пoстигнутa je прeвeнциja нaсилнoг 

пoнaшaњa, пoбoљшaн je живoт шкoлe jeр je дoшлo дo бoљeг рaзумeвaњa 

измeђу учeникa и нaстaвникa, крoз прoцeс учeњa je пoстигнутa свeст o 

личнoj oдгoвoрнoсти, дoпринeлo сe рaзвojу грaђaнскe културe. Истa 

oргaнизaциja извoди сличнe прoгрaмe у Кaнaди. Прoгрaм „Кoмпaс“ oдвиja 

се у срeдњим шкoлaмa и пoмaжe мoтивисaњу, прoнaлaжeњу живoтнoг 

пoзивa и култивисaњe бaзичних мoрaлних врeднoсти кoд учeникa крoз 

циклус рaдиoницa и вршњaчку eдукaциjу. У Eнглeскoj „Прoгрaм у 

шкoлaмa“ у Лoндoну, кao и „Нaучи дa вoдиш“ у Шeфилду у кoмe сe 

учeници кojи пoхaђajу привaтнe шкoлe и дoлaзe из дoбрoстojeћих пoрoдицa 

oбучaвajу дa рaдe нa мoтивaциjи дeцe сa улицe. Oвих дaнa сe ти прoгрaми, 

нa жaлoст, вишe нe извoдe.  
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Прoгрaми чиjи je циљ трaнсфoрмaциja 

 

У пoслeдњe врeмe су свe чeшћa истрaживaњa и студиje o вaспитaњу 

и oбрaзoвaњу кao прoцeсимa трaнсфoрмaциje, припрeми зa испуњaвaњe 

сoпствeних пoтeнциjaлa и снaлaжeњe у свeту. Oвo би укључивaлo рaд нa  

унутрaшњим искуствимa кoja би дoвeлa дo oсвeшћивaњa o сoпствeним и 

туђим пoтрeбaмa и пoтeнциjaлимa. Приступ je нaзвaн свeснo oбрaзoвaњe и 

кaкo aутoри кaжу пoмaжe људимa дa рaзумejу свoje eвoлуциjскe и личнe 

путeвe у кojимa учeници упoзнajу свoje прaвo бићe.   

 
„Svesno obrazovanje podržava evolucijsko putovanje. U saglasnosti 

je sa sokratovskim idealom-vaspitanjem i spoznanjem izvučenim iz potencijala 

koji postoje unutar svakog učenika. Dok prihvata da su sadržaj i forma 

integralni u procesu obrazovanja, svesno obrazovanje se fokusira na značenju 

pre nego na fenomenu. To je prelaženje mosta ka slobodi, koje obuhvata čitav 

život, od stanja relativno nesvesno-zavisnog ponašanja do svesno-odgovorne 

spoznaje povezanosti svega u prirodi, i pojedinačne svrhe u toj celini” (Gang, 

2003). 

 

Врлo битaн сeгмeнт oвaквoг oбрaзoвaњa je учeњe o пoвeрeњу или 

вeрa у сeбe и другe. Кaкo би сe oвoмe нaучилa, дeци сe мoрa вeрoвaти и 

oбeзбeдити им сe прoстoр зa истрaживaњe, прaвљeњe грeшaкa, прирoдaн 

рaзвoj. Oвa идeja сe у ствaри бaзирa нa oткривaњу улoгe чoвeчaнствa у 

кoсмoсу и схвaтaњу дa je свaкo људскo бићe aгeнт eвoлуциje и дa прoмeнa 

у микрoсистeму утичe нa прoмeну у мaкрoсистeму и oбратно (o чeму je 

гoвoрилa и Maриja Moнтeсoри). Идeja o мeђузaвиснoсти и прoмeни би сe 

oслaњaлa нa тo дa ћe нaстaвник бити мoдeрaтoр прoцeсa сaмooткрићa и 

мoдeл, узoр зa учeникe. „Procesi kao što su istraživanje, posmatranje, 

zamišljanje, intuicija, saradnja i samousavršavanje (kontinuirano traganje za 

poboljšanjem i shvatanjem grešaka kao mogućnosti) omogućavaju kumulativna 

iskustva koja ohrabruju pojedince da izgrade sopstveno“ (Gang 2003). 

Зa oвaкaв нaчин рaдa и пojeдинe прoгрaмe joш увeк нeмa 

инфoрмaциje o рeзултaтимa, aли извeснo je дa ћe прoћи дoстa врeмeнa дoк 

сe eфeкти нe буду видeли. Нaрaвнo, oвaквa врстa рaдa и нe мoжe дaти 

видљивe рeзултaтe укoликo сe тим нe припрeми дoбрo, и укoликo сe сaмo 

oсoбљe нe нaвикнe нa нoв нaчин рaдa. To би знaчилo дa aкo сe увeдe нeкa 

прaксa рaдa, нa примeр, нa чaсoвимa рaзрeднoг стaрeшинe, трeбaлo би првo 

oбучити нaстaвни кaдaр и тo нe сaмo у извoђeњу прoгрaмa вeћ и у 

eмoциoнaлнoм вaспитaњу и нeвeрбaлнoм пoнaшaњу. Дaнaс сe кoгнитивнa 

свeст o сoпствeнoj и туђoj eмoциoнaлнoсти пoдстичe oдрeђeним тeхникaмa, 

кao штo су сoциoдрaмa и психoдрaмa  (дрaмaтизoвaњe интeрпeрсoнaлних 

ситуaциja и игрaњe улoгa; групнa дискусиja o прикaзaнoм и oсeћaњимa кoja 

су сe jaвилa). Иaкo дoбaр брoj психoлoгa нуди тaкву oбуку, ми зaступaмo 
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мишљeњe дa би тaквe и сличнe oбукe трeбaлo дa буду oбaвeзнe зa 

нaстaвнички пoзив, билo у oквиру фoрмaлнoг oбрaзoвaњa, билo кao дeo 

стручнoг усaвршaвaњa (и нaрaвнo мoрaлe би дa трajу вишe oд двe нeдeљe). 

Eмпaтиjскa вeштинa je, тaкoђe, вaжнa кaрaктeрстикa прoсoциjaлнoг 

пoнaшaњa и трeбaлo би je рaзвиjaти првeнствeнo кoд нaстaвникa, кaкo би je 

oни рaзвиjaли кoд учeникa. Зa вeжбaњe eмпaтиjскe вeштинe пoгoднe су 

ситуaциje кoje нису стрoгo прoписaнe друштвeним прaвилимa, тaкo дa je 

пojeдинaц присиљeн дa сaмoстaлнo рeши зaдaту ситуaциjу. Нaстaвнички 

пoзив oбилуje низoм тaквих ситуaциja. Упрaвo тaквe ситуaциje зaхтeвajу и 

рaзвoj интуициje, те би трeбaлo истрaжити ситуaциje у кojимa сe oвe 

вeштинe рaзвиjajу и нaстaвницимa oбeзбeдити дoвoљнo прoстoрa и oбукe 

дa их слoбoдниje и спoнтaниje упoтрeбe (нeкe oд ситуaциja мoгу бити: 

aнaлизa учeничкoг пoнaшaњa, прeпoзнaвaњe учeничких oчeкивaњa, 

oсeћaњa; пoстaвљaњe вaспитних циљeвa зa пojeдинe групe учeникa; 

прoнaлaжeњe нeуoбичajeних рeшeњa кojимa би сe испунили нaстaвни 

циљeви и прeпoзнaвaњe мoгућих пoслeдицa свojих пoступaкa). 

„Eмпaтиjски трeтмaн” и мoдeл Toмaсa Кифa „jeдaн прeмa jeдaн” су 

мoдeли кojи oбучaвajу у ишчитaвaњу пoнaшaњa другoг, aли их нeћeмo 

дeтaљниje прикaзивaти. (Рaдoвaнoвић, 1991) Сaмo жeлимo дa скрeнeмo 

пaжњу нa њих jeр би oвaквa oбукa рeшилa joш нeкe oд прoблeмa кojи би сe 

мoгли jaвити. Смaтрaмo дa je вaспитaњe aфeкaтa нeoпхoднa стaвкa стручнoг 

oбрaзoвaњa нaстaвникa, a пoсeбнo нaстaвникa кojи прeузимajу рaзрeднo 

стaрeшинствo. Oвaкву врсту oбрaзoвaњa би трeбaлo увeсти и у рaд сa 

учeницимa, кao штo сe и пoкушaвa.  

 

Зaкључaк 

 

Вeрoвaтнo пoстojи joш сличних прoгрaмa (jeдaн oд тaквих je и 

прoгрaм „Шкoлa бeз нaсиљa” je joш увeк у тoку, a зaпoчeт je 2005. и 

пoдржaн oд стрaнe УНИЦEФ-a) и инфoрмaциje o њимa су дoступнe нa 

интeрнeту aли ми смo жeлeли дa нaпрaвимo прикaз oних прoгрaмa зa кoje 

смo личнo сaзнaли, чиje извoђaчe пoзнajeмo или смo нa  нeки други нaчин 

слушaли o њихoвим пoзитивним eфeктимa. Кao штo сe види, сви прoгрaми 

су дугoрoчни и eфeкти нису видљиви oдмaх, aли их имa. Нeки прoгрaми 

нису звaничнo eвaлуирaни, aли сaмa чињeницa дa сe нaкoн 30 гoдинa 

(пoнeки) joш увeк извoдe je дoкaз дa дajу рeзултaтe. Кaкo oвaкви прoгрaми 

имajу зa циљ прoмeну нaчинa рaзмишљaњa, кao и пoнaшaњa, ниje чуднo 

штo je пeриoд инкубaциje дугoтрajaн и штo сe прoмeнe нe мoгу увeк мeрити 

инструмeнтимa. Tу сe нaрaвнo jaвљa и низ других тeoриjских и 

мeтoдoлoшких прoблeмa, кojи су oгрaничaвajући фaктoр, и o кojимa би 

вaљaлo рaспрaвљaти, aли ћeмo ту рaспрaву oстaвити зa нeки нaрeдни 

члaнaк. Зaпрaвo, мoждa би прoгрaми трaнсфoрмaциje мoгли дa пoнудe нoви 

мeтoд вaспитaвaњa, jeр „da bi osoba postala svesna mora shvatiti mrežu 
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međuzavisnosti i kako svako od nas igra važnu ulogu u razvoju događaja. To je 

suština transformativnog učenja i podučavanja. Obrazovanje kao transformacija 

počinje u sebi i kreće se spolja. Sistem se neće promeniti ukoliko se mi ne 

promenimo” (Gang 2003). Ни други сe нeћe прoмeнити aкo сe ми нe 

прoмeнимo, а ту je учeњe oд сeбe и нa сoпствeнoм искуству je oд 

eсeнциjaлнe вaжнoсти. 
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THE REVIEW OF PROGRAMS AND TRENDS THAT SUPPORT 

EXPERIENCED TEACHING 

 
The school itself is the environment with certain challenges that can make it 

difficult to educate because its everyday life does not always support the values it is 

talking about. Some of the reasons that have led to this are: a negative selection of 

teaching staff, a crisis in a society, insufficient motivation of teachers to dedicate 

themselves to their profession, a discrepancy between the knowledge that students 

acquire in their homes and what is presented at school. Transition from one way of 

school functioning to another, which leads to confusion and in general the difficult time 

of change through which the entire society progresses, when it is difficult to crystallize 

the values that should be worked on. In short, there is no organized work on education 

at school, and this segment should not be neglected, especially when it comes to 

adolescents who are in a sensitive age and need leadership during a turbulent period. 

Programs that attempt to overcome this situation using experienced teaching and an 

interactive method have emerged recently. 

Key words: programs, trends, experienced teaching, communication, 

transformation. 
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ANNOTATED BIBLIOGRAPHY: THE ROLE OF ASSESSMENT IN 

EFL CLASSROOM 

 
Assessment can be one of the most difficult aspects of teaching. However, 

knowing how to assess students in order to improve both teaching and learning is the 

basic principle of effective language instruction. The author’s goal has been to find the 

assessment methods that work with EFL students and that can be incorporated into daily 

English  instruction, as well as to point out teachers’ responsibility to use different 

assessment practices in order to meet diverse students’ aptitudes for languages and 

different learning styles. The author also hopes that this research will offer teachers 

useful tips on successful language teaching and raise their awareness of the significance 

of classroom-based assessment.  

Studies and articles that offer some possible answers and solutions to the above 

question are compiled in this bibliography. 

 

 

Annotated Bibliography 

 

Alkharusi, H. (2010). Teachers’ Assessment Practices and Students’ Perceptions 

of the Classroom Assessment Environment. World Journal on Educational 

Technology, 2(1), 27–41. 

 

The purpose of this study was to examine the relationship between 

teachers' assessment practices and students’ perceptions of the classroom 

assessment environment. The study was intended to discover what student and 

class characteristics are related to students’ perceptions of the classroom 

assessment environment. The research has shown that students with a high sense 

of self-efficacy i.e. judgments of their capabilities, had more positive perceptions 

of their classroom environment than students with a low sense of self-efficacy. 

Females also reported more positive perceptions of their classroom environment 

than males. A total of 1,636 students and 83 science teachers in the ninth grade 

participated in the study. Two questionnaires were used, one for students and one 

for teachers, and the perceived assessment environment construct was measured 
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at two levels: student and class. Two types of assessment were used, traditional 

and alternative assessment, together with the practices recommended by experts 

of educational assessment. The results indicated that students’ perceptions of the 

assessment environment were affected by student characteristics such as self-

efficacy, class contextual features, such as total perceived assessment 

environment and self-efficacy levels of the class, and teacher’s teaching 

experience and assessment practices. 

 

 

Blood, I. (2011). Diagnostic Second Language Assessment in the Classroom. 

Working Papers in TESOL & Applied Linguistics, 11, 57–58. 

 

 

In this paper the author defines diagnostic second language assessment 

as any L2 assessment method, in the form of a formal written test or informal 

teacher questioning, that provides diagnostic feedback i.e. information on learner 

strengths and weaknesses. In classroom contexts formal diagnostic assessment 

constantly takes place in the form of student questioning, explanation, and the 

provision of written feedback on quizzes, tests and written work. However, 

Blood, citing Alderson, points out that diagnostic testing has been largely 

neglected in the L2 literature. He, further, claims, by citing Shohamy, that the 

effectiveness of tests should be assessed with regard to the degree to which they 

give teachers and students accurate information on learning which can then be 

used to make decisions about the focus of instruction and personal study. 

Designing classroom assessments which provide rich diagnostic feedback is, 

however, not an easy job. Although some computer-based diagnostic literacy 

assessments are being developed, they may not be fully representative of the 

diverse language curricula in classrooms across the globe. Teacher-made tests, 

on the other hand, may lack the strict measurement standards of professionally 

developed tests, but they would be more grounded in the curriculum and therefore 

more appropriate to the current needs of teachers and learners. 

 

 

Böttcher, E. (2011). Assessment for Learning: The Role of Feedback. Working 

Papers in TESOL & Applied Linguistics, 11, 48–49. 

 

 

This paper particularly focuses on the importance of feedback in 

formative assessment and learning-oriented assessment. It draws on the study 

(Black et al., 2003) which showed that written feedback in the form of comments 

only informed students about what they should do to improve their work, and it 

helped students to enhance their performance. Moreover, learners need to be 

well-informed about the learning goals to better understand feedback and apply 
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it to their work. Additionally, the way in which scores are reported is a crucial 

part of learning-oriented assessment. The author, citing Purpura, emphasizes the 

importance of individual scores for each task, and suggests varying the scoring 

method by having students score their own or their peers’ performances, or 

teacher evaluation by only giving written comments. Although assessments for 

learning make us think more clearly about the purposes of classroom assessment 

and how it can facilitate learning, there is still work that needs to be done in the 

area of formative assessment and learning-oriented assessment, especially when 

it comes to teachers’ assessment experience and practice in providing effective 

feedback.  

 

 

Oh, S. (2011). Classroom-based Language Assessment for Young Language 

Learners. Working Papers in TESOL & Applied Linguistics, 11, 55–56. 

 

 

Classroom assessment plays a fundamental role in following EFL or 

ESL children’s progress of acquiring language and identifying their strengths and 

weaknesses. In this paper the author draws attention to the importance of age at 

which children officially begin to learn a foreign language, and, citing McKay 

and Pinter, claims that the earlier they start to learn a language, the more 

successful they will be. Taking into account special characteristics of young 

language learners, the author suggests that “child-friendly” methods should be 

used for classroom-based assessment for young language learners. These can be 

observations, portfolios, self-assessment, and peer-assessment for formative 

purposes. Observations can, further, be incidental and planned. Portfolios can 

motivate children’s participation when selecting the content of the portfolio. 

Furthermore, self-assessment and peer-assessment stimulate children to be active 

participants in the assessment process and raise children’s awareness of their own 

performance and enhance their responsibility for their work as being part of a 

classroom community. Overall, classroom assessment plays a key role for young 

language learners, but teachers have to be careful when deciding on the 

assessment technique and the effect it has on their learners. 
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Perrone, M. Classroom Achievement: An Essential Part of the Second Language 

Learning and  Teaching Processes. Retrieved May 20, 2014, from 

http://tc.columbia.edu  

 

 

The focus of this article is on the achievement tests. They measure 

students’ knowledge of particular linguistic elements that they were taught in the 

language course, in order to make decisions about the progress and competency 

of the students. This article provides an overview of the perception of testing 

from the perspective of both the teacher and student and addresses the benefits 

and limitations of achievement testing. Achievement testing can, on the one hand, 

increase students’ anxiety and frustration and lower their motivation to learn the 

L2. They might also be threatening to the teachers, as students’ substandard test 

performances could reflect negatively on the job that the teachers are doing in the 

classroom. Non-implementation of achievement tests, on the other hand, could 

reduce the possibility for subsequent improvements in the curriculum and 

classroom pedagogy. The author, further argues that a well-written, content-valid 

test gives an opportunity to assess what we have learned, and provides both the 

teacher and students with an assessment of their achievements. Although 

achievement test can lower self-confidence, they also have the capacity to 

stimulate it. However, this largely depends on teachers and their readiness to 

create opportunities for the students to experience success and be excellent 

language learners. 

 

 

Seong, Y. (2011). The Teacher’s Role in Classroom-based Language 

Assessment. Working Papers in TESOL & Applied Linguistics, 11, 50–52. 

 

 

In this paper the author, citing Rea-Dickins, claims that classroom-based 

language assessment is an essential part of language teaching where the teachers 

are responsible for facilitating student learning and acquiring information about 

their progress and achievement. The author also refers to Yin’s study which 

found that teachers’ strategic cognitions i.e. teachers’ beliefs in language learning 

and their understanding of learning goals, and interactive cognitions i.e. teachers’ 

presumed ideas about students and their performance in the target language 

affected teachers’ approach to planning assessment procedures and the actual 

implementation of assessment methods. She also identifies, citing Chang, 

Rogers, and Hu, assessment “capacity” or “competence” as a factor that 

influences teachers’ assessment practices and the importance of language 

teachers’ professional training and development in assessment. Teachers need to 

be able to understand the learning progression in the related content area, and to 

identify where a student is located with respect to a learning intention. They 

http://tc.columbia.edu/
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should also have the necessary skills and knowledge to interpret students’ work, 

focus feedback, and plan steps in instruction and assessment. Finally, the ways 

in which classroom-based language assessment is used and the incorporated 

processes are largely influenced by the practices of the teacher 

 

 

Theodoropulos, C. (2011). Classroom-Based Language Assessment and L2 

Learning. Working. Papers in TESOL & Applied Linguistics, 11, I–III 

 

 

In his abstract the author tackles the connection between assessment 

methods and second language learning. One area where this link has particularly 

been noticed is in formative classroom-based language assessment. The author, 

citing Black, Purpura, and Rea-Dickins, points out that the phrases such as 

learning-oriented language assessment, assessment for learning, and assessment 

as learning, have been invented to emphasize the formative purposes, and 

highlight the learning aspect, of these classroom-based assessment practices. He, 

further, refers to various studies that have investigated techniques, strategies, and 

teacher-student perceptions and roles related to classroom-based assessment and 

L2 learning, the studies that examined the numerous purposes and definitions of 

diagnostic assessment, and investigated assessment practices which relate to 

young L2 learners, and other similar studies. In all of these studies it has been 

argued that classroom-based language assessment is used by teachers not only to 

obtain information about students’ L2 achievement and progress but also to 

contribute to students’ L2 learning. The author, however, says nothing about the 

teachers’ role in assessment practice and the importance of feedback, nor does he 

mention all the advantages and/or shortcomings of formative assessment. 

 

 

Troncale, N. (2002). Content-Based Instruction, Cooperative Learning, and 

CALP Instruction: Addressing the Whole Education of 7–12 ESL Students. 

Working Papers in TESOL &Applied Linguistics, 2, 1–8. 

 

 

In this paper, the author tackles the strengths and weaknesses of content-

based instruction, cooperative learning and CALP instruction and provides 

evidence from research and her own teaching experience to support these 

approaches. Content-based instruction implies integrated teaching of language 

and content, which gives students an opportunity to be constantly exposed to the 

language which reflects the environment of first language acquisition. 

Cooperative learning, on the other hand, encourages students to learn from each 

other, not just from the teacher, and CALP instruction has to be included into 

CBI in order for 7-12 ESL students to acquire the academic skills they need to 



Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац 

114 

 

become independent learners. However, the author points out that teachers adjust 

teaching materials to make them accessible to their students rather than teaching 

their students the skills of learning on their own. Furthermore, there is no an 

established systematic program of CALP instruction nor is cooperative learning 

implemented systematically. There are some other weaknesses of cooperative 

learning as well, such as the fact that high-achieving students may become bored 

of explaining material to low-achieving students, while low-achieving students 

may become passive members of the group in the classrooms where cooperative 

learning is implemented.  

 

 

Volante, L. (2006). Principles for Effective Classroom Assessment. Brock 

Education: a Journal of Educational Research and Practice, 15, 134–147. 

 

 

In this paper the author presents seven interrelated principles for 

effective classroom assessment. Student-centered assessment argues that 

students must be active partners in the assessment process. It is also important 

for teachers to clearly communicate the learning targets that students are expected 

to master. Furthermore, teachers need to use various assessment methods in order 

to meet the needs of their students and to accurately assess particular learning 

targets. The author also maintains that there are different types of student skills 

and that these skills can be demonstrated in the classroom through a variety of 

activities. Additionally, the study suggests that teachers should be especially 

sensitive to issues related to race, class, and gender and should not maintain or 

reinforce inequalities within their classrooms. In order to minimize the error 

associated with classroom scores and improve consistency, teachers need to 

provide students with multiple opportunities to demonstrate what they know. The 

author finally suggests finding ways to integrate alternative assessment 

techniques into classroom assessment, apart from the traditional ones. However, 

promoting assessment expertise naturally begins in faculties of education and 

students often have insufficient preparation in this area. This means that 

programmatic changes and reforms are required in faculties of education. 
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Walker, D.M. (2012). Classroom Assessment Techniques: An Assessment and 

Student Evaluation Method. Creative Education, 3 (6), 903–907. 

 

 

This study deals with an appropriate assessment in Higher Education 

(HE) and draws on previous theories about summative and formative assessment, 

feedback, and student evaluated teaching. The author argues that formative 

assessment is intended to facilitate student learning through deep learning 

approaches, while summative assessment leads to rote learning. He also contends 

that feedback should be used to encourage students to learn from the process and 

reflect on their work. The author, further, tackles Classroom Assessment 

Techniques (CAT) i.e. quick and simple activities which are designed to give 

both the lecturer and the students’ useful, immediate feedback. CATs can be used 

within any size of classroom, large lectures or small groups of students. In order 

to be implemented, however, CATs take some organization, such as getting 

students to form groups, and leading them throughout the module. Furthermore, 

care must be taken in choosing the appropriate CAT and also allowing enough 

time in class to ensure that they are worthwhile. Therefore, teachers need to be 

experienced enough and acquainted with different CAT techniques so that they 

might choose the most suitable and useful one for their students. 
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Висока школа за васпитаче струковних студуја у Гњилану – Бујановац 

 

 

УЛОГА ОЦЕЊИВАЊА У УЧЕЊУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КАО 

СТРАНОГ  

 
Оцењивање може бити један од најтежих аспеката наставе. Међутим, 

познавање начина оцењивања ученика како би се побољшала настава и учење 

основни је принцип ефективне наставе језика. Циљ аутора је да пронађе методе 

оцењивања које функционишу са ученицима енглеског језика а које се могу 

укључити у свакодневну наставу овог предмета и да укаже на одговорност 

наставника да користе различите методе учења како би задовољили различите 

способности ученика за језике и различите стилове учења. Аутор очекује да ће ово 

итраживање наставницима пружити корисне савете о успешној настави језика и 

подићи свест о значају оцењивања. Студије и чланци који нуде неке могуће 

одговоре и решења за горе наведено питање налазе се у овој биоблиографији.  

Кључне речи: оцењивање, настава енглеског језика, наставне методе и 

стилови учења 

 

 



 

117 

 

331.546-056.262 

376:004 

 

 

 

Весна С. Жигић,1 проф. 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд 

 

 

ФАКТОРИ УСПЕШНОГ РАДА  ОСОБА СА ОШТЕЋЕЊЕМ ВИДА 

НА РАЧУНАРСКОЈ ТЕХНОЛОГИЈИ 

 
Циљ рада је детерминисање фактора успешности у практичном раду на 

савременој рачунарској технологији лица са оштећењем вида, што представља 

основу образовног и професионалног успеха, радне и социјалне интеграције ових 

лица. Узорком је  обухваћено 48 испитаника, свих категорија оштећења вида, који 

су се обучавали за рад на рачунарској технологији. Хронолошка доб испитаника 

је од 15 до 40 година а за процену је коришћена Скала Независног Понашања за 

визуелно оштећена лица, која омогућава  процену  читавог  низа функционалних 

способности, а успешност у практичном раду на рачунарској технологији  је 

заступљена са 52 варијабле. Од стастистичких метода примењене су 

Хијерархијска Кластер Анализа, Мултифакторска анализа и Метода главних 

компонената. Резултати истраживања су анализирани на манифестном и 

латентном нивоу. Закључак рада је да факторска структура практичног рада на 

рачунару указује на факторе који највише детерминишу успешан практичан рад у 

овој области: манипулативне способности, однос према раду, однос према 

средствима за учење/рад, предности рада на рачунару, могућност скенирања 

материјала, познавање основних процедура рада, неприкладни облици понашања, 

могућност штампања Брајевих материјала, познавање дактилографије. 

Кључне речи: особе са оштећењем вида, практичан рад, рачунарска  

технологија  

 

 

1. Увод 

 

Савремена технологија омогућава брз приступ различитим 

информацијама, отвара нове могућности  школовања и запошљавања и 

знатно унапређује  живот  особа са оштећењем вида. Технолошка едукација  

може да служи као средство за откривање и тренинг способности ових 

особа, ствара могућности за бржу комуникацију и размену информација, 

што омогућава квалитетније и веће могућности сазнавања и равноправан 

однос са особама типичне популације (Keating, Parks, 2008). 

                                                 
1 zigicvesna@verat.net 
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Развој технологије иде у правцу задовољавања широког спектра 

потреба лица оштећеног вида, јер рачунарска технологија омогућава 

различите типове учења са мноштвом импликација на свакодневни живот 

и рад. Сем тога, овај вид комуникације поседује флексибилност и брзину и 

омогућава шири пријем информација, који је приближан обиму примљених 

информација људи који виде. 

Многи софтвери који се појављују на тржишту омогућавају: развој 

способности координације око-рука, визуелну меморију, развој 

когнитивних способности и помоћ у бољем визуелном функционисању. За 

особе са остацима вида рачунари имају веома битну улогу у визуелној 

стимулацији, јер представљају самосталне изворе светлости, дају брзе 

покрете и нагле измене. Рачунари могу да приказују тродимензионалне 

слике, зато представљају корисну допуну осталим средствима рада у 

учионици, или на радном месту. 

Развој и употреба савремене технологије треба да постане 

интегрални део процеса наставе, оспособљавања и запошљавања, а то ће 

значити свакодневну примену рачунарске и електронске технологије. Да би  

слепи или слабовиди ученик или радник био успешан на свом школском 

или радном радном месту, мора да иде укорак са технолошким развојем, да 

га разуме и да га користи за своје потребе. Стога је битно да се слепа особа  

оспособи и припреми на време за све будуће изазове, да континуирано 

стиче нова знања и развија способности које ће јој омогућити  нове 

могућности личног и професионалног развоја. 

 

2. Методологија истраживања 

 

Практичан рад на савременој рачунарској технологији је 

анализиран кроз  детерминисање фактора који су битни у успешном 

извођењу задатака. То нам је омогућило да сагледамо различита 

квалитативна својства у оквиру испитиваних димензија, односно простора 

које смо посматрали, што представља основу образовног и професионалног 

успеха, радне и социјалне интеграције ових лица. 

 

Узорком је обухваћено 48 испитаника, свих  категорија оштећења 

вида према усвојеној Интернационалној класификацији дефекта вида. 

Испитаници су према полу приближно уједначени. Мушког пола је 27 

испитаника, а женског 21. Хронолошка доб испитаника је од 15 до 40 

година. За процену је коришћена Скала Независног Понашања за визуелно 

оштећена лица, која омогућава процену читавог низа функционалних 

способности, а успешност у практичном раду на рачунарској технологији 

је заступљена са 52 варијабле, које су груписане у неколико повезаних 

целина: познавање и примена рачунарске технологије, сам процес 

практичног рада и организација у раду. Од стастистичких метода 
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примењене су Хијерархијска Кластер Анализа, Мултифакторска анализа и 

Метода главних компонената. Резултати истраживања су анализирани на 

манифестном и латентном нивоу. 

 

Циљ рада је детерминисање фактора који омогућавају успешно 

овладавање  задатака на савременој рачунарској технологији лица 

оштећеног вида, што  представља основу образовног и професионалног 

предвиђања и програмирања, радне и социјалне интеграције ових лица. 

 

3. Резултати и дискусија 

 

3.1. Дескриптивна анализа резултата 

 

Варијабле које се односе на познавање рачунарске  технологије, 

дају нам увид у чињеницу да теоријска знања о технологији поседује 31% 

испитаника, делимична знања има 69%, а веома слабо теоријски познаје ову 

област 10%. Основне делове рачунара зна 54% испитаника, а 46% има 

делимична знања. Основне процедуре рада добро познаје 45%, а делимично 

55% испитаника. Што се тиче оријентције и сналажења на самој тастатури, 

одлично се сналази 14%, просечно 62%, а лоше 24% испитаника. Познавање 

и разумевање команди је одлично у 22%, просечно у 53%, а лоше у 25% 

испитаника. Многе команде или термини су изван искуства слепог лица, тј. 

рехабилитанта  (тренираног лица), а оне захтевају од њега знање које је 

базирано на визуелним или просторним концептима, или на пажљивим 

вербалним дескрипцијама тренера. Стога тренинг обавезно обухвата 

тумачења, демонстрације и понављања (Стокес, 1987), све док испитаник 

не савлада рад помоћу ових команди. 

Претпоставили смо да базичне способности рада на рачунарској 

технологији зависе од манипулативних способности лица оштећеног вида, 

па  смо стога једну групу варијабли посветили овим способностима. Свака 

ефикасна моторна активност усмерена је ка одређеном циљу и зато она 

може бити схваћена само кроз односе са циљевима који је детерминишу. 

Готово бескрајан репертоар сврсисходног моторног понашања налази се 

под контролом когнитивних репрезентација које генеришу, антиципирају, 

усмеравају моторну акцију, а заустављају је у тренутку када је циљ 

постигнут (Оцић, 1998). Праксија је, заправо, јединствена функционална 

целина коју чине четири слоја: моторни праксички слој, идеомоторни, 

идеаторни и слој конструктивне праксичности. Они се развијају постепено 

пратећи развој сензомоторних структура и функција и прерастања ових у 

психомоторну целину (Бојанин, 1979). Током еволуције рука се развила у 

најсавршенији инструмент моторике, а упоредо са тим се мењала и 

кортикална репрезентација покрета у корист ареала за руке (Оцић, 1998). 
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Добру прецизност и брзину грубих покрета руку исказује 33% 

испитаника, делимичну 54%, а лошу 13%. Извођење практичног рада на 

рачунару зависи од грубих покрета руку, који су повезани са фином 

тактилном перцепцијом, квалитетом, контролом и ефикасношћу извођења. 

Изразито фину тактилну осетљивост шаке са изразито брзим и прецизним 

покретима има 26% испитаника, просечну тактилну осетљивост има 45%, а 

лошу 29% испитаника. Фина тактилна осетљивост прстију постоји у 23%, 

просечна у 42%, а лоша у 35% испитаника. Већина задатака и послова 

захтева фину тактилну перцепцију, стога се обавезно у припреми и 

тренингу поклања пажња развоју неуромускуларних функција, нарочито 

вежбама руку и прстију, што укључује: употребу различитих материјала, 

анализу задатака, практично извођење, адаптацију, процедуру поступности  

и праћење прогреса (Caplow, 1979). 

Постоје различита мишљења о томе да ли је сврсисходније 

концентрисати се на брзину, или тачност и прецизност покрета (Ragsdale, 

1990). Мишљење, по коме би радњу већ од самог почетка требало брзо 

изводити, аргументује се чињеницом да се код брзог извођења праве 

другачији покрети, него у случају спорог извођења. У почетном делу 

тренинга је потребно инсистирати на поступности, а онда у зависности од 

тока напредовања, убрзава се стицање специфичних способности. 

Технолошким унапређењем рачунара, телекомуникација и аутоматизације, 

од слепих људи се захтева виши степен базичних способности – читања, 

писања, куцања. 

Квантитету и квалитету писања и читања смо посветили једну 

групу варијабли. Когнитивне функције, као што су перцепција, памћење и 

мишљење, или стечене вештине читања и писања, представљају сложене 

функционалне системе у којима се одигравају процеси пријема, обраде и 

интеграције информација. Рутинска обрада информација захтева паралелну 

и интегрисану активност бројних система. Закључили смо да 18% 

испитаника чита веома брзо, 66% је просечно брзо, а  16% чита споро. 

Weigelin (1979) је развио инструмент за утврђивање брзине читања код 

визуелно оштећених лица. Резултати његове студије су показали да 

визуелно оштећени испитаници показују брзину читања 40%–20% од 

нормалне вредности брзине читања људи који виде. Одличан резултат у 

брзини писања показује 34%, просечан  резултат има 36%, а слаб 30%. 

Највећем броју испитаника (51%) је потребан вербални подстицај да би 

могли да одштампају текст на стандардном или Брајевом штампачу. Са 

физичким вођењем, овај задатак може да обави 31% испитаника. Што се 

тиче мотивације за рад на рачунарској технологији, велико залагање и труд 

у раду је испољило 59% испитаника, просечно 35%, а мало се залагало само 

6% испитаника. 

Високу концентрацију пажње, тј. одржавање пажње на практичним 

задацима, показало је 52%, просечну пажњу је испољило 29%, а веома слабу 
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концентрацију и непажњу је испољило 19% испитаника. Пажња је веома 

значајна компонента у раду испитаника, јер усмеравање пажње ка 

мотивационо значајним сегментима из околине или радне средине 

представља почетну карику у успостављању адаптивних механизама 

понашања, док непажња представља симптом поремећаја механизама који 

учествују у организацији пажње. 

У неуропсихологији се под когнититвим функцијама подразумева 

способност интеграције основних психолошких капацитета, као што су: 

перцепција, језичке функције, праксија, памћење, мишљење и њихово 

коришћење у сврху адаптације на услове социјалне средине (Witkin, 1981). 

Анализирана варијабла која се односи на меморију је показала да 48% 

испитаника одлично памти, 46% просечно, а 6% памти слабо. Функције 

памћења омогућавају кодирање и складиштење примљених информација. 

Посебно нас је интересовало колико су испитаници способни да раде 

самостално. Без помоћи других ради 16%, инструкције и вербалну подршку 

очекује 56% испитаника, физичка помоћ и вођење су неопходни код 22% 

испитаника, а није  у стању да изведе задатке до краја 6%. 

Организација у раду је веома значајан сегмент у овом 

истраживању. Многи фактори одређују добру организацију рада. То су, пре 

свега, интелектуалне способности, личне карактеристике, сложеност самих 

задатака, планирање, методе тренинга итд. У неуропсихолошке компоненте 

понашања се сврставају когнитивне, мотивационо-емоционалне и 

егзекутивне функције (Lezak, 1995). Концепт егзекутивних функција 

изведен је из Луријине оригиналне интерпретације улоге чеоних делова 

мозга у организацији мишљења (Лурија, 1976).  

Самосталност у раду у смислу завршавања задатка самостално и 

сигурно испољило 30% испитаника, што индиректно указује на способност 

личности да одговорно и озбиљно приступа свом послу и радним задацима. 

Потребу за подстицањем да би завршило задатак има 58%, а 12% не 

завршава задатак. Временска структура организације у раду показује да 

50% испитаника завршава задатак у прихватљивом временском оквиру. 

Положај у раду у 71% испитаника правилан. Ово је питање коме 

рехабилитациони инжењери у свету поклањају пуну пажњу, јер услед 

неправилног положаја у раду брзо може да дође до замора. Велики замор у 

току рада на рачунару показује веома мали број испитаника (5%). 

Генерално, руковање адаптираном савременом рачунарском технологијом 

испитаног узорка можемо проценити као: веома добро (21%), просечно 

(64%),  лоше (15%). 

Са дескриптивног нивоа анализе варијабли, прећи ћемо на виши  

ниво интерпретације испитиваних латентних димензија. У циљу 

сагледавања утицаја различитих способности на постигнуће на рачунарској 

технологији, применили смо инструмент који садржи 52 варијабле. Област 
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практичног постигнућа смо у анализи поделили на неколико повезаних 

сегмената: познавање и примена, практично извођење, организација рада.  

 

 

3.2. Резултати истраживања на манифестном нивоу 

 

Резултати истраживања, на манифестном нивоу, показали су у 

сегменту који се односи на познавање и примену рачунарске технологије, 

да  постоји међуповезаност одређених фактора: 

 

1. Постоји висока статистичка значајност између фактора који  се односе 

на: Теоријско познавање рачунара, Познавање основних делова рачунара, 

Познавање основних процедура рада и Познавање и разумевање команди 

(п=0.762, п=0.855, п=0.768, п=0.607). Ови елементи су међусобно 

условљени, јер да би испитаник овладао практичним радом, пре свега мора 

добро да познаје теорију. 

 

2. Утврдили смо високу статистичку значајност између фактора Образoвне 

и Професионалне шансе, са факторима: Прецизност у раду, Квалитет 

читања, Квантитет писања, Број понављања неопходних за овладавање 

задатком (п=0.681, п=0.638, п=0.618, п=0.799). Ове  везе  указују  на   став  

испитаника   да  су   им    веће образовне и професионалне шансе уколико  

постижу већу  прецизност у раду, уз задовољавајућу брзину и квалитет. 

 

3. Постоји висока статистичка значајност између фактора Познавање 

дактилографије, са факторима: Оријентацију на тастатури и Време 

завршавања задатка (п=0.530, п=0.497). Познавање дактилографије 

представља добру основу за рад на рачунару, олакшава сналажење на 

тастатури и убрзава савладавање задатака слепим особама. 

 

Сегмент који се односи на манипулативне способности и 

практично извођење, указао је на следеће  односе: 

 

1. Уочена је висока статистичка значајност између фактора Тачност и 

пажљивост покрета, са факторима: Груби покрети руку, Прецизност 

покрета, Квалитет читања, Разумевање и  Квантитет писања (п=0.719, 

п=0.722, п=0.735, п=0.731, п=0.735). 

2. Највиша статистичка значајност постоји између фактора Груби покрети 

руку и следећих фактора: Фина тактилна перцепција, Квалитет писања, 

Могућност отклањања грешака, Ефикасност и Способност  руковања 

генерално (п=0.801, п=0.858,  п=0.846, п=0.874, п=0.605). Ове корелације 

јасно показују да  генерално извођење практичног рада на рачунару зависи 
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од грубих покрета руку, који су повезани са фином тактилном перцепцијом, 

квалитетом, контролом и ефикасношћу извођења. 

3. Висока статистичка значајност постоји између фактора Фина тактилна 

осетљивост прстију и свих фактора у претходној корелацији, што значи да 

фина тактилна осетљивост такође врло значајно утиче на извођење 

практичног рада, његов квалитет и квантитет. 

4. Постоји висока статистичка значајност између фактора Фина тактилна 

осетљивост прстију и фактора Прецизност у раду (п=0.832). Ова веза јасно 

указује да је прецизност у раду немогућа без добро развијене фине тактилне 

перцепције. 

Последњи сегмент у овој  области чини организација у раду: 

5. Уочена је висока статистичка значајност између фактора Организација у 

раду, са факторима:  Сигурност у раду (п=0.719), 48. Време завршавања 

(п=0.601), 49. Положај у раду (п=0.744). Ово су елементи који у највећој 

мери одређују организацију у раду. 

 

3.3. Интерпретација фактора на вишем нивоу 

 

Да бисмо утврдили факторе који детерминишу успешности у 

практичном раду на савременој рачунарској технологији лица са 

оштећењем вида, испитали смо факторску структуру ове области. На 

манифестном нивоу, практичну успешност смо условно поделили на 

неколико зависних целина: познавање и примена рачунарске технологије 

(1), сам процес практичног рада са манипулативним способностима (2) и  

организација у раду (3). Да бисмо објаснили максималну количину тоталне 

вријансе манифестних варијабли, Методом главних компонената смо 

екстраховали у овој области девет главних компонената. 

 

Табела бр. 1  Ваљана варијанса и њене укупне кумулативне вредности 

 

Компонента % Варијансе Кумулативни % 

             1.              46.983                    46.983 

             2.             11.380              58.363 

             3.               7.099              65.461 

             4.               5.877                  71.338 

             5.               4.094                75.432 

             6.               3.483              78.914 

             7.               2.842              81.756 

             8.               2.524              84.280 

             9.               2.110              86.390 
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Из табеле бр. 1 се може уочити да примењене варијабле 

објашњавају истраживано подручје са 86% укупне варијансе. Прва главна 

компонента је одговорна за 47% објашњене варијансе, друга за 11%, а све 

остале имају знатно мањи утицај на латентне димензије овог подручја. 

После екстраховања главних компонената, извршена је њихова 

ортогонална и косоугаона ротација са Kaiserovom normalizacijom. У 18 

итерација је добијено 9 фактора, који се интерпретирају на следећи  начин: 

 

Фактор 1. објашњава 47% укупног варијабилитета испитиваног 

подручја, што указује на његов велики значај. Практично, овај фактор 

обухвата манипулативне способности, квалитет и квантитет у раду. Ови 

елементи су међусобно условљени, јер да би испитаник постигао добар 

квалитет и квантитет у практичном раду, он пре свега мора да има добро 

развијене манипулативне способности. Адекватно практично извођење 

захтева интеграцију проприоцептивних и кинестетичких информација са 

фином моторном координацијом обе руке (Hoffman, 1968). Варијабле које 

се односе на манипулативне способности су врло сатурисане и стога смо 

овај фактор именовали као „Манипулативне способности”. 

Излучени фактор 2. објашњава 11% укупног варијабилитета. 

Хијерархијском Кластер Анализом смо утврдили да велики број ових 

варијабли формира кластере, са јаком линеарном међузависношћу. 

Залагање у раду се огледа кроз повећану пажњу, памћење радних задатака, 

као и мотивацију, а све то заједно омогућава веће професионалне шансе и 

унапређује квалитет извођења  на рачунарској технологији. Овај фактор 

смо дефинисали као „Однос према раду”.  

Фактор 3. објашњава 7% укупног варијабилитета. На манифестном 

нивоу је показано да испитаници имају веома озбиљан и савестан однос 

према раду, а у вези са тим је и однос према рачунару као средству за 

учење/рад. Овај фактор је у вези са претходним, само што обухвата мањи 

део испитиваног простора. Именовали смо га као „Однос према средствима 

за учење/рад”. 

Фактор 4. објашњава 5, 9% укупног варијабилитета. На 

манифестном нивоу су испитаници показали да сматрају да рад на рачунару 

има низ предности, као што су: брзина, креативност, самосталност, а већина 

испитаника сматра да је све то заједно био мотивациони фактор за тренинг 

на рачунарској технологији. Овај фактор смо дефинисали као „Предности 

рада на рачунару”.  

Инспекцијом овог фактора бр. 5 се види да он објашњава 4% 

укупног варијабилитета. Његов значај за испитивано подручје је заиста 

минималан, са ниском сатурацијом варијабли. На чињеницу да наши 

испитаници ретко користе адаптирану рачунарску опрему (Брајев ред, 

Брајев штампач) зато што је немају у личном власништву, већ смо указали 
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на манифестном нивоу. Овај фактор смо дефинисали као „Могућност 

скенирања материјала”. 

Фактор 6. објашњава 3,5% укупног варијабилитета. Познавање 

основних процедура рада је услов за постизање практичне успешности. 

Хијерархијском Кластер Анализом смо утврдили да постоји повезаност 

између теоријског познавања  рачунарске технологије и практичног 

овладавања вештинама, што је међусобно условљено, стога смо овај фактор 

дефинисали као „Познавање основних процедура рада”. 

Фактор 7. објашњава 2,8% укупног варијабилитета. На претходном 

нивоу истраживања смо закјучили да наши испитаници немају неприкладне 

облике понашања који би онемогућавали стицање знања или извођење 

задатака. Овај фактор обухвата веома мали простор укупног 

варијабилитета, са ниском сатурацијом, на основу чега се уочава да је његов 

значај минималан за испитивано подручје практичне успешности. 

Међутим, ова варијабла је ипак изолована као посебна латентна димензија 

која може имати утицаја на испитивану област, па смо овај фактор назвали 

„Неприкладни облици понашања”. 

Фактор 8. објашњава само 2,5% укупног варијабилитета, са ниском 

сатурацијом. То произилази из чињенице што различити додаци и 

адаптирана опрема за слепе, нису доступни нашим испитаницима, због чега 

је они користе веома ретко. Овај фактор је повезан са фактором 5. 

Дефинисали смо га као „Могућност штампања Брајевих материјала”. 

Фактор 9. објашњава незнатан део укупног варијабилитета (2,1%). 

На манифестном нивоу смо утврдили да наши испитаници релативно слабо 

владају дактилографијом, а Хијерархијском Кластер Анализом смо уочили 

да је познавање дактилографије у корелативној вези са оријентацијом на 

тастатури и временом завршавања задатака. Можемо закључити да је 

познавање дактилографије добра основа за рад на рачунару, омогућава 

бољу оријентацију на њему и олакшава стицање и савладавање 

рачунарских  способности. Овај фактор смо дефинисали као „Познавање 

дактилографије”.  

 

4. Закључак 

 

На основу представљене анализе можемо да закључимо да је 

факторска структура практичног рада на савременој рачунарској 

технологији указала на факторе који највише доприносе постигнућу у овој 

области. Изоловано је девет фактора: Манипулативне способности; Однос 

према раду; Однос према средствима за учење/рад; Предности рада на 

рачунару; Могућност скенирања материјала; Познавање основних 

процедура рада; Неприкладни облици понашања; Могућност штампања 

Брајевих материјала; Познавање дактилографије.  
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Високо сигнификантни резултати ових фактора налазе сврху у 

предвиђању индивидуалне способности учења и постигнућа, у 

професионалном тренингу и раду, јер се данас рачунари уводе у готово сва 

подручја људске делатности. Имајући у виду резултате добијене нашим 

истраживањем, можемо закључити да они омогућавају предвиђање 

индивидуалног степена  компетенције наших испитаника на савременој 

рачунарској технологији. 
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Vesna S. Zigic 
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FACTORS OF SUCCESSFUL OPERATIONS OF PEOPLE WITH 

VISUAL DISABILITY ON COMPUTER TECHNOLOGY 

 
The aim of the paper is to determine the success factor in the practical work on 

modern computer technology of persons with visual impairment, which is the basis of 

educational and professional success of working and social integration of these 

individuals. The sample encompasses 48 respondents of all categories of visual 

impairment that were trained to work on computer technology. The chronological age of 

the respondents ranges from 15 to 40 years, and the Independent Behavior Scale for 

Visually Impaired Persons was used for assessment, which enables the assessment of a 

whole range of functional abilities, while the performance in practical work on computer 

technology is present with 52 variables. The statistical methods applied were 

Hierarchical Cluster Analysis, Multifactorial Analysis, and Principal Component 

Method. The results of the research were analyzed on a manifest and latent level. The 

conclusion of the paper is that the factorial structure of practical work on the computer 

points to the factors that determine the most successful practical work in the field of 

manipulative abilities, attitude towards work, attitude towards learning / work, 

advantages of computer work, ability to scan materials, knowledge of basic work 

procedures, inappropriate behavior, the ability to print Braille materials, typing skills.  

Key words: people with visual impairment, practical work, computer 

technology. 
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МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ СОФТВЕРСКЕ ПОДРШКЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ У ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНОЈ 

НАСТАВИ  НА ВШССОВ 

 
Принципи који одређују успешну савремену наставу су: интерактивна 

комуникација, активно учешће студената на часовима, коришћење савремене 

наставне технологије која подразумева употребу мултимедија, компјутера, 

интернета, итд. У циљу осавремењавања наставе из области теорије музике у 

оквиру предмета Вокално-инструментална настава на високим школама за 

васпитаче, јавља се потреба за рачунарском подршком, која постаје све већи 

савезник у савременој настави. Како би основни елементи нотног писма, структуре 

лествица, интервала и акорада били разумљивији и трајније упамћени, у овом раду 

ће бити анализирана могућност адекватне софтверске подршке, која би била 

примењена у настави. Одговарајући програм би садржао базу података из области 

теорије музике и могао би се користити за обраду новог градива или утврђивање 

обрађеног, као и увежбавања у виду теста или квиза. Унапређења одређених 

аспеката наставног процеса применом оваквог вида наставе биће детаљно 

разматрана. 

Кључне речи: вокално-инструментална настава, теорија музике, база 

података, висока школа за васпитаче. 

 

 

Увод 

 

У наставном процесу се уместо класичних система учења све више 

примењују рачунари, мултимедијалне презентације и разна софтверска 

решења. Познато је да је учење засновано на сликовном тј. графичком 

приказу ефективније од класичног учења теорије. Та ефективност се огледа 

не само у лакшем савладавању градива него и у дужем периоду меморисања 

истог. Приликом извођења вокално-инструменталне наставе на високим 

школама које нису примарно музички оријентисане долази до следећих 

проблема: 

                                                 
1 marili.marijasavic@gmail.com 

mailto:marili.marijasavic@gmail.com
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У зависности од друштвених околости у којима живе, студенти 

немају никакво музичко искуство, па чак ни основно музичко предзнање, 

јер се научено брзо заборави (умеју да отпевају и да понове ритам, али 

немају теоријско знање) и нису никада имали прилике да се ближе упозању 

са неким од музичких инструмената. 

Због специфичности самог предмета, приликом обраде наставне 

јединице сваки од студената има прилику да седне за клавир и да се упозна 

ближе са инструментом и са основама нотног писма. Међутим, како 

наставне јединице пролазе, студенти веома лако заборављају претходно 

стечено знање, мешају га са новим и долази до пада систематичности у 

учењу. Тада постоји врло мало времена да се наставне јединице понаособ 

обнављају. Како је број студената који имају прилику да и код куће вежбају 

на клавиру  занемарљиво мали(тај број представља статистичку грешку), а 

како готово сви имају рачунаре,дошлосе на идеју о потреби реализације 

софтверског решења које ће успешно симулирати функционалне захтеве 

вокално-инструменталне наставе (теорије музике). 

 

Поставка основних тонских висина 

 

Учење тонских висина најпре у првој и малој октави, касније се 

проширује на другу и велику октаву. Приликом учења нота, најпре у малој 

и првој октави, студенти упамте ноте у нотном систему, али када седну за 

клавир, често бивају несигурни где је тачно до1 или пермутују тонове до и 

фа, због природних полустепена. Услед настанка наведеног проблема, 

практично решење би изгледало овако:   

 
Слика 1. 
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Софтвер треба да има графички приказ нотног система у горњем 

делу екрана и виртуелну тастатуру у доњем делу екрана. Студент мора бити 

у могућности да мишем или тастатуром исписује ноте у нотном систему и 

да му се истовремоно та нота приказује на клавијатури (црвеном бојом). 

Систем мора бити и обрнут тј. када студент притисне дирку на клавијатури, 

да се у нотном систему појави одговарајућа нота. 

 

Провера током свирања мелодије 

 

Приликом увежбавања одређене мелодије или песме, често се 

дешава да студент научи одређену мелодију, али са неком грешком, јер није 

имао ко да га исправи у току вежбања. Када се мелодија већ научи са 

грешком, много је теже да се исправи него у току вежбања. Применом 

софтверског програма који истовремено указује на грешку током свирања, 

студенти су сигурнији при вежбању, имају више самопоуздања и 

мотивације за вежбање. Студент треба на виртуелној тастури да одсвира 

(притискањем дирки помоћу миша или помоћу тастатуре) задату мелодију. 

Софтверско решење треба да има базу података у којој се за задату мелодију 

чува редослед притискања дирки и интервал њиховог трајања. У току вежбе 

може доћи до следећих грешака: 

 

а) студент одсвира погрешан тон – аутоматски се погрешна дирка означи 

црвеном бојом 

 

 

 
Слика 2. 

 

 

б) долази до прекорачења интервала трајања тона – притиснута дирка се 

означава плавом бојом 

 

 

 
Слика 3. 
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в) долази до смањења интервала трајања тона – притиснута дирка се 

означава жутом бојом 

 

 

 
Slika 4. 

 

 

Интервали 

 

 

 

Приликом обраде и утврђивања интервала посебно је погодан 

овакав начин учења, како би студенти најбоље увидели и упамтили 

величину и имена интервала. У питању су основни интервали. Поступак је 

сличан као при усвајању тонских висина и мора бити двосмеран 

 

 
Слика 5. 

 

 

На клавијатури се одсвира жељени интервал (један па други тон 

или као двозвук), и у исто време се исписују ноте у линијском систему које 

су одсвиране, такође, једна за другом. Тако се могу вежбати сви интервали 

од једног истог задатог тона, или један исти интервал од било ког задатог 

тона. Обрнути смер вежбе подразумева да студент исписује тонове 

одређеног интервала у линијски систем, а да се при том истовремено 

означавају дирке у црвеној боји на клавијатури. 
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Предзнаци 

 

Како би се лакше упамтили предзнаци, може да користи следећи 

сликовни приказ: 

 

 

 
Слика 6. 

 

 

Повишени тонови су означени зеленом бојом, стим што је 

најтамнија нијанса за први по реду предзнак, док су наредни обележени 

светлијим нијансама исте боје, по редоследу квинтног круга, при чему је 

последњи повишен тон – вођица у одређеном тоналитету. Нпр.: имамо три 

повисилице, фис, цис и гис, при чему је гис вођица за а, односно А-дур.  

Када су у питању тоналитети са снизилицама, на исти начин се 

обележавају снижени тонови, при чему претпоследњи снижени тон даје име 

тоналитета: 

 

 

 
Слика 7. 

 

 

За потребе вежбања, односно, свирања песама са предзнацима, 

потребно је да софтвер садржи звучне снимке тих песама у бази података. 

Уколико дође до грешке приликом свирања на клавијатури у програму и 

одсвира се основни уместо повишеног тона(значи ф уместо фис), програм 

реагује тако што обележава црвеном бојом дирку која је погрешно 

одсвирана и жутом бојом указује на тон који треба бити одсвиран. На тај 

начин подсећа на предзнаке који стоје иза кључа, на које студенти често 
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заборављају у даљем нотном тексту. Ово се може применити и за краће 

мелодијске целине, не само за песме. 

 

 
Слика 8. 

 

 

Закључак 

 

У овом раду је показано софтверско решење усвајања новог 

градива које има за циљ да оствари ефекат дужег памћења код студената. 

Реализација овог софтвера са приказаним карактеристикама омогућиће 

студентима да што ефективније искористе време које имају за клавиром. 

Софтвер даје студентима могућност да стечена знања и вештине увежбавају 

самостално уз стални надзор и корекцију, при чему стичу већу сигурност 

током свирања инструмента на самом часу. Треба напоменути да овакав 

савремени приступ може наћи примену и у другим облицима наставе 

музичке културе, односно, теорије музике на почетном нивоу (основна 

школа, музичка школа). 
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THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF SOFTWARE SUPPORT IN 

THE FIELD OF MUSIC THEORY IN THE VOCAL AND 

INSTRUMENTAL TEACHING AT THE VOCATIONAL SCHOOL 

 
The principles that determine successful modern teaching are: interactive 

communication, active student participation in classes, use of modern teaching 

technology that involves the use of multimedia, computers, the Internet, etc. In order to 

modernize teaching in the field of music theory within vocational and instrumental 

classes at teacher training vocational schools, there is a need for computer support, which 

is becoming an increasing ally in contemporary teaching. In order to make the basic 

elements of the music sheet, the structure of the music scale, interval and chords, more 

comprehensible and long- lasting, this paper will analyze the possibility of adequate 

software support which would be used in teaching. The corresponding program would 

include a database from the field of music theory and could be used to teach a new 

material or to repeat the old one, as well as to practice in the form of a test or quiz. 

Improvements of certain aspects of the teaching process by using this type of teaching 

will be discussed in detail.  

Key words: vocal and instrumental teaching, music theory, database, teacher 

training vocational school. 
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АНАЛИЗА СЕДЕЋЕГ ЕРГОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА КОД ДЕЦЕ 

 
Нa узoрку дeцe млaђeг шкoлскoг узрaстa oснoвнe шкoлe спрoвeдeнo je 

истрaживaњe сa циљeм дa сe утврди пoстурaлни eргoнoмски стaтус дeцe при 

сeдeњу. Meтoдoлoгиja истрaживaњa сe бaзирaлa нa Aндрoид прoгрaму кojим су сe 

испитaници фoтoгрaфисaли и у сaмoм прoгрaму oбeлeжaвaлe уздужнe пoлугe при 

сeдeњу. Прoгрaм je aутoмaтски избaцивao дoбрe и лoшe пoлoжaje нa oснoву кojих 

je извршeнa интeрпрeтaциja рeзултaтa. Дoбиjeни рeзултaти укaзуjу нa aлaрмaнтнo 

лoшe држaњe тeла при сeдeњу и aутoри прeпoручуjу дa сe oвaквo истрaживaњe 

спрoвeдe нa вeћeм узoрку сa циљeм дoбиjaњa пoдaтaкa o цeлoj пoпулaциjи 

испитaникa. 

Кључнe рeчи: eргoнoмиja, сeдeћи пoлoжaj, aндрoид. 

 

 

Увoд 

 

Вeћинa људи je oд првих шкoлских дaнa слушaлa o прaвилнoм 

пoлoжajу тeлa приликoм сeдeњa у учиoници, пa и приликoм упoтрeбe 

рaчунaрa. Tимe сe бaви eргoнoмиja. Eргoнoмиja je нaукa кoja прoучaвa 

интeрaкциje измeђу чoвeкa и мaшинe, бaви се дизajнoм прoизвoдa тaкo дa 

oни нajбoљe буду прилaгoђeни људскoм тeлу. При тoм сe нe мисли сaмo нa 

упoтрeбу рaчунaрa и дизajн рaчунaрa, вeћ свих урeђaja. С oбзирoм дa људи 

дaнaс прoвoдe дoстa врeмeнa уз рaчунaрe (нa пoслу, у шкoлaмa, aли и кoд 

кућe), увeк je дoбрa приликa дa сe пoдсeтимo прaвилнoг пoлoжaja тeлa 

чoвeкa у oднoсу нa рaчунaр. Пoслeдицe нeпрaвилнoг пoлoжaja тeлa 

приликoм рaдa зa рaчунaрoм су углaвнoм трajнe.  

Eргoнoмиja je мулти интeрдисциплинaрнa нaукa кoja сe бaви 

систeмoм чoвeк – мaшинa кaкo би сe мaшинa прилaгoдилa чoвeкoвим биo-

психo-сoциjaлним oгрaничeњимa и зaхтeвимa кaкo би упoтрeбa мaшинe 

билa eфикaсниja, бeзбeдниja и пoуздaниja. Пoд пojмoм мaшинa 

пoдрaзумeвa сe свaки мaтeриjaлни прeдмeт сa кojим чoвeк дoлaзи у дoдир 

приликoм oбaвљaњa нeкoг пoслa, тaкo дa je мaшинa тaстaтурa рaчунaрa, 
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oбичнa oлoвкa, aли и aутoмoбил, aвиoн итд. Нa пoчeтку нaстaнкa oвe нaукe, 

нeпoсрeднo пoслe Другoг свeтскoг рaтa, aкцeнaт je биo нa прилaгoђaвaњe 

мaшинe људскoм тeлу и њeгoвим oгрaничeњимa. Ипaк, дaнaс сe нe мoжe 

зaнeмaрити дa чoвeкoвa психичкa и сoциjaлнa oгрaничeњa, пoтрeбe, зaхтeви 

мoгу бити, тaкoђe, лимит у кoришћeњу нeкoг срeдствa и дa и њих трeбa 

учитaвaти приликoм прojeктoвaњa тeхничкoг срeдствa или тeхничкoг 

систeмa.  

Нaстaнaк eргoнoмиje сe вeзуje зa брзи рaзвoj тeхникe и тeхничких 

срeдстaвa кoja су билa свe сaвршeниja и eфикaсниja, aли сe oндa jaвиo чoвeк 

кao oнaj кojи свojим oгрaничeњимa пoстaje лимитирajући фaктoр њeгoвoг 

рaзвoja. Нa примeр, тeхнички узeвши нeкo нajсaвршeниje срeдствo ниje 

„eргoнoмскo” aкo гa чoвeк сa свojим биo- психo-сoциjaлним 

кaрaктeристикaмa нe мoжe eфикaснo кoристи и тo je дaнaс лимитирajући 

фaктoр тeхничкoг и тeхнoлoшкoг рaзвoja. Eргoнoмиjoм сe дaнaс бaвe 

биoлoзи, aнтрoпoлoзи, психoлoзи, сoциoлoзи, али и представници других 

струка, међутим, свa знaњa кoja нoси свaкa oд нaбрojaних струкa нe знaче 

ништa aкo сe нe интeгришу у скуп jeдинствeних и усклaђeних зaхтeвa кojи 

сe мoрajу пoстaвити прeд прojeктaнтa или дизajнeрa тeхничкoг срeдствa дa 

би oнo зaдoвoљилo свe пoтрeбe и зaхтeвe чoвeкa.  

Циљ eргoнoмиje je: 

 

1. Прилaгoдити рaдну oкoлину рaднику 

2. Дизajнирaти рaднa мeстa 

3. Пoвeћaти сигурнoст рaднoг мeстa и смaњити здрaвствeнe 

прoблeмe 

4. Eфикaснoст рaдa 

 

Oбичнo сe мисли дa je зрaчeњe мoнитoрa глaвни здрaвствeни ризик 

кoд кoришћeњa рaчунaрскe oпрeмe. Meђутим, нajчeшћe пoтeшкoћe нaстajу 

услeд нeпрaвилнoг пoлoжaja тeлa при рaду сa рaчунaрoм. Нa сву срeћу, 

вeћинa тих нeугoднoсти сe мoжe спрeчити упoтрeбoм eргoнoмски 

прилaгoђeнe oпрeмe и рeдoвним вeжбaмa рaзгибaвaњa и oпуштaњa. 

Прeнaпрeзaњe пojeдиних дeлoвa тeлa утичe нa пojaву бoлa кoja нaс 

упoзoрaвa нa мoгућнoст нaстaнкa трajниjeг oштeћeњa. Кoд oсoбa кoje рaдe 

нa рaчунaру нajчeшћe су угрoжeнe oчи, врaт и лeђa, нoгe и стoпaлa и дeлoви 

рукe: прсти, длaн, згoб шaкe, лaктoви, рaмeнa. У сaврeмeним зeмљaмa свeтa 

пoстojи манир пoвeћaњa тeлeснe тeжинe у дeчиjoj пoпулaциjи, тaкo дa 

нajнoвиjи пoдaци укaзуjу дa je oкo трeћинe дeцe прeкoмeрнo ухрaњeнo или 

гojaзнo. Пoрeд прoмeнe нaвикa у исхрaни, услед прeкoмeрнoг кoнзумирaњa 

брзe хрaнe и гaзирaних нaпитaкa, зa пojaву гojaзнoсти сe нajвишe oптужуje 

рaд дeцe нa рaчунaру, кojи имa зa пoслeдицу дугoтрajнo сeдeњe и oдсуствo 

физичкe aктивнoсти. 
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Oфтaлмoлoзи су зaпaзили дa дугoтрajaн рaд нa рaчунaру изaзивa 

прoгрeсивну крaткoвидoст (миoпиjу), кoja пoдjeднaкo угрoжaвa oдрaслe и 

дeцу. Иaкo генетски фактори имају битaн утицaj на пoрeмeћaja видa, стaлнo 

фoкусирaњe нa прoмeнe нa eкрaну дoвoди дo зaмaрaњa oкa, кoje узрoкуje 

крaткoвидoст, штo сe нe дeшaвa, на пример, приликoм читaњa књигa или 

чaсoписa. Oвa пojaвa je нaзвaнa синдрoм кoмпjутeрскoг видa. 

 

Прилог бр. 1: Прaвилaн пoлoжaj дeлoвa тeлa 

(http://racunarstvoiinformatika.wordpress.com/2012/03/04/sta-je-ergonomija/) 

 

Истрaживaчкe мeтoдe 

 

Узoрaк испитaникa 

 

Узoрaк испитaникa сe сaстojao oд чeтрдeсeт учeникa млaћeг 

шкoлскoг узрaстa тj. пo дeсeт учeникa првoг, другoг, трeћeг и чeтвртoг 

рaзрeдa, oд дeчaкa и дeвojчицa oснoвнe шкoлe. 

 

Пoступaк мeрeњa 

 

Испитивaњe je извршeнo у учиoници шкoлe. У циљу пoступaњa 

прeмa прoцeдури и пoштoвaњу прaвилa истрaживaњa, свим испитaницимa 

je унaпрeд  oбjaшњeнo штa сe oд њих oчeкуje. Испитaници су приступaли 

мeрeњу у кoлoни jeдaн изa другoг, првo дeчaци, a пoтoм дeвojчицe. Meрeњу 

су приступили првo учeници првoг рaзрeдa, зaтим другoг, трeћeг и нa крajу 

чeтвртoг. Испитaници  су сeдeли  нa стoлици пoкрaj рaчунaрa и зaузeли су  

нoрмaлaн пoлoжaj, кojи инaчe зaузимajу кoд свaкoднeвнoг сeдeњa. Зaтим су 

испитаници у тoм пoлoжajу сликaни дигитaлним фoтoaпaрaтoм. 

Фoтoгрaфисaњe je спрoвeдeнo у сaгитaлнoj рaвни. Нaкoн зaвршeнoг 

мeрeњa, дoбиjeни рeзултaти су oбрaђeни пoмoћу прoгрaмa “ERGO@WSH”. 

http://racunarstvoiinformatika.wordpress.com/2012/03/04/sta-je-ergonomija/
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Прилог бр. 2: Изгeд пoлoжaja тeлa пoмoћу  прoгрaмa „ERGO@WSH“ 

 

У прилогу бр. 2. види се изглeд тeлa испитaникa сликaн пoмoћу 

aндрoид прoгрaмa „ERGO@WSH“ кoja нaм пoкaзуje дa су 

eргoнoмeтриjскoм aнaлизoм oбухвaћeнe слeдeћe рeфeрeнтнe тaчкe: oчи, 

глaвa, врaт, рaмe, лaкaт, шaкa, прсти шaкe, лeђa, кук, кoлeнo, скoчни зглoб 

и стoпaлo. 

 

Рeзултaти 

 

У тaбeли 3. и 4. су прикaзaни квaнтитaтивни рeзултaти 

истрaживaњa кao и дeскриптивнa стaтистикa прoцeнтуaлних дeфoрмитeтa. 

Прилог бр. 3: Eргoнoмски стaтус свих испитaникa 
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Прилог бр. 4: Прoцeнтуaлни eргoнoмски стaтус свих испитaникa 

 

Дискусиja и зaкључaк 

 

Нa нивoу свих испитaникa (прилог бр. 3), чaк 27 испитaникa имa 

дoбрo држaњe тeлa у oднoсу нa мoнитoр, њих дeвeторо лoшe, a чeтворо 

вeoмa лoшe. Врaт дoбрo држи 11 испитaникa, ниjeдaн лoшe, a чaк 29 вeoмa 

лoшe, 15 испитaникa имa дoбaр пoлoжaj oчиjу, 12 лoш, a 13 вeoмa лoш. Када 

је у питању положај лакта, 15 испитaникa имa дoбaр пoлoжaj, oсaм лoш, a 

17 вeoмa лoш.  

У слeдeћoj вaриjaбли видимo дa ручни зглoб дoбрo држи 24 

испитaникa, њих пeторо лoшe, a 11 вeoмa лoшe. Дoбaр пoлoжaj лeђa имa 24  

испитaникa, лoш 15, a сaмo jeдaн вeoмa лoш. Зaдњa вaриjaблa нaм пoкaзуje 

дa 20 испитaникa имa дoбaр пoлoжaj кoлeнa, њих пeт лoш, a 15 испитaникa 

вeoмa лoш пoлoжaj. 

Нa oснoву дoбиjeних рeзултaтa свих испитaникa (штo сe види у 

прилогу бр. 4), мoжeмo зaкључити дa нajвeћи прoцeнaт испитaникa, чaк 

67.5% имa дoбрo држaњe тeлa у oднoсу нa мoнитoр. Нajвeћи прoцeнaт 

испитaникa имa лoшe држaњe лeђa, њих 37.5 % и нajвeћи прoцeнaт 

испитaникa, чaк 72.5 % имa вeoмa лoш пoлoжaj врaтa. 
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ANALYSIS OF SEDENTARY ERGONOMIC POSITION OF 

CHILDREN 

 
In a sample of younger school children of primary school research was 

conducted in order to determine the postural ergonomic status of children when sitting. 

Research methodology is based on the Android program which the participants were 

photographed and in the program marked the body when sitting. The program is 

automatically showing the good and bad positions on the basis of which is made 

interpretation of the results. The results indicate the alarming poor posture while sitting 

and tele authors suggest that this kind of research done on a larger sample in order to 

obtain data on the entire population subjects. 

Key words: ergonomi, c sitting position, android  
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Ранђел З. Стошић, 1 επίκουρος καθηγητής  
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής, Μπουγιάνοβατς 

 

 

ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ 

 
Σήμερα, κατά τον 21ο αιώνα, περισσότερο ίσως και από την εποχή του 20ού 

αιώνα, ένα από τα πιο επείγοντα θέματα των έντονων παιδαγωγικών συζητήσεων, είναι 

ο τύπος του ανθρώπου που καλούμαστε να μορφώσουμε. Το να μιλάμε και να γράφουμε 

για το παιδί με την πρώτη ματιά, είναι εύκολο ακόμη και ευχάριστο.‘Ομως, είναι πολύ 

δύσκολο φιλοσοφικό, παιδαγωγικό και πολιτισμικό έργο. Το παιδί του πολέμου, το παιδί 

ειρήνης, κόσκινο το παιδί και το παιδί πεινάει, το παιδί με τους γονείς και τα παιδιά 

χωρίς γονείς, τα παιδιά-πρόσφυγες και τα παιδιά στο σπίτι τους, τα παιδιά της κόλασης 

και τα παιδιά ήρεμα, και ούτω καθεξής. Αρνητική εικόνα της κοινωνίας γίνεται 

περισσότερο εμφανής, εάν λάβει κανείς απόψη πως ζούμε σε ένα κόσμο με πλημμυρίδα 

αντιφατικών ειδήσεων, παρουσίαση δυσδιάκριτων όριων μεταξύ καλού και κακού, 

πραγματικού και φανταστικού, αυθοεντικού και κίβδηλου, οδηγούν το παιδί στην 

σύγχυση. Κάτω από αυτή την κατάσταση το παιδί νιώθει σαν να βρίσκεται σε ένα 

εξουθενωμένο και οπονεκωμένο οργανισμό με νεκρωμένη βούληση, με σβήσημο του 

δημιουργικού του Εγώ του. Η ζωή του γίνεται απρόσωπη και ανώνυμη. Η ηθική αγωγή 

με μια καλλιέργεια μιας ζεστής, άνετης, ενθαρρυντικής, συναισθηματικής ατμόσφαιρας 

επιδρά θετικά στο μαθητή. Ηθική αγωγή βοηθά το μαθητή να αντιμετωπίσει όχι μόνο 

το πρόβλημμα μάθησης, αλλά και ποικίλα προσωπικά και κοινωνικά προβλήμματα, 

ετίμηση του άλλου, αλληλεγγύηση, σεβασμός του άλλου, κτλ. 

Λέξεις κλειδιά: Ηθική, Ηθικές αξίες. 

 

 

1. ΄Εισαγωγή 

 

Κάθε εποχή έχει τα «φαντάσματα» της και τους «εφιάλτες» της, ενώ οι 

σύγχρονοι Μοντέρνοι Καιροί γεννούν μια καινούργια κοινωνία ιδιότυπων και 

απειλητικών μηχανισμών. Στην κοινωνία αυτή γεννιόμαστε και ζούμε χωρίς 

συχνότατα να γνωρίζουμε το γιατί. Το θεμελιώδες πρόβλημα είναι να δώσουμε  

ένα νόημα  στη συγκεκριμένη κοινωνία, ένα νόημα που γεννιέται εκτός των 

άλλων και μέσα από τη δημιουργικότητα του μαθητή στο σχολείο. Μέσα σε 

συνθήκες συνεχούς αλλαγής, μέσα στο ραγδαία αναπτυσσόμενο κόσμο, που μας 

                                                 
1 s_arandjel@hotmail.com 
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περιβάλλει, και του μετασχηματισμού σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, 

συνεπάγεται και η ηθική συνιστώσα, μέσα από το σύστημα αξιών του 

πολιτισμού. Η πολυπλοκότητα και η καταλληλότητα της κοινωνικής συνείδησης 

και του ηθικού φαινομένου απαιτούν μια διεπιστημονική ερευνητική προσέγγιση 

και το σχεδιασμό ηθικών ανθρώπινων αναγκών, στην υπαρκτή κοινωνία. Ο 

πολιτισμός του καλού και ο πολιτισμός του κακού, μόνο σε ηθικό καλούπι, 

παρουσιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις ανθρώπινες αξίες και τα ηθικά 

παραδείγματα. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ένα πλούσιο θησαυροφυλάκιο, 

μια ηθική κληρονομιά των καθολικών αξίων, ειδικά σε μια περίοδο οικονομικών, 

πολιτικών, πολιτιστικών και άλλων αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων. 

Η Παιδαγωγική, ως πανόραμα της εποχής μας, μέσα από το φακό των 

ηθικών αρχών, μας φέρνει αντιμέτωπους με πολλά αναπάντητα ερωτήματα, 

αναπάντητες υπαρξιακές αμφιβολίες και  φρικτά κοινωνικά φαινόμενα, εικόνες 

του κακού, έλλειψη της ηθικής λογικής και εγκλήματα, ως μια σταθερή 

πραγματικότητα. Η κατάρρευση των σχετικών κοινωνικών συστημάτων, στην 

ατμόσφαιρα της σημερινής κοινωνίας, στο σύγχρονο κόσμο, άμεσα και έμμεσα, 

παράγει μια ηθική κρίση και μια διάβρωση των ηθικών αρχών, οι συνέπειες των 

οποίων είναι καταστροφικές για την ανάπτυξη της νέας γενιάς και για το μέλλον 

της κοινωνίας. Η ηθική κρίση και τα προβλήματα της ηθικής εκπαίδευσης θα 

πρέπει να θεωρούνται, ανάλογα με τη γενική κρίση ολόκληρου του 

κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Υπό αυτές τις συνθήκες, υπάρχουν 

άνθρωποι που ξέρουν τι είναι σωστό και δίκαιο, έχουν επίγνωση του τι 

πιστεύουν, αλλά δεν είναι σε θέση ή δεν μπορούν, για διάφορους λόγους, να 

δρουν ηθικά.  

Υπάρχουν, όμως, και άνθρωποι που έχουν ηθικά προβλήματα και 

ανησυχίες, αλλά δεν ξέρουν τι είναι το σωστό και πώς να ενεργούν. «Ηθική 

κρίση» είναι, στην πραγματικότητα, η κατάσταση της κοινωνίας, κατά την οποία 

ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, από έναν ή άλλο λόγο, χάνει την αίσθηση του 

τι είναι το δίκαιο και του τι είναι το άδικο, και χάνει την αίσθηση να ενεργεί με 

το σωστό τρόπο. Δηλαδή, «όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιες αξίες και 

αρχές πρέπει να τηρούν, και όταν δεν είναι σίγουροι πώς να εφαρμόσουν τις δικές 

τους ηθικές αξίες και ηθικές αρχές, στην καθημερινή τους ζωή και σε ορισμένες 

ειδικές περιπτώσεις, τότε αντιμετωπίζουμε την ηθική κρίση» (Đorđević 1995: 

161).  

Στο μεταβατικό στάδιο του σοσιαλισμού, στη δημοκρατία, η ηθική 

αγωγή είναι ουσιαστικό εκπαιδευτικό πρόβλημα. Δεδομένου ότι έχει βασικό 

ρόλο, η ηθική αγωγή πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες κοινωνικές ανάγκες και 

απαιτήσεις και να καθορίσει και να προσδιορίσει τις επιχειρησιακές 

προτεραιότητες και τις στρατηγικές της. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η αγωγή 

είναι σε μεγάλο αποκλεισμό (μέσα στην κρίση) και δεν είναι σε θέση να 

ξεπεράσει την αδυναμία και την καθυστέρηση του κοινωνικού γίγνεσθαι. Στην 

ουσία, το πρόβλημα της αγωγής δεν είναι τόσο στην ύπαρξη πολλών 
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δυσλειτουργιών, αλλά στην ανικανότητα αλλαγής και ανεξαρτησίας της αγωγής 

από τα κοινωνικά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, στο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν 

έγιναν σημαντικές και ουσιαστικές αλλαγές. Αν υπήρχαν κάποιες 

επιβαλλόμενες, «από πάνω», μικρές αλλαγές, αυτές σημειώθηκαν στην 

εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων και στην αλλαγή 

αναλυτικών προγραμμάτων, μεθόδων διδασκαλίας, τεχνικών και διαδικασιών 

της αξιολόγησης. Αποφεύγοντας τα θεμελιώδη, δηλαδή τις διαρθρωτικές 

αλλαγές, δεν υπήρχε μια συνεκτική μεταρρύθμιση, στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκαν απροσδιόριστες έννοιες της 

μεταρρύθμισης, σε αυτόν τον ιδιαίτερο και ευαίσθητο τομέα (Đorđević 1995: 

161).  

Οι ηθικές πτυχές της αγωγής είναι βασικό θέμα στη μελέτη του Babic 

(1998) „Moral i naše vreme“, «Η ηθική και ο καιρός μας». Εξετάζοντας τους 

παιδαγωγικούς στόχους, ο συγγραφέας τονίζει το σημαντικό ρόλο της αγωγής 

στη μετάδοση, απόκτηση και δυνατότητα εφαρμογής της καθολικής και 

παγκόσμιας γνώσης. Αυτή η διάσταση της αγωγής «προϋποθέτει ανθρώπινη και 

ηθική ακεραιότητα, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί, με την οποιαδήποτε γνώση 

ενός συγκεκριμένου διδακτικού ή άλλου εκπαιδευτικού περιεχομένου, αλλά 

μόνο με την ενεργητική γνώση, δηλαδή την ικανότητα του ανθρώπου να 

σκέφτεται, πρωτίστως, για τον ηθικό του εαυτό». Η αγωγή της κοινωνικής 

ένταξης δεν μπορεί να οικοδομηθεί στον κομφορμισμό και γι' αυτό, είναι 

απαραίτητο «ο στόχος της αγωγής να συμπεριλαμβάνει την επίτευξη 

προσωπικής αυτονομίας», δηλαδή να καταπολεμήσει την παθητική αποδοχή 

γνώσης, η οποία πρέπει να είναι πάντα ανοικτή και κατανοητή. Είναι απαραίτητο 

να έχουμε, κατά νου, τις αρνητικές πτυχές της «παιδαγωγικής χειραγώγησης», οι 

οποίες μπορούν να μετατραπούν σε παιδαγωγική βία και αυθαιρεσία, γιατί «η 

παιδαγωγική χειραγώγηση μπορεί, εύκολα, να γίνει ένας παράγοντας 

υποδούλωσης, απενεργοποίησης και δογματισμού των ανθρώπων».  

Η αγωγή δεν σημαίνει εύκολος έλεγχος των ανθρώπων, αλλά οι ίδιοι 

άνθρωποι να γίνουν πλήρη και άξια μέλη της κοινωνίας. Η παρούσα γενική κρίση 

έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Η υλοποίηση των ηθικών κανόνων 

και η αναίρεση των υψηλότερων ανθρώπινων αξίων επηρέασαν την ηθική κρίση 

και την ανάπτυξη της ηθικής ευαισθητοποίησης. Η σημερινή κοινωνία ανοίγει 

έναν ευρύ χώρο για τη διάβρωση της ηθικής, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε 

πολιτικό επίπεδο, και τη διάβρωση οικογενειακών σχέσεων και κοινωνικής 

φροντίδας. Έτσι, η ηθική αγωγή, σήμερα, μπορεί να επιτευχθεί κάτω από 

δύσκολες συνθήκες και με μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

πρέπει να εξηγήσουν στα παιδιά την «ανήθικη πράξη» ως το παραμορφωμένο 

προφίλ της ανθρώπινης προσωπικότητας. 

 

 

 



Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац 

150 

 

2. Η έννοια και ο σκοπός της ηθικής αγωγής 

 

Οι διαταραχές του παγκόσμιου χαρακτήρα στο οικονομικό, πολιτικό, 

πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα, η παραμόρφωση της λειτουργίας των 

κοινωνικών θεσμών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη λειτουργία αμφίβολων 

αξίων και κεφαλαιαγορών, και η κοινωνική ανισότητα δημιουργούν χώρο για 

ηθικό χάος. Επομένως, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι οικογένειες, όλο και πιο 

δύσκολα, αξιοποιούν το μορφωτικό τους ρόλο, στον τομέα της ηθικής. Σε μια 

τέτοια κοινωνία, κυριαρχούν τα κίνητρα ανήθικης συμπεριφοράς, ο 

μισανθρωπισμός και ο βανδαλισμός.  

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγή και βελτίωση του 

υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος και η έξοδος από την κοινωνική και 

ηθική κρίση, κατά τη γνώμη μας  πρέπει να συνίστανται και να υφίστανται, σε 

σχέση με τις κατάλληλες κοινωνικές αλλαγές. Είναι αναγκαία η αναθεώρηση των 

στόχων της εκπαίδευσης και η επιλογή των κατάλληλων συστημάτων αξίων για 

μια επιθυμητή, ηθική και κοινωνική δράση.  

Η ηθική αγωγή, με κοινά αποδεκτές ανθρώπινες αξίες, για διάφορους 

και σημαντικούς λόγους, εξακολουθεί να είναι μια επείγουσα ανάγκη της 

σημερινής κοινωνίας. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι το γεγονός ότι ο 

άνθρωπος δεν είναι τέλειο ον, αν και δεν συμφωνούν όλοι οι ερευνητές, με αυτήν 

την άποψη (Cenić, Petrović 2005: 134). Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον 

Ρουσσώ (1953) και τους άλλους υποστηρικτές της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, 

ειδικά τον Rogers (1985), κάθε άνθρωπος, από τη φύση του, είναι καλός και 

αντιπροσωπεύει ένα τέλειο ον, εάν δεν παρεμποδίζεται στη φυσική και 

αυθόρμητη ανάπτυξή του.  

Ιδιαίτερα, οι νέοι χρειάζονται υποστήριξη στην ηθική τους ανάπτυξη. Η 

βοήθεια αυτού του είδους είναι δυνατή, ιδίως με τη μορφή της παροχής, στους 

μαθητές, της γνώσης των ηθικών αξιών. Παρά το γεγονός ότι η εξοικείωση των 

ηθικών αξιών δεν αρκεί, ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να συμπεριφέρονται ηθικά, οι 

υιοθετημένες ηθικές αξίες μπορούν να έχουν μια λειτουργική διάκριση του 

καλού και του κακού, όπως και να δίνουν λύσεις στα σημαντικά ηθικά διλήμματα 

της  καθημερινότητας. Πράγματι,  «η ηθική αγωγή, αν δεν καλεί το μαθητή να 

χρησιμοποιήσει την ίδια υπάρχουσα ηθική γνώση και αν 

η  γνώση αντιμετωπίζεται ως μια παθητική στάση μίμησης, τότε ο μαθητής 

παραμένει αβοήθητος, απροστάτευτος και ηθικά αναλφάβητος» (Kicinski 1993: 

126). 

Η ηθική αγωγή δεν περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην παροχή 

ηθικών αξιών. «Ως προϋπόθεση της ηθικής συμπεριφοράς και ως μία πολύπλοκη 

διαδικασία, απαιτεί από τους μαθητές να αναπτύξουν την ευαισθησία ηθικών 

αξίων, και πάνω απ' όλα, την εφαρμογή της ηθικής συμπεριφοράς τους, στην 

καθημερινή ζωή» (Strozewski 1992: 41). Με άλλα λόγια, η ηθική αγωγή είναι 
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απαραίτητη, ανεξάρτητα από την πηγή και την έμπνευσή της, είτε στο 

χριστιανισμό, είτε στον ανθρωπισμό, είτε στην Αναγέννηση.  

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας προάγει ένα είδος τεχνοκρατικού 

πολιτισμού που νεκρώνει τον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος των 

μαθητών αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο. Πολλά επιτεύγματα, που, πριν λίγα 

χρόνια, βρισκόταν στη σφαίρα του ονείρου και της επιστημονικής φαντασίας, 

πραγματοποιούνται. Μαζί, όμως, με την ευημερία και τις ανέσεις που προσφέρει 

η σημερινή κοινωνία, συνυπάρχουν κίνδυνοι και απειλές για την ίδια την ύπαρξη 

του μαθητή και την υγεία του, τόσο τη σωματική, όσο και την πνευματική.  

Ο σημερινός μαθητής, στην προσπάθειά του να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας, οδηγείται στην εξειδίκευση, στον 

εξορθολογισμό και στην πνευματική μονομέρεια. Η κατάληξη όλων αυτών είναι 

η αλλοτρίωση του ανθρώπινου προσώπου, ενώ, καθημερινά, γινόμαστε 

μάρτυρες, στην κοινωνία μας, μιας αρνητικής συμπεριφοράς, η οποία παίρνει 

διαστάσεις χιονοστιβάδας, σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες. 

 

3. Ηθική ανάκαμψη 

 

Ο νέος ανθρωπισμός σημαίνει αύξηση της γνώσης της ηθικής αξίας, ως 

προϋπόθεση, για να ξεπεραστεί η απελπισία του ανθρώπου, ως μαθητή, και 

επομένως, να συντελεστεί η επιστροφή του αποξενωμένου μαθητή, ως 

ανθρώπου, στο πραγματικό του γίγνεσθαι.  

Στην εποχή της μεγάλης προπαγάνδας της ελευθερίας, όμως, ο 

άνθρωπος είναι ανελεύθερος. «Η ελευθερία, ως ηθική και ανθρώπινη αξία, είναι 

βασικός άξονας της σχολικής αγωγής. Πρόκειται για μια ελεύθερη ζωή, 

δημιουργικότητας και δεσμών επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών» (Brkić  1982: 

48). 

Οι ερευνητές αναλύουν τη διαδικασία εφαρμογής της ηθικής αγωγής, 

στη σχολική πράξη, συνήθως, ως εξής: «Οι ηθικές αξίες, που είναι απαραίτητες 

για την ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών και τη στάση των δασκάλων, 

σχετικά με το περιεχόμενο της ηθικής αγωγής, η επιρροή του 

εκπαιδευτικού/μορφωτικού συστήματος του σχολείου, στην ηθική αγωγή των 

μαθητών, η επιρροή των δασκάλων στην ηθική αγωγή των μαθητών και η 

επιρροή του σχολικού κοινωνικού κλίματος στην ηθική ανάπτυξη των μαθητών, 

δημιουργούν το ηθικό προφίλ των παιδιών. Όπως φαίνεται, πολλά σημαντικά 

ζητήματα ηθικής αγωγής, στα σχολεία, δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο της 

εμπειρικής έρευνας (Keller, Reuss 1986: 55).  

Από τα προαναφερόμενα, συμπεραίνουμε ότι η ηθική αγωγή δεν είναι 

στο απαιτούμενο θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επομένως, η βελτίωση της 

ηθικής αγωγής των μαθητών δεν είναι δυνατή χωρίς «συστηματική ανάπτυξη της 

ηθικής θεωρίας, κριτική μελέτη σχολικών πράξεων, εισαγωγή κατάλληλου 

περιεχομένου και νέων μορφών διδασκαλίας, όπως η ευέλικτη ζώνη, 
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παραγωγικές μεθόδους διδασκαλίας, δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την 

κινητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, βελτίωση της τεχνολογικής 

βάσης του μορφωτικού έργου και σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης» (Žilinek 

1997: 58).  

Η ηθική αγωγή δεν μπορεί να προβληθεί σε ένα νέο ποιοτικό επίπεδο 

του προγράμματος, μόνο με μοντελοποίηση της ανάπτυξης της προσωπικότητας 

και τη χρήση της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αλλά είναι απαραίτητο 

να κάνει μια ριζική αλλαγή στους σκοπούς και τους στόχους διδασκαλίας.  

Η ηθική αγωγή είναι ένα πολύ ευαίσθητο φαινόμενο, για να κριθεί, 

αξιόπιστα και με βάση τις υποκειμενικές πεποιθήσεις και τις επιφανειακές 

παρατηρήσεις. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Haydon, απαιτείται η 

διεπιστημονική και πολυεπιστημονική σκέψη και εμπειρική έρευνα. Μόνο τότε, 

θα είναι δυνατό να επιτευχθεί μια επιστημονική οργάνωση του εκπαιδευτικού 

έργου, που θα περιλαμβάνει μια επιστημονική θεμελίωση των στόχων και 

αρμοδιοτήτων της αγωγής (Haydon 2010: 67).  

Με βάση τα παραπάνω, το σχολείο ως οργανωμένη κοινωνία, καλείται 

να συμβάλει στη μόρφωση του ανεξάρτητου παιδιού και εφήβου, που να έχουν 

αναπτύξει το αίσθημα της ευθύνης. Το σχολείο, ειδικά υπό τις παρούσες 

κοινωνικές συνθήκες, αποτελούσε και αποτελεί μορφωτικό ίδρυμα, το οποίο 

θεωρείται απόρροια του πολιτισμού. Το σχολείο είναι μια απάντηση της 

κοινωνίας, στο γεγονός ότι, για την πλήρωση των κοινωνικών λειτουργιών, δεν 

πρέπει να αφήνονται οι απαραίτητες επιδόσεις της μάθησης στην τύχη, αλλά 

πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια για στη νοητική και την ηθική 

ανάπτυξη του μαθητή» (Detert, Trevino 2008: 378).  

Η συμμετοχή του δασκάλου/εκπαιδευτικού στη ζωή του μαθητή δεν 

είναι αυτονόητη. Προϋποθέτει μια σταθερή ηθική υπόσταση και ένα ηθικό status 

του εκπαιδευτικού. 

Η ηθική κρίση, ως ηθικό ανάστημα, δεν μπορεί να ξεπεραστεί, εφόσον 

«οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ηθικά σταθεροί και εφόσον παραμένουν απόμακροι, 

ψυχροί, απομονωμένοι, δύσκολοι στις διαπροσωπικές σχέσεις και 

συναισθηματικά κενοί» (Đorđević 1995: 163). 

Απαιτείται μία συνολική ανθρώπινη προσπάθεια, προκειμένου να 

πραγματοποιήσουμε την ηθική ανασυγκρότηση και την ηθική διαπαιδαγώγηση 

του ατόμου και της κοινωνίας. Η έξοδος από την ηθική κρίση συνδέεται με την 

εισαγωγή των κατάλληλων κοινωνικών αλλαγών, του πλουραλισμού και του 

σεβασμού του άλλου.  

Το καλό και το κακό κυριαρχούν στο πολιτισμό της ανθρωπότητας. Το 

καθήκον μας είναι να προσφέρουμε τη δική μας προσωπική μαρτυρία, στο χώρο 

της αξιολόγησης του καλού, μέσα στην κλίμακα των ηθικών αξιών, διότι το καλό 

είναι ήθος σχέσης, δύναμη ζωής, δείγμα απελευθέρωσης και όχι παντοδυναμία 

βούλησης, κομπασμού και εγωιστικής αυτοπεποίθησης. Το κυρίαρχο στοιχείο 

αυτής της προσπάθειας είναι η ενεργοποίηση των ηθικών αξίων στον άνθρωπο, 
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δηλαδή η εργασία, η αλήθεια, η καλοσύνη, η ελευθερία, η ειρήνη, η κοινωνική 

συμπαράσταση, η γνώση και η αξιοπρέπεια (Jevtić 2012: 75). 

 

4. Ηθική αρμοδιότητα 

 

Η ηθική αρμοδιότητα περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: την γνώση, 

δεξιότητες και τις προσωπικές δυνατότητες, τα στοιχεία, τα οποία κάνουν  τη 

συνολική επάρκεια του ατόμου (Žižak 1999: 89). Κυριότερη ανάμεσα τους είναι 

η γνώση, μια γνώση πού, όσο βαθύτερη και εξατομικευμένη συμαίνει να είναι 

τόσο πιό αποτελεσματική μπορεί να καταστήσει  την  λειτουργία της ηθικής 

αγωγής. Πρόκειται για μια γνώση πού δεν είναι ούτε υποκειμενική ούτε 

αντικειμενική αλλά διαπροσωπική. Η ηθική στην ιδιαίτερη αυτή γνώση 

ελέγχεται με την ψυχική επέκταση του δασκάλου, κατά την οποία προσλαμβάνει 

το μαθητή με τα προβλήματα του. Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες 

γνωστικές, διαπροσωπικές, κοινωνικές, και κινητικές δυνατότητες  που 

διαμορφώνουν το ηθικό είναι. Προσωπικές ικανότητες  του ανθρώπου  

χαρακτηρίζονται από την μοναδικότητα του, την αυτογνωσία του, την ελευθερία 

εκλογής, την προσωπική ευθύνη, την επιδίωξη  κοινού καλού και την 

αξιοπρέπεια. 

 Έτσι, ο άνθρωπος  ως πρόσωπο διακρίνεται για την μοναδικότητα του, 

για την ευθύνη για τους άλλους και το γενικότερο πέριβάλλον και πάνω από όλα 

για το αυτεξουσίο του. Βασική προϋπόθεση αποτελεί κατανόηση του 

ανθρώπινου πρόσωπου, στοιχείο που η αγωγή για να είναι πραγματική δεν 

μπορεί να το παραθεωρεί, να βρίσκεται έξω από αυτό και να μη θεωρεί 

απαραίτητη την γνώση του ανθρωπίνου πρόσωπου. Ανάκγη όμως είναι όχι μόνο 

ο δάσκαλος να γνωρλιζει τους μαθητές αλλά και οι μαθητές το δάσκαλο και τους 

συμμαθητές τους. Και είναι απαραίτητη μια τέτοια αλληλογνωριμία γιατί η 

ηθική σχέση δεν είναι μονόδρομη αλλά αμφίπλευρη και συνεπάγεται 

αλληλεπίδραση. 

Ο άνθρωπος λειτουργεί ως πρόσωπο, όταν υπερβεί τον εαυτό του και 

δημιουργήσει άρρηκτη σχέση και αρμονική επικοινωνία με όλους και με όλα και 

ιδιαίτερα όταν αναπτύσει συναισθήματα σεβασμού και αποδοχή,  

ενσυναίσθησης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης  και του αλτρουισμού. Να βιώσει 

ένα συμβάν όχι μόνο από τη δική του αλλά και από την πλευρά εκαίου με το 

οποίο συναντάται. Στο κάθε άνθρωπο υπάρχουν δυο πλευρές του είναι, οι οποίες 

δεν μπορούνα να χωριστούν. Το ένα είναι δυνατό να ονομαστεί ατομικό είναι 

και περιλλαμβάνει τις πνευματικές καταστάσεις της προσωπικής μας ζωής. Το 

άλλο είναι ένα σύστημα από ιδέες, συναισθήματα, συνήθειες, δηλ. 

χαρακτηρίζουν την ομάδα ή τις διάφορες ομάδες στις οποίες ανήκουμε, το 

κοινωνικό είναι. Στόχος της αγωγής είναι διαμόρφωση ενός  ηθικού είναι, μέσα 

στο οποίo άνθρωπος κληρονομεί εμπειρίες ολόκληρων αιώνων.  
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Η ηθική αγωγή δε στηρίζεται σε μια προοπτική μαθητικής 

ματαιοδοξίας. Βασισμένη στη απόδοση στο μέγιστο βαθμό, προϋπόθει τις 

φυσικές και επίκτητες ικανότητες και δυνατότητες του κάθε μαθητή, τις οποίες 

και συνδέει με τη λαχτάρα για αλληλοβοήθεια, για ανάσταση του κοινωνικού 

περιβάλλον στο  οποίο ζει και ο μαθητής. Ως εκ τούτου,  η ηθική αγωγή γεννάει 

ηθικά αξιώματα, τα οποία και εδραιώνονται στη καθημερινή ζωή. Στο σημείο 

αυτό ο ρόλος της αγωγής κρίνεται σημαντικός, αφού η ίδια αποσκοπεί στην 

εξάλειψη καταστάσεων απομόνωσης και ενίσχυσης ανεκτικότητας, ως 

σημαντική ηθική διάσταση. Κάθε άνθρωπος δέχεται σταδιακά από τους 

μεγάλους την παρουσίαση της πραγματικότητας κατά τρόπο υποκειμενικό, όπως 

δηλαδη αυτοί την αντιλαμβάνονται, εσωτερικεύει τους κανόνες του 

περιβάλλοντος και μαθαίνει να είναι αποδεκτός από τα λοιπά μέρη της 

κοινωνίας. Είναι γνωστή η ηθική σπουδεότητα της  ανεκτικότητας, γεγονός που 

έχει επισημανθεί στην παρούσα εργασία. Και η σημασία της γίνεται 

εμφανέστερη αν συνυπολογίσουμε δύο ακόμη παράγοντες. Ο πρώτος 

αναφέρεται στο πόσο ανεπανόρθωτα έχει προσβάλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής 

τη δυνατότητα του ανθρώπου για σεβασμό και στο πόσο απομονωμένοι και 

εσωτερικά πτωχότεροι αισθάνονατι πολλοί άνθρωποι. 

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στην επείγουσα ανάγκη που έχει ο 

άνθρωπος για ειλικρινή  επικοινωνία και κοινωνικές εμπειρίες. Η οικοδόμηση 

της ανεκτικότητας και της κατανόησης είναι ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για 

την αποδοχή του άλλου ανθρώπου ως ξεχωριστού προσώπου, που έχει 

αυτοαξία.  

 

5. Συμπεράσματα 

 

Μέ όσα προαναφέρθηκα έγινε φανερό ότι  η ηθικότητα του ανθρώπου, 

απόρροια της διαγενεαλογικής συμβίωσης του, είναι καρπός των άμεσων και 

έμμεσων επιδράσεων στο άνθρωπο της ηθικής αγωγής.  

Ο όρος αγωγή περιλαμβάνει όλες τις σκόπιμες επιδράσεις που 

ασκούνται στο άνθρωπο, ώστε να φτάσει στους σκοπούς, οι οποίοι κατά κάποιο 

τρόπο βρίσκονται στην ίδια του φύση και για τους οποίους είναι προορισμένος. 

Η επίδραση δεν είναι μονοδιάστατη. Ο άνθρωπος πρέπει να διέλθει από μια 

διαδικασία αλληλοεπίδρασης για την ολοκλήρωσή του. Ιδιαίτερα σήμερα 

κρίνεται απαραίτητο να αντιλαμβανόμαστε το σχολείο ως ένα σύνολο σχέσεων 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, μεταξύ μαθητών και μαθητών, καθώς 

επίσης εκπαιδευτικών και μαθητών με άλλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν 

άμεση ή έμμεση σχέση με το σχολικό περιβάλλον. Το σχολείο είναι απραίτητο 

να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την εξασφάλιση δυνατοτήτων γρήγορης και 

σταθερής κατάκτησης ορισμένων ηθικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Σύγχρονες ηθικές αντιλήψεις επισημάνουν ότι το πρόσωπο του μαθητή, 

το πρόσωπο του κάθε μαθητή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Δημιουργημένο 
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ελεύθερο και αυτεξούσιο αποτελεί ότι πιο ιερό και απαραβίαστο υπάρχει στο 

κόσμο. Συγχόνως απαιτεί κατανόηση και σεβασμό για τις ιδέες και τις απόψεις 

που εκφράζει. Το τρίπτυχο που πρέπει να κατευθύνει τη στάση του 

εκπαιδευτικού είναι: σεβασμός της προσωπικότητας του παιδιού, κατανόηση 

των προβλημάτων του, αγάπη και αποδοχή του. Συνακόλουθα, όταν 

ολοκληρωθεί ένας επιτυχής ηθικός διάλογος, στηριγμένος σε σωστές 

προϋποθέσεις και βασικές ανθρωπιστικές αρχές, τότε δάσκαλοι και μαθητές δεν 

θα αισθάνοναται ηθικά ξένοι.  

Η μονομέρεια, η μισαλλοδοξία και η βιαιότητα, που αποτελούν τα 

ταυτοτικά στοιχεία του φανατισμού και της ανασφάλειας, είναι ξένα πρός τα 

στοιχεία της φωτεινής αγωνιστικότητας, της ελευθερίας του προσώπου, του 

σεβασμού του άλλου που χαρακτηρίζουν την ηθική αγωγή  ως μια δυναμική και 

ρεαλιστική  διαδικασία. 

Παρά τις πολυποίκιλες δυσκολίες, είναι ανάγκη να αναπτύξουμε ηθικές 

αξίες, ώστε να μην δημιουργήσουμε τη μορφή της ζωής, για την οποία διψάει ο 

βαθύτερος εαυτός μας. «Η ηθική ανανέωση της κοινωνίας, με παιδαγωγική χωρίς 

σύνορα, είναι ο ήχος της ηθικής «καμπάνας», προς όλους μας στον 21ο αιώνα». 
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КРИЗА МОРАЛА И ОБРАЗОВАЊА 

 
Данас, у 21. веку, можда више него упретходном, једно од најхитнијих 

питања интензивних педагошких дебата јесте врста особе коју треба да 

образујемо. Говорити и писати детету се на први поглед чини лаким и чак 

пријатним. Међутим, то је веома тежак филозофски, педагошки и културни рад. 

Дете рата, дете мира, сито дете и гладно дете, дете са родитељима и дете без 

родитеља, деца избеглице и деца код куће, немирна деца и мирна деца и тако даље. 

Негативна слика друштва постаје очигледнија ако се узме у обзир  да живимо у 

свету контроверзних вести, презентујући скривене границе између добра и зла, 

стварног и имагинарног, самосвесног и лажног које воде дете у конфузију. Под 

овим условима, дете се осећа као да је у слабом и поремећеном телу, безвољно, са 

недостатком креативног Ега. Његов живот постаје безличан и анониман. 

Моралним васпитањем и неговањем топлих, удобних, охрабрујућих, 

емоционалних атмосфера позитивно се утиче на ученика. Морално васпитање 

помаже ученику да се носи не само са проблемом учења већ и са различитим 

личним и друштвеним проблемима, солидарношћу и поштовањем друхих.   

Кључне речи: морал, моралне вредности 
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Биљана С. Солеша1 
Филозофски факултет у Нишу, докторанд  

 

 

СТВАРАЛАЧКО ЧИТАЊЕ У НАСТAВИ КЊИЖЕВНОСТИ 

 
У овом раду се истражује утицај примене наставних стратегија на 

читалачку писменост ученика. У уводном делу се назначава важност истраживања 

и побољшавања квалитета читалачке писмености ученика. У средишњем делу 

рада даје се осврт на особине нормативног и стваралачких поступкака у настави 

књижевности са указивањем на предности и недостатке. У завршном делу се 

приказују резултати истраживања спроведеног техником анкетирања. Циљ рада је 

да се на основу резултата емпиријског истраживања боље сагледа целисходност и 

ваљаност наставе књижевности, да се пружи јаснији увид у проблеме недовољне 

читалачке писмености и понуде конкретни предлози за њихово превазилажење. 

Резултати истраживања потврђују хипотезу о недовољно комплексном нивоу 

методичких приступа и незадовољавајућем нивоу читалачких компетенција код 

ученика. 

Кључне речи: читање, настава књижевности, методички приступ, 

стваралачка настава, читалачке компетенције 

 

 

1. Уводна разматрања 

 

Савремени концепт образовања уместо традиционалног 

преношења знања подразумева развој и стицање ученичких компетенција у 

оквиру којих се посебно издвајају читалачке компетенције и читалачка 

писменост. Читалачке компетенције се данас у свету проучавају теоријски 

и практично и виде се као унутрашње менталне структуре, као диспозиције 

или ресурси „уклопљени“ у индивидуу (Павловић Бабић, Бауцал 2010: 243). 

Установљавају се њихови нивои и фактори који утичу на читалачку 

писменост. Читањe се проучава мултидисциплинарно кроз нужну сарадњу 

хуманистичких и медицинских наука. Проучавају се процеси и технике 

читања, теоријски модели читања, читалачки индекси и лествице, 

стратегије читања, навике и културни обрасци, тешкоће у читању, сврха 

читања, историја читања. Упркос томе, читање је данас цивилизацијски 

проблем чија је нерешивост све већа. Данас је, више него икад, и читалаца 

                                                 
1 solasablja@gmail.com  
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и књига, научно проучавање читања је и популарно и активно, наука о 

књижевности разграната.  

Ипак, резултати читалачке писмености су поражавајући, а 

традиционалне вештине читања у опадању. Поставља се питање, да ли је 

експанзија информацијског друштва разлог томе или нешто друго. Живот 

у глобалном друштву човека окреће према визуленој грађи и 

информацијским технологијама. Савремени начин живота не допушта 

читање из разоноде као вид опуштања, што се некада подразумевало. Број 

људи који уопште не читају је све већи, како у интелектуалним круговима 

тако и у широј заједници. Напредовање информацијског друштва није 

могуће зауставити, међутим, заустављање напредовања савремених облика 

неписмености постаје нужност савременог друштва. У позитиван исход 

решења овог проблема се мора веровати. Васпитање и оспособљавање 

будућих активних стваралачких читалаца јесте први и темељни корак, који 

је изводљив само ако ученику и наставни програми и настава причињавају 

задовољство. Решавање овог проблема, дакле, мора започети у школској 

учионици. Један од циљева овог рада јесте указивање на велико присуство 

традицоналног приступа настави књижевности. Други јесте истицање 

важности о потреби масовније примене стваралачке наставе и потребе 

оспособљавања и усавршавања садашњих и будућих наставника за 

примену иновативних поступака. Нестереотипна настава, која афирмише 

критичко и стваралачко мишљење, смањила би одбојни став према читању 

који потиче из културног и друштвеног окружења, али је производ 

педагошко-наставних приступа и поступака. У том смислу речи 

определили смо се за истраживање најчешће примењиваних наставних 

метода у настави књижевности.  

 

2. Читање и читаоци као предмет научних истраживања 

 

Читање је најстарији облик човекове културне делатности, 

темељно образовно средство и вишеструко сложена делатност: телесна, 

духовна, језичка, сазнајна, комуникацијска, стваралачка. Телесна, јер су 

при читању ангажоване очи. Доживљајна, јер се читањем активирају 

емоције. Сазнајна делатност подразумева логичко повезивање, 

закључивање, поређење. Читање је језичка делатност јер се примају писани 

знакови, речи, њихова значења, реченице и њихова значења, текст и његов 

смисао. Комуникацијска је делатност јер се успоставља однос 

комуникације између текста и читаоца. Читање је и стваралачка делатност 

јер подразумева прераду, преобликовање порука, стварање властитог 

текста. Проучавањем читања се баве развојна и когнитивна психологија, 

педагошка психологија, методика наставних предмета и подручја, 

социологија образовања. У оквиру ових дисциплина појављују се научни 
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пројекти који утврђују услове, путеве, облике, примену резултата о 

унапређивању читања (Росандић 2005: 176).  

Читаоци се појављују као предмет научних истраживања у 

различитим научним дисицплинама, лингвистици, науци о књижевности, 

методици наставе књижевности, психологији, социологији, 

комуникологији, информатици. Интересовања за проучавање читалаца2 су 

у савременом друштву све већа. Међународна испитивања читања (PISA, 

PIRLS, ALL) наглашавају значај читања у активној и критичкој 

партиципацији у друштву. Тиме се промовише способност ученика да 

критички разматрају прочитане информације и користе их у различите 

сврхе. У савеменом друштву дошло је до промене дефинисања процеса 

учења. Концепт доживотног образовања омогућава и шире схватање појма 

писмености под којим се не подразумева само вештина декодирања 

написаних речи и дословно разумевање значења, већ се данас под 

писменошћу подразумева склоп фукционалних и трансферних знања, 

вештина и стратегија које особе стичу током живота кроз интеракцију у 

друштвеним групама чији су део (Павловић, Бабић, Бауцал 2010: 244). 

Пројекти о читаоцима истражују: развој читалаца (услове развоја), 

читалачка интересовања (условљеност интересовања) условљеност 

читалаца социјалним статусом или културном средином, утицаје породице 

на васпитање читалаца, психолошке карактеристике читалаца, утицај 

наставе на образовање и васпитавање читалаца.  

Увидом у данашње активне читаоце, којих још увек има, анализом 

њихових читалачких интересовања, закључује се да је данас најпопуларнија 

и најчитанија тривијална литература, која се не може сврстати у лепу 

књижевност јер оскудева у уметничким вредностима. Како је број читалаца 

опадао, тако су интересовања за проучавање читања као менталног процеса 

расла. Читање лепе књижевности је важно, јер се њиме развијају ментални 

процеси и оно вишеструко утиче на квалитет живота појединца и његово 

функционисање у заједници. Читање није важно само за усвајање нових 

знања, како се најчешће мисли. Читање лепе књижевности има и емотивну 

димензију која се не среће у информативном читању. Читалац напето прати 

радњу, а према ликовима се емотивно одређује. Када уживљавањем у радњу 

покушава да предвиди даљи ток, расплет, завршетак, користи менталне 

процесе. 

Настава књижевности која подстиче стваралачко читање није 

одговарајуће заступљена. Захтеви средњошколских наставних програма 

инсистирају на декларативном знању историје књижевности. У школској 

пракси је све више ученика који пружају отпор према читању и прописаној 

лектири. Ученици, свакако, највише интересовања показују за забавну 

                                                 
2 Драгутин Росандић наводи типове читалаца од најранијег периода до завршетка 

средњешколског узраста (Росандић  2005: 191–193). 
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књижевност, њихово читање је најчешће без увида у естетску димензију 

дела. Са друге стране, на ученичку рецепцију поред избора у наставним 

плановима и програмима, наставе књижевности несумњиво утичу 

социјално и културно окружење. Шаблонизиране и једноставне приче са 

бајковитим завршетком често ограничавају разумевање међуљудских 

односа и лоше утичу на формирање вредносних судова. Читаоци радо 

приступају овој литератури разоноде ради, да би побегли од свакодневног 

живота. Маркетиншке стратегије и судови корисника играју такође велику 

улогу у популарисању овакве литературе, јер су људи иначе склони да више 

верују туђим него властитим судовима о квалитету прочитаног. Ипак, треба 

напоменути да је тривијална литература често и нужна етапа неискусних 

читалаца на путу према уметнички вредним текстовима, те младе треба 

стално подстицати и мотивисати за прелазак на читање захтевнијих 

садржаја.  

 

3. Нормативни и стваралачки методички поступци 

 

Тумачење књижевног дела подразумева низ методичких поступака 

који се и код нас, а и у свету, деле на нормативне и стваралачке. 

Нормативни поступци полазе од схватања да се час обраде књижевног 

текста одвија по строго одређеним етапама које су одређена врста 

стандарда, те се њихов редослед мора поштовати. Тако је час обраде 

методички нормиран, утврђене су методичке етапе и методичке радње које 

их прате. Нормативност проистиче из сазнања да је овакав начин обраде 

логичан пут школске интерпретације. Методичке етапе код нормативног 

поступка нису строге и доследне у примени на све књижевноуметничке 

текстове нити се механички примењују. Нормативни поступак има свој 

унапред одређени ток часа и често се часови искључивом применом овог 

поступка претварају у клише. Препознаје се у класичној структури часа која 

подразумева уводни, главни и завршни део. Савремена методика сматра да 

је овакав вид часа у настави књижевности архаичан и превазиђен модел, те 

да применом овог модела књижевно дело више губи него што добија. 

Наведена структура часа је заједничка за све наставне предмете. Применом 

ове методе у настави књижевности се не поштује сама природа 

књижевности као уметности, нити жанровска ни друге посебности 

књижевних текстова. Нормативни поступак има два основна облика то су: 

општи модел обраде књижевног текста и жанровски модели у које убрајамо 

обраду лирске, обраду епске песме, обраду бајке, басне, приповетке и 

романа. 

Жанровским моделима се истичу жанровске особености 

књижевних текстова, води се рачуна о природи појединих текстова. 

Методичке етапе у нормативним поступцима се прихватају као оперативне 

јединице које помажу наставнику да буде динамичнији, оперативнији, 
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прецизнији и методички организованији. Жанровски методички модели 

основу налазе у томе да је сваки књижевни жанр посебан облик 

изражавања. Књижевни родови и врсте условљавају различите методичке 

поступке. Стварање жанровских методичких модела су одлике 

диференцираног рада на књижевном тексту, сваком тексту се приступа у 

зависности од његове уметничке индивидуалности (Милатовић 2011: 293–

294).  

У односу на нормативне, стваралачки поступци су сасвим 

другачији. Позиција ученика је другачија, а улога наставника се састоји у 

томе да ученике подстиче на самостално проблемско-истраживачко 

мишљење, да их упућује, мотивише, даје сугестије, да води њихову мисао 

о делу. У стваралачком поступку наставник је методички организатор 

стваралачке делатности ученика. Он није предавач који ће све рећи, већ 

покретач, онај који усмерава и подстиче ученике да сами размишљају о 

неком делу. Ученик је активни саучесник у откривању естетских вредности 

дела. Наставникова припрема се своди на то да он планира како да активира 

ученике, како да их усмери да буду што самосталнији у раду, како да 

истражују. Стваралачки поступци у настави књижевности захтевају од 

наставника да вешто и ефикасно усмери пажњу ученика на доминантне 

вредности књижевног дела, да га од пасивног слушаоца претворе у 

активног сарадника и истраживача. У настави књижевности извдојили су 

се следећи модели стваралачке наставе књижевности: обрада текста помоћу 

истраживачких задатака, обрада текста по плану, тематско-мотивска обрада 

текста, обрада текста помоћу доминантног књижевног лика, проблемски 

поступак. У оквиру примера различитих поступака и облика рада у настави 

књижевности издвајају се групни облик рада, рад на нивоима различитих 

сложености и рад помоћу сазнајних категорија. Нормативни и стваралачки 

поступци у настави књижевности су у извесној опозицији. Нормативни 

поступак није иманентан природи књижевног дела, његовој структури и 

значењу, већ је само пут, путоказ. Стварлачка настава је иманентна природи 

књижевног дела и она се заснива на неколико основних циљева: развијање 

способности стваралачког мишљења, оспособљавање ученика за 

самостални рад на делу, развијање способности за истраживачки рад, 

оспособљавање ученика за самообразовање, развијање духа радозналости, 

развијање критичког односа према књижевном делу. Свакако, моделе 

стваралачког рада на књижевном тексту не треба механички примењивати 

на часу, већ као могућност и разноврсност тих облика (Милатовић 2011: 

273–275). Стваралачка настава развија и стално усавршава наставников и 

учеников истраживачки, проналазачки, стваралачки и сатворачки однос 

према књижевноуметничком делу. Стваралачка настава књижевности је 

способност повезивања са стваралачким активностима ученика у 

доживљавњу, сазнавању и разумевању књижевног дела. Када је избор 

методичких приступа у питању, они морају бити свеснији, унапред 
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планирани и усмерени према стваралачком испољавању ученика. Дакле, 

користе се методе, облици рада и технике који довдоде до креативног 

испољавања ученика. Тако се књижевност не предаје, већ чита, усваја, у њој 

се ужива и о њој расправља. Захваљујући њој се шире духовни видици 

ученика, развијају истраживачке и стваралачке способности, критичко 

мишљење и уметнички укус, појачава и култивише литерарни, језички и 

животни сензибилитет. Доживљајно и истраживачко читање су врхунац 

индивидуализације наставе књижевности. Ученици читањем доживљавају 

и схватају књижевно дело и тако се припремају за активно учешће у 

његовом тумачењу. Квалитет читања непосредно утиче на вредност 

школске интерпретације. Од вредности интерпретације зависи какве ће се 

читалачке навике развијати код ученика. Истраживачки приступ 

књижевном делу развија навику за истраживачко (студиозно и критичко) 

читање. Ако су текућа тумачења уметничких текстова површна и 

једнострана, онда ће и будућа читања имати исту ту мањкавост. 

Формалистичко приступање књижевној уметности, доминација 

спољашњег гледишта и запостављање уметничких доживљаја слабе код 

ученика вољу за читањем (Николић 1992: 164). 

Настава језика и књижевности је у прошлим периодима свога 

развоја применом догматско-репродуктивног методичког система, ученике 

информисала о језичким и књижевним појавама које су се изучавале. 

Ставови Павла Илића указују да се сви новији методички системи не 

задовољавају само тиме да се ученик информише, већ теже ка томе да он 

што самосталније доживљава, запажа, размишља, тумачи и закључује, 

трагајући уз извесну помоћ наставника и за новим начинима тумачења 

градива и што бољим резултатима тумачења. У аналитичко-

интерпретативном систему стваралачког има у квалитету и богатству 

доживљавања света књижевног текста при његовом интерпретативном 

читању, у његовом оригиналном тумачењу и поступању у току тумачења. 

У проблемско-стваралачком систему ученик своју креативност може 

испољити у оној варијанти примене овога система у којој се ученицима 

препушта да самостално из проблемске ситуације уоче и дефинишу 

проблем, а затим да одреде начин његовог решавања и након суочавања 

различитих решења дођу до најприхватљивијег. У интеграцијско-

корелацијском систему ученичка инвентивност се огледа у изналажењу 

веза међу садржајима који припадају различитим наукама и уметностима и 

у свестраности сагледавања појаве која се тумачи. У програмираној настави 

посебно задаци конструкције траже спретно и оригинално смишљен 

одговор односно допуну одговора, учење откривањем већ својим називом 

казује да тражи инвентивност и оригиналност. Павле Илић наводи да 

модерни методички системи својом концепцијом и траже и омогућују 

креативност, а да ли ће ње бити, зависи од ваљаности њихове примене у 

наставној пракси и сматра да је прецизније говорити о стваралаштву у 
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настави (јер је креативност општа тенденција наставе српског језика и 

књижевности), него о стваралачкој или креативној настави као неком 

њеном посебном систему (Илић 2006: 105). 

 

4. Истраживање методичких поступака и модела изучавања 

књижевних текстова у настави 

 

Увидом у циљеве и задатке наставе српског језика и књижевности 

видимо да се инсистира на усавршавању комуникативне компетенције и 

подизању свести о изражавању, остале компетенције се развијају посредно. 

Поставља се питање, да ли наставници српског језика и књижевности 

подстичу у довољној мери друге компетенције ученика и да ли методички 

системи, који се најчешће користе у настави овог предмета, доприносе да 

се, бар приближно сразмерно, већина ученичких компетенција унапређује 

и развија (Стевановић,  Димитријевић 2013: 384). 

Примена стваралачке наставе у нашем образовном систему није 

довољно заступљена, иако се о иновативним методама и техникама често 

говори и пише. Све то нас је подстакло на емпиријско истраживање 

наставних стратегија у настави књижевности. Предмет овог истраживања 

је испитивање методичких поступака и модела изучавања књижевних 

текстова у настави. Основни циљ истраживања је увођење иновативних 

модела и осавремењивање наставе књижевности. Из овог циља произилази 

основни задатак: истраживање методичких модела проучавања 

књижевности који наставници најчешће користе. 

Општа хипотеза претпоставља недовољно комплексан ниво 

методичког приступа наставника при изучавању књижевних текстова, док 

књижевна теорија и наставна методологија то дозвољавају. Наставници се 

најчешће служе нормативним поступком који укључује општи модел 

обраде књижевног текста, који неће успети да прикаже све васпитне 

вредности или жанровским моделом, који истиче жанровске особености 

али не активира у потпуности стваралаштво ученика. 

Циљ емпиријског истраживања јесте прикупљање искуствених 

чињеница из образовно-васпитне праксе које ће помоћи да се уоче ефекти 

садашњих методичких модела и покренути предлоге нових. Истраживање 

је обухватило технику анкетирања (ученика и наставника) и анализу 

добијених резултата. Истраживањем је обухваћено 33 учитеља и 859 

ученика средње школе. Учитељи су анкетирани у мају месецу 2016, док је 

код ученика анкетирање спроведено током месеца септембра 2016. 

Учитељи припадају Расинском округу, док 50% ученика припада 

Расинском округу, а осталих 50% другим окрузима. 
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Што се истраживања методичких поступака учитеља тиче, најпре 

им је постављено питање: Приликом обраде књижевних текстова најчешће 

се опредељујете за нормативни или стваралачки поступак. У одговорима 

наилазимо на резултат да нормативни поступак примењује 43,75% док 

стваралачки примењује 46,87%. На ово питање није одговорило 12,5% 

анкетираних учитеља.  

Следеће питање је захтевало да учитељи наведу разлике између 

нормативног и стваралачког поступка. Тачан одговор дало је 40,63% 

учитеља, а 59,38% нема одговор на ово питање. 

У следећем питању захтевало се да учитељи наведу који модел 

користе при обради књижевних тексотва. Одговори истичу да 12,5% наводи 

структурни модел, а 31,25% даје нетачни одговор (наводе моделе непознате 

методици наставе књижевности), док 56,25% нема одговора на ово питање. 

На основу добијених резултата закључујемо да је велики проблем 

код учитеља разликовање нормативног од стваралачког поступка, као и да 

именују модел који најчешће користе приликом обраде књижевних 

текстова. Ови подаци су забрињавајући и  поткрепљују нашу хипотезу да 

се учитељи при обради књижевних тесктова најчешће служе нормативним 

поступком који укључује општи модел обраде књижевног текста или 

жанровским моделом, односно, да је стваралачки поступак обраде текста 

недовољно заступљен. Са друге стране, резултати указују на други проблем 

који се наслућује, те се може у даљим истраживањима проучити и испитати, 

а то су методичке компетенције учитеља, када је настава књижевности у 

питању. Иако је узорак испитаних учитеља мали, наведени резултати 

указују на нужност детаљнијих и обухватнијих истраживања. 

Потпуније сагледавање проблема омогућава анкетирање ученика. 

Анкетом су се истраживала читалачка интересовања ученика. Анкетирани 

су ученици свих разреда средње школе. Од укупног броја анкетираних 

ученика (859) 475 ученика јесу ученици гимназија, економских и 

медицинских школа, дакле, оних школа у којима су постигнућа ученика 

већа, а самим тим и постигнућа у оквиру предмета српски језик и 

књижевност. То  значи да би структура узорка подразумевала 

задовољавајући ниво читалачких компетенција. У анкетном упитнику 

постављана су и питања која се тичу модела наставе књижевности. 

Наставници су, у сваком случају, упознати са стваралачком наставом, али 

у настави књижевности још увек доминира традиционални модел. Разлоге 

за то би требало истражити, с обзиром на то да се стваралачка настава 

примењује искључиво на часовима које посећују педагог, психолог или 

екстерни евалуатор, те стога сматрамо да би подаци добијени анкетирањем 

наставника или из педагошко-психолошких служби били непоуздани. 
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Како бисмо најпре потврдили хипотезу да се у ученичком 

приватном избору лектире најчешће наилази на тривијалну књижевност 

питали смо их: Које дело ти се посебно свидело изван школске лектире? На 

ово питање је одговорило 329 ученика од укупно 859 анкетираних, што 

значи да само 38,30% чита изван школских обавеза. У приватном избору 

лектире најчешћи су наслови Џон Грин (Криве су звезде, Градови на папиру, 

У потрази за Аљаском), Џоџо Мојес (Док нисам срела тебе), Симонида 

Милојковић (Љубав у доба кокаина), Гијом Мусо (Само буди овде, Девојка 

од папира, Ако сутра не постоји, Можда небо зна), Федерико Моћа (Три 

метара изнад неба), што потврђује наведену хипотезу.  

Ученици су питани како се најчешће обрађује школска лектира. 

Питање је било затвореног типа. Понуђени одговори су указивали на 

доминирајућу наставну стратегију. Одговор: Наставник предаје, ученици 

прате указује на доминирајућу монолошку методу и фронтални облик. 

Одговор: Наставник поставља питања, ученици одговарају указује на 

дијалошку методу и нормативни поступак. Одговор: Разговарамо о унапред 

задатим задацима које су ученици решавали пре часа (у току читања) или 

на часу, указује на наставне стратегије стваралачке наставе. Одговор: 

Наставник даје упутство за читање (или истраживачке задатке) када 

препоручује књигу за школску лектиру, такође сугерише учесталост 

примене стваралачке наставе. Ученици су питани и шта им се највише 

допада на часовима књижевности, што указује на могуће путоказе у избору 

методичких поступака. На крају, ученицима је омогућено да сами изнесу 

своје предлоге за занимљивију наставу књижевности, јер занимљивија 

настава подразумева већу мотивацију, ангажовање ученика и, свакако, 

боље резултате. 
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Одговоре на питања представићемо табеларно: 

 

Табела бр. 1 

 

1. На часу обраде школске лектире најчешће:  

Анкетирано: 

859 

Одговорило: 599 

 Наставник предаје, ученици прате 103 (17,2%) 

 Наставник поставља питања, ученици одговарају 287 (47,9%) 

 Разговарамо о унапред задатим задацима које су 

ученици решавали  пре часа (у току читања) или на 

часу 

179 (29,9%) 

 Друго  30 (5%) 

2. Наставник даје упутство за читање (или 

истраживачке задатке) када препоручује 

књигу за школску лектиру 

Анкетирано: 

859 

Одговорило: 

599 

 често 264 (44,1%) 

 понекад 
247 (41,2%) 

 никад 88 (14,7%) 

3. На часу књижевности ми се највише допада 

када 

Анкетирано: 

859 

Одговорило: 615 

 Пратим наставниково предавање 
64 (10,4%) 

 Пратим одговоре осталих ученика и поредим са 

својим мишљењем 
108 (17,6%) 

 Могу да изнесем сопствено мишљење 203 (33%) 

 Можемо да разговарамо о животним ситуацијама 136 (22,1%) 

 Часови ми нису занимљиви 89 (14,5%) 

 

Чињеница да на постављена питања од укупно 859 анкетираних 

одговара 599 (69,89%), односно 615 ученика (71,59%) указује да није 

занемарљив проценат оних ученика који поводом наставе књижевности 

немају шта да кажу. То нам отвара следеће проблеме: ученици нису 

довољно ни мотивисани, ни ангажовани или, можда, страхују од било какве 

врсте оваквог испитивања, што никако није добро. 

У одговорима на прво питање открива се доминирајућа наставна 

стратегија. Од укупно 599 одговора, 390 одговора указују на примену 
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нормативног поступка (65,1%), док 179 (29,9%) указују на примену 

стваралачког поступка. Код 5% испитаника се није могло утврдити који је 

поступак у питању. У сваком случају 29,9% је резултат који указује на 

недовољну примену стваралачких поступака. 

У одговорима на друго питање се открива учесталост примене 

стваралачких поступака. Од 599 одговора 264 (44,1%) ученика одговара 

„често“, 247 (41,2%) ученика одговара „понекад“, док 88 (14,7%) ученика 

тврди „никад“. Ако узорак од 599 ученика указује да се мање од 50 % 

примењују стратегије стваралачке наставе, то, свакако, није довољно. 

Одговори на треће питање откривају шта је ученицима на часовима 

књижевности најзанимљивије. Одговори као што су: Пратим одговоре 

осталих ученика и поредим са својим мишљењем 108 (17,6%), затим: Могу 

да изнесем сопствено мишљење 203 (33%), као и одговор: Можемо да 

разговарамо о животним ситуацијама136 (22,1%), дакле, укупно 547 (од 

615) одговора нам казује да је ученицима занимљивије када су 

ангажованији и када се њихова мишљења уважавају, што су такође одлике 

стваралачких поступака. 

У одговорима отвореног типа ученике смо питали да изнесу своје 

предлоге за  занимљивију наставу књижевности. Од укупно 859 ученика 

предлог је дало 255 ученика. Међу најчешћим предлозима издвајамо: 

промена садржаја наставног програма, уместо постојећих, ученици су 

заинтересовани за анализу других дела која су њима занимљива, већа 

ангажованост ученика и уважавање ученичких ставова, коришћење 

мултимедијалних саджаја, више групног рада. Чињеница да је од укупно 

859 анкетираних ученика свега 255 дало неки коментар, односно предлог, 

дакле 70,31% не даје никакав предлог, указује на потпуну равнодушност 

ученика (икао је у узорку анкетираних ученика више од 50% оних који 

припадају школама са већим постигнућима) и потребу да се настава 

књижевности мења и пролагођава начинима који ће више мотивисати 

ученике.  Закључује се да методе, облици, средства, наставне стратегије 

морају изаћи из оквира традиционалног. Показатељи потврђују нашу 

хипотезу да је ученицима занимљива искључиво тривијална књижевност, 

да су има програми школске лектире старомодни и досадни, а настава 

књижевности незанимљива. 

 

5. Први корак напред 

 

Већ је наведено да су најснажнији спољашњи чиниоци, који 

отежавају наставу књижевности и слабе читалачка интересовања, сви 

притисци масовне комуникације који пружају неограничене могућности 

забаве мање напорне од читања књижевности. Настава књижевности може 

бити успешна ако произилази из стварних ситуација, а данашњи ученици, 

који су рођени поред телевизије и рачунара, јесу најчвршћа реалност о којој 
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треба најдоследније водити рачуна (Гросман 2010: 132). Све наведене 

тврдње указују на једно: наставник се мора сам побринути да буде 

занимљив и уверљив. Како се уверљивост наставе књижевности овде може 

мерити једино са ученичког становишта и како је данас ученике све теже 

уверити, задатак наставника књижевности јесте да буде што оспособљенији 

и у својим настојањима што истрајнији. Уколико се ученици током 

школовања не увере да читање књижевности може бити занимљиво и 

узбудљиво, након раздобља проведеног у школи никада неће посегнути за 

књигом због властите жеље. Да би пожелели књижевност, ученици морају 

спознати да је читање књижевности изазов, подстицај за мисаону 

активност, узбуђење и угођај. Још ће мање читати књижевност они ученици 

којима проучавање књижевности остане у сећању као учење напамет туђих 

мисли о текстовима (Гросман 2010: 143). 

У резултатима истраживања смо уочили да се ученицима на 

часовима књижевности највише допада могућност да искажу сопствено 

мишљење. То управо доказује да ученике треба уверити након читања да су 

њихова мишљења вредна пажње, занимљива и важна. Ученике треба 

охрабривати да искажу сопствена мишљења.  Страх од подсмеха одељења 

и критике наставника могу бити отежавајуће околности, те је на наставнику 

да креира охрабрујућу и подстицајну атмосферу. Да би заинтересовао 

ученике за тескт мора им омогућити активно учествовање. Позитивне 

препоруке о томе како да наставник развија читалачке способности ученика 

је много теже давати у односу на оно што би наставник морао избегавати а 

то је најпре ауторитативно критичко мишљење, односно, ситуације у 

којима се наставникове сопствене интерпретације и процене изричу као 

апсолутне и беспоговорне или наставниково опредељење и инсистирање на 

претераним објашњењима и анализама у којима се занемарује учениково 

активно учешће. 

Настава књижевности никада не би смела потпуно искључити 

учеников доживљај текста, као што и не сме наводити на учениково 

очекивање да ће му у обликовању значења или анализе посредовати 

наставник или уџбеник. Уколико ученик за све време наставног проучавања 

књижевних текстова током школовања научи да прима и понавља 

наставниково или тумачење критике, никада неће научити да самостално 

обликује значење текста (Гросман 2010: 238). Наставник, заправо, има ту 

улогу да ученицима открива начине на које могу обликовати сопствене 

интерпретације. 
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Закључак 

 

Наведене тврдње и закључци о потреби масовније примене наставе 

усмерене ка ученику (стваралачке наставе) нису новина у нашем 

образовном систему. О потреби осавремењавања наставе иновативним 

поступцима интензивно се говори барем две деценије уназад. Међутим, 

упркос свему, иновативни модели наставе споро продиру у педагошку 

праксу. Традиционалну наставу једнако примењују и наставници са 

вишегодишњим радним искуством и они који су на почетку свог радног 

века. Одговоре можемо тражити на два нивоа, индивидуалном и 

институционалном.  

Кад је индивидуални ниво у питању наилази се на тешко 

одустајање наставника од устаљених навика и сигурности које им 

омогућава традиционална настава. Креативна, иновативна, стваралачка 

настава, настава усмерена ка ученику је много тежа али и много 

занимљивија. У овој настави наставник не мисли само на текст који 

обрађује већ истовремено и на све оно што се дешава у главама ученика, а 

затим како свему томе прилагодити наставну стратегију. Када је 

институционални ниво у питању, свакако, није довољно само дефинисати 

наставне циљеве већ и креирати наставне планове који постизање 

креативних и уопште постављених циљева и омогућавају. 

Извесно је да савремено друштво захтева од наставника да се 

прилагођава различитим ученицима и околностима. У савременој култури 

подучавања читалачка ће способност заједно са осталим језичким 

способностима остати најважнији циљ. Бржа, масовнија, ефектнија и 

ефикаснија примена наставе усмерене на ученике захтева другачије 

почетно образовање, додатно оспособљавање наставника, као и константно 

стручно усавршавање. Дакле, услов за формирање и развој читалачких 

компетенција су оформљене и стабилне наставничке компетенције у 

образовном систему који препознаје и омогућава наставнику да буде 

организатор, човек који мотивише, моделира, помаже, истражује, иницира, 

подстиче, прати, усмерава, стално трага за новим видовима организације, 

налазећи сам задовољство у својој креативности и креативности својих 

ученика. 
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CREATIVE READING IN LITERATURE TEACHING 

 
This paper examines the impact of the application of teaching strategies on the 

reading literacy of students. The introductory part emphasizes the importance of research 

and improvement of the quality of reading literacy of students. The central part of the 

paper gives an overview of the characteristics of normative and creative processes in 

teaching literature with the emphasis on their advantages and disadvantages. The final 

part lists the results of the empirical research. The aim of the paper is to better examine 

the appropriateness and validity of literature teaching based on the results of empirical 

research, and to provide a clearer insight into the problems of insufficient reading 

literacy, as well as to offer concrete suggestions for their overcoming. The research 

results confirm the hypothesis about the insufficient level of complex methodical 

approach, and the unsatisfactory level of reading competence with students. 

Key words: reading, literature teaching, methodical approach, creative 

teaching, reading competence 
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AMBIGUITY TYPES IN THE ENGLISH LANGUAGE  

(reference: Markus Zusak’s novel The Book Thief) 

 
Ambiguity is the state in which a word, phrase or the whole sentence has more 

than one possible meaning. In the case of words or phrases, a word or phrase is 

ambiguous if it has two or more synonyms which are not themselves synonyms of each 

other. A sentence, on the other hand, is ambiguous if it has two or more paraphrases 

which are not themselves paraphrases of each other. This paper examines both types of 

ambiguity, that is, lexical and structural or grammatical ambiguity along with a 

metaphorical ambiguity which is caused by the use of metaphors or metaphorical 

expressions in sentences. 

Key words: ambiguity, lexical ambiguity, structural ambiguity, metaphorical 

ambiguity 

 

 

1. Introduction 

 

Ambiguity can be found in everyday conversation and literature. 

Ambiguity arises from how the speakers of the language use it in different 

contexts of communication. We hear ambiguity daily, when talking to each other, 

on television, in newspapers or social media. Literary works also contain a lot of 

ambiguous words and sentences, and use a lot of metaphorical expressions which 

may be ambiguous to a reader, but the context in which they are used may help 

in providing a clue as to which meaning is intended by the writer.  

Two types of ambiguity, that is, lexical ambiguity, which arises when a 

word has more than one meaning, and structural or grammatical ambiguity, 

which is the result of different relations of individual words within the sentence, 

are therefore parts of literature and our everyday lives. Sentences like “They 

called her a taxi,” meaning that “They nicknamed her a ‘Taxi’” or that “They 
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called a taxi for her,”are not unusual in everyday conversations. Syntactic or 

structural ambiguity is frequently found in advertising as well. Thus the 

advertisement for Glad garbage bags which tells us “Don’t Get Mad. Get Glad.” 

could be interpreted as “Get the garbage bags from the Glad company.” 

Furthermore, newspaper headlines are written in a telegraphic style which often 

omits the copula, creating syntactic ambiguity, too. Therefore the example “Kids 

Make Nutritious Snacks” is very common in newspapers, and it could mean that 

“Kids eat good food,” or it could be interpreted as “Eating kids is nutritional.” 

There are plenty of other examples too, like “Squad Helps Dog Bite Victim” and 

“Infant Pulled from Wrecked Car Involved in Short Police Pursuit.” 

Ambiguity in literature may be used through wording, symbol, or action. 

An author may use ambiguity as a literary device. When an author writes, he or 

she hopes that the reader will connect to the work and that a viewpoint may be 

challenged or changed. One way to strengthen the relationship between the reader 

and the author is to allow for more than one interpretation. By being ambiguous, 

a seemingly simple writing can have many levels and allow for several different 

connections with the readers. This poetic device of multiple meanings can extend 

from the fairly simple pun to quite ambiguous statements that can only be read 

in the full context of a play, poem, or novel. When these words or sentences are, 

however, taken in isolation, that is, out of the context, they can be understood in 

more than one way. It is then that they become lexically or structurally 

ambiguous.  

This kind of ambiguity is also present in the novel The Book Thief 

written by Australian author Markus Zusak. Zusak’s way with words is inventive 

and the text is rich in symbolism and metaphor. These very often provide a 

foundation for double interpretation, especially when metaphoric expressions and 

symbolism are perceived as isolated examples taken out of the context of the text. 

Otherwise, they are perfectly incorporated sentences giving the text poetic and 

original tone.  

 

2. The Book Thief Review 

 

The Book Thief is the story of Liesel Meminger, a nine-year old German 

girl who is given up by her mother to live with Hans and Rosa Hubermann in the 

small town of Molching in 1939, shortly before World War II. Hans is a gentle 

man who brings her comfort and helps her learn to read. Liesel is very eager to 

learn to read and finds great comfort in the books she steals from different places, 

since books were not so popular in Nazi Germany. Liesel becomes friends with 

a neighborhood boy Rudy Steiner, and together they get into various kinds of 

mischief and become inseparable until death separates them for good. 

Keeping a promise he made to the man who saved his life during World 

War I, Hans agrees to hide a Jew named Max Vandenberg in his basement after 
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the World War II begins. Liesel and Max become close friends, and Liesel often 

reads her “borrowed” books to Max. When Hans publicly gives bread to an old 

Jew, Max must leave, and Hans is drafted into the military at a time when air 

raids over major German cities were escalating. After she gets a notebook from 

Max, Liesel starts writing the story of her life in the Hubermann’s basement, 

where she miraculously survives an air raid that kills Hans, Rosa, Rudy, and 

everyone else on her block. Liesel survives the war, as does Max. She goes on to 

live a long life and dies at an old age.  

This novel is founded on the philosophy that words and books have 

power. Hans teaches Liesel to read, and this opens doors for Liesel and helps her 

to cope with the terrible world in which she finds herself.The Book Thiefalso 

traces the gradual encroachment of Nazism on the everyday life of the 

Hubermanns and other ordinary families like them. It shows the insidious nature 

of such control over personal freedom. It reveals how hatred of others, including 

the Jews and the communists, inspired the rhetoric of Hitler’s speeches in order 

to incite violence, destruction and cruelty. This is also a beautifully crafted tale 

about the growth of love in a family. Hans and Rosa find a second family in 

Liesel, as she does in them. 

 

3. Ambiguity in The Book Thief 

Both lexical and structuralambiguity, as well as ambiguity arising from 

numerous metaphorical expressions, occur in The Book Thief. The author uses 

ambiguous words as a form of artistic expression and allows the audience to 

interpret the meaning of the writing in more than one way.  

 

3.1. Lexical ambiguity 

The most common form of ambiguity is found in word choice. Most of 

the words in the English language have more than one definition, so lexical 

ambiguity is far more common than syntactic ambiguity. Zusak uses several 

sentences containing words which could be interpreted in more than one way. 

Some of them are as follows:  

 

The one with the juicy red face, where juicy can be interpreted as moist or watery 

or it can mean interesting or vivid. So, the sentence could be interpreted as The 

boy with the moist red face, or The boy with the vivid red face.  

 

The car moved on, with Liesel dreading the last, lethal turn, where turn may 

mean turning or rotation of the car itself, with an adjective lethal added to 

emphasize its meaning and mislead the reader, but only if the sentence was taken 

out of the context. Otherwise, turn means bend, i.e., change of course, and lethal 
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actually depicts how Liesel perceived this last bend before she moved to a new 

house and her foster parents.  

 

Even when they were well past the shop, Liesel looked back and the magnified 

eyes were still there, fastened to the window, meaning that the eyes were fixed to 

the window so that they will not move, or that the lady fastened her gaze on the 

window, i.e., she was looking at the children carefully through the window.   

 

While Liesel walked the streets of Molching, picking up and delivering washing 

and ironing, Nazi Party members were accumulating fuel, which means that they 

were either actually accumulating or collecting fuel, or that they were gathering 

ammunition, food, and other material. 

 

It’s pathetic how a man can stand by and do nothing as a whole nation cleans 

out the garbage and makes itself great,where great means large, big or it means 

important, significant.  

 

Together, they cried one united Heil Hitler and were free to wander, meaning 

that they pronounced Heil Hitler with tears in their eyes, or that they shouted 

together Heil Hitler.  

 

The mayor’s wife bruised herself again, where the verb bruise can be interpreted 

as hurting or making a bruise appear on her skin, or that the mayor’s wife became 

unhappy, or at least her smile was the unhappy one, “giving the appearance of a 

bruise” (p. 143).  

 

A good hiding transcends the divides of age, where hiding means the state of 

being hidden, or a physical punishment, i.e., beating.  

 

The only remedy was to move forward and throw punches, which a person who 

does not know the meaning of the phrase “to throw a punch” may interpret as 

throw an alcoholic drink at someone, or a tool for cutting holes in paper. 

 

Max’s fingers started cooling, meaning that they were becoming cooler, or that 

the grip of his fingers started to lessen.  

 

His oblivious unearthing of Max Vandenburg plagued him, meaning that he 

obliviously dug up Max out of the ground, or that he was unaware of exposing 

Max and his whereabouts.  

 

Liesel searched them and it was not so much a recognition of facial features that 

gave Max Vandenburg away, meaning that Liesel approached each one of the 
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Jews and examined their clothes, their pockets, etc., or that she was looking 

carefully at them until she recognized Max Vandenburg.  

 

She had porcelain legs, meaning that her legs were literally made of porcelain, 

or that they were delicate and shiny like porcelain.  

 

3.2. Structural ambiguity 

Structural or syntactic ambiguity arises not from the range of meanings 

of single words, but from the relationship between the words and clauses of a 

sentence, and the sentence structure implied thereby. The Book Thief has a few 

sentences which reflect this kind of ambiguity well, and allow the audience to 

interpret the meaning of the sentences in more than one way. Some of the 

examples are: 

 

When Liesel finally had a bath, after two weeks of living on Himmel Street, Rosa 

gave her an enormous, injury-inducing hug, meaning that Liesel was living 

outside on the street for two weeks, or that she was living in a house on Himmel 

Street.  

 

Looking at the bag of washing and the hunched housed, she would talk, and talk, 

and talk, which could be interpreted in two ways, i.e., that she was looking at [the 

bag of washing] and hunched houses, or that she was looking at [the bag of 

washing and hunched houses].  

 

She developed this evil look to discourage the very idea of stealing from her shop, 

meaning that she wanted to discourage her own idea of stealing from the shop, 

or to discourage the idea of others of stealing from the shop. 

 

Mr Steiner was steering the bike with one hand and Rudy with the other, meaning 

that he was directing or steering both the bike and Rudy by holding the bike with 

one hand and Rudy with another, or that he was riding the bike with one hand 

and holding Rudy with the other. 

 

Kids have big mouths, which means that kids literally have big mouths, or that 

kids talk a lot. 

 

Liesel could not ward off the thought of Max sitting beneath the steps, meaning 

that either Liesel was sitting beneath the steps, thinking about Max, or that Max 

was the one sitting beneath the steps and that was how Liesel imagined him.  
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Blood leaked from her nose and licked at her lips, meaning blood leaked and 

simultaneously licked itself at her lips, or that she was licking the blood with her 

tongue as it was leaking from her nose.  

 

She remembered herself, which could mean that she literally remembered herself, 

like after an unconscious period or amnesia, or that she did not forget to do 

something.  

 

It was with great optimism that she envisioned him walking alone on a deserted 

road, which could be interpreted as she was walking alone on a deserted road and 

envisioned Max, or that Max was walking alone on a deserted road and that was 

how Liesel envisioned him.  

 

Dressed proudly in his uniform, he exited Himmel Street and kept walking his 

loyal subject, Tommy, by his side, meaning that he was actually walking with 

Tommy side by side, or that Rudy was literally walking Tommy by his side.  

He imagined the girl reading in the shelter, meaning that he imagined the girl 

while he was reading in the shelter, or that he imagined the girl who was reading 

in the shelter. 

 

3.3. Metaphorical ambiguity 

Metaphorical ambiguity is caused by the use of metaphors or 

metaphorical expressions in sentences. When a reader is not aware of the 

metaphorical expression it may cause ambiguity to him or her. The Book Thief 

abounds with symbolism and metaphor, which provide excellent examples for 

the examination of ambiguity. Some of them are:  

 

Hans Huberman would sit sleepy-eyed on the bed as Liesel cried into his sleeves 

and breathed him in, which, if this was a sentence taken from a fairy tale, could 

mean that Liesel literally breathed the whole of Hans into her lungs through her 

nose or mouth, or that she actually breathed his smell in. 

 

A bathrobe answered the door, meaning that a bathrobe itself answered the door, 

or that a woman wearing a bathrobe answered the door.  

 

Snow had stopped falling on the filthy street now, and the muddy footprints were 

gathered between them, meaning that the children grouped their footprints 

together, or that a number of footprints gradually increased between them. 

 

As was often the case, a few rows of troops in training came marching past. Their 

uniforms marched upright and their black boots further polluted the snow, 

meaning that as the troops were marching their uniforms and boots were 
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marching with them or next to them, too, or that the troops were wearing the 

uniforms and boots and were marching in them. 

 

A ruffled uniform sat, unruly, across his chest, meaning that the soldier’s uniform 

was not worn by him, but rather sat on its own across the soldier’s chest, or that 

the soldier was actually wearing the uniform which was ruffled and messy on his 

chest. 

 

They watched the moving street, one by one, and when Liesel found a good 

vantage point, she stopped and studied them, meaning that the people were 

watching the street which was moving, or that they were watching the Jews 

moving along the street. The second part of the sentence is ambiguous as well. 

Liesel who found a good vantage point stepped and studied either the audience 

(i.e., Germans), or the Jews moving along the street in procession. 

 

4. Conclusion 

Any natural language is subject to ambiguity. Ambiguity arises from 

how the speakers of the language use it in different contexts for communication. 

Sometimes ambiguity is obligatory since some words, by nature, have more than 

one meaning, but the context in which they are used may help in providing a clue 

as to which meaning is intended by the speaker. We hear ambiguity daily, when 

talking to each other, on television, in newspapers or social media. Literary works 

also contain a lot of ambiguous words and sentences, and use a lot of 

metaphorical expressions which gives a life-like quality to the characters of the 

fiction or poetry.Using appropriate metaphors appeals directly to the senses of 

listeners or readers sharpening their imagination to comprehend what is being 

communicated to them. 
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ВРСТЕ ДВОСМИСЛЕНОСТИ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ  

(Референца: Роман Маркуса Зусака Крадљивица књига  

Двосмисленост је стање у коме реч, фраза или читава реченица имају 

више до једног могућег значења. У случају речи или фраза, реч или фраза је 

двосмислена ако има два или више синонима који нису синоними једни других. С 

друге стране, реченица је двосмислена ако има две или више парафразе које нису 

парафразе једна друге. Овај рад испитује обе врсте двосмислености, односно 

лексичку и структуралну или граматичку двосмисленост заједно са метафоричком 

двосмисленошћу која је узрокована употребом метафоре или метафоричких израза 

у реченицама.  

Кључне речи: двосмисленост, лексичка двосмисленост, структурална 

двосмисленост, метафоричка двосмисленост  
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MOРAЛНO ВAСПИTAЊE2 

 
Битaн дeo вaспитaњa je и мoрaлнo вaспитaњe. Цeлoкупaн вaспитни рaд 

трeбa усмeрити тaкo дa мoрaлнe нoрмe пoстaну дeo личнoсти чoвeкa, њeгoви 

стaвoви, убeђeњa и нaчини пoступaњa, дa сe дaљe рaзвиjajу и усaвршaвajу. Aкo 

прихвaтимo стaв дa je вaспитaњe у нajширeм смислу дeлoвaњe кojим нaстojимo дa 

прeмa спoљaшњeм мoдeлу фoрмирaмo личнoст, oндa сe види дa je мoрaлнo 

вaспитaњe вишe усмeрeнo кa oнoмe штo вaспитaњe трeбa дa будe нeгo кa oнoмe 

штo jeстe. У oвoм члaнку ћeмo пoкушaти дa гa рaзлoжимo и прикaжeмo њeгoвe 

сeгмeнтe. 

Кључнe рeчи: мoрaлнo вaспитaњe, прeдуслoви, кoмпoнeнтe, врeднoсти, 

рaзвoj 

 

Увод 

 

У свaкoм друштву мoрaлнo вaспитaњe je oнaквo кaквo je друштвo. 

Кaкo би oбjaсниo зaштo мoрaлнo вaспитaњe ниje eфикaснo. Нeдeљкo 

Куjунџич je joш 1976. нaвeo низ рaзлoгa, a тo су: прeвишe je 

интeлeктуaлизoвaнo, прeвишe сe пoдучaвa, и aпстрaктнo je. Вeрбaлнe 

мeтoдe дoминирajу, штo je нeдoпустивo. Сaдржajи су нeaдeквaтнo 

прoгрaмирaни, кao и срeдствa и врeмe. Сaми нaстaвници joш увeк нису узoр 

свojим учeницимa. Пoхвaлe и признaњa су стeрeoтипи, a спрeчaвaњe сe 

примeњуje мeхaнички. Учeници су склoниjи линиjи мaњeг oтпoрa тaкo дa 

нaстaвници мoрajу знaтнo дa мeњajу свoje пoнaшaњe. Tрeбaлo би 

oсaврeмeнити тeхнoлoгиjу мoрaлнoг вaспитaњa и у њoj вишe примeњивaти 

сaврeмeнe пoступкe фрaпирaњa, илуминaциje, фaсцинaциje, имaнeнтнoг 

критикoвaњa, дoвoђeњa дo свeсти o пoслeдицaмa. Taкoђe би трeбaлo 

рeaлниje плaнирaти мoрaлнe зaдaткe, и oмoгућити дa сe мoрaл вишe 

прaктикуje, a нe дa сe o њeму сaмo гoвoри, и друштвeни oргaни би трeбaлo 

дa буду вишe aнгaжoвaни у сфeри мoрaлнoг вaспитaњa (Kujundžić 1976). 

Иaкo сe нe слaжeмo сa дeлoм излoжeних стaвoвa, смaтрaмo дa би трeбaлo 

                                                 
1 ivanovic714@gmail.com  
2  Рад је део магистарске тезе Mogucnost podsticanja prosocijalnog ponasanja kod dece 

osnovnoskolskog uzrasta pomocu posebnih programa vaspitnog rada рађене под менторством 

др Љубомира Коцића, одбрањене 2010. године на Филозофском факултету у Београду  
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вишe oргaнизoвaнe пaжњe пoсвeтити мoрaлнoм вaспитaњу и плaнирaти гa. 

Пoрaжaвajућe je дa сe дo сaдa ситуaциja oд 1976. ниje дрaстичнo прoмeнилa. 

 

Joвaн Ђoрђeвић je прoучaвao мoрaлнo вaспитaњe и дao нeкe 

прeдлoгe зa прaксу мoрaлнoг вaспитaњa. Прe свeгa, oн смaтрa дa мoрaлнo 

вaспитaњe трeбa дa имa aктивни  кaрaктeр кojи ћe сe испoљaвaти у свим 

aктивнoстимa: у рaду, игри, спoрту, дoмaћим oбaвeзaмa. Зa тaкaв aктивни 

кaрaктeр трeбa ствoрити oдгoвaрajућe услoвe и пoткрeпити их кoнкрeтним 

aктивнoстимa. Moрaлнo вaспитaњe мoрa бити извoђeнo у кoлeктиву, знaчи 

имa првeнствeнo друштвeни oквир. Нaдaљe, мoрa сe нeпрeстaнo oслaњaти 

нa пoзитивним примeримa, a нe сaмo нa укaзивaњe нa тo кaкo нe трeбa. Кaкo 

би свe oвo билo eфикaснo, вaспитaч- нaстaвник мoрa дoбрo дa пoзнaje свoje 

учeникe, мoрa дa увaжaвa њихoву индивидуaлнoст и узрaснe мoгућнoсти. 

Укoликo сe oвo нe испoштуje и пojaви сe жeљa дa сe мoрaлни рaзвoj убрзa, 

пoслeдицe су oпaдaњe мoтивaциje и извeштaчeнo пoнaшaњe, 

рaвнoдушнoст, стaгнaциja и успoрaвaњe, збoг рeмeћeњa нoрмaлнoг тoкa 

мoрaлнoг нaпрeдoвaњa. Знaчи дa je пoтрeбнo урaвнoтeжити зaхтeвe и 

мoгућнoсти учeникa, и пoштoвaти њихoву личнoст кaкo би сe изгрaдилo 

пoвeрeњe кoje je нeoпхoднo укoликo и дoђe дo прeвисoких зaхтeвa. Зa 

сaдржaj мoрaлнoг вaспитaњa (jeр Ђoрђeвић зaступa идejу o мoрaлнoм 

вaспитaњу кao пoсeбнoм прeдмeту), прeдлoжeнa су слeдeћa нajзнaчajниja 

пoдручja мoрaлнoг вaспитaњa: 

 

Вaспитaњe oпштих врeднoсти – вaспитaњe у духу oбичaja, 

упoзнaвaњe сa eлeмeнтaрним прaвилимa и нoрмaмa зajeдницe; пoштoвaњe 

пoтрeбa и прaвa других; увaжaвaњe туђeг дoстojaнствa, мишљeњa, увeрeњa, 

здрaвљa и живoтa; oднoс прeмa нeмoћнимa; укaзивaњe пoмoћи 

нaстрaдaлимa. Грaђaнскo вaспитaњe – систeм oпштeљудских врeднoсти 

кoje сe oднoсe нa глoбaлнe прoблeмe, друштвeнe групe, пojeдинe личнoсти 

и њихoву дeлaтнoст; пojaвe друштвeнoг живoтa и сaзнaњa; 

oпштeдруштвeни и устaвни пoлoжaj. Пaтриoтскo вaспитaњe – стaв 

пojeдинцa прeмa нaрoду кoмe припaдa. Идejнo-пoлитичкo вaспитaњe – 

стaвoви прeмa свeту врeднoсти, хумaнизaм, дeмoкрaтиja, 

интeрнaциoнaлизaм, пoштoвaњe слoбoдe и рaдa; друштвeнo aнгaжoвaњe 

(Ђорђевић 1996). Meтoдa кoja je прeдлoжeнa je рaзрeднa дискусиja.  

 

 

Прeдуслoви пoтрeбни зa мoрaлнo вaспитaњe 

 

Oсврнућeмo сe нa трeнутaк и нa Вилсoнoвo виђeњe мoрaлнoг 

вaспитaњa. Oн je издвojиo слeдeћe прeдуслoвe нeoпхoднe зa мoрaлни рaзвoj: 

1) eмoциoнaлнa сигурнoст дeцe у кући и шкoли, 2) ствaрaњe извeсних 

нaвикa, 3) рaзвoj jeзикa и пojмoвнo рaзумeвaњe, 4) спoсoбнoст дeтeтa дa 
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успoстaви eмoциoнaлни oднoс сa другим, 5) спoсoбнoст дa сe учeствуje у 

дeлaтнoстимa сa прaвилимa, 6) сoциjaлнa структурa шкoлe и oднoси 

нaстaвникa и дeтeтa. Дa би сe oви прeдуслoви oбeзбeдили, Вилсoн нaвoди 

штa нaстaвници мoрajу дa имajу нa уму:  
 

„Osigurati da školsko osoblje pravilno razume šta je moralno 

vaspitanje i da taj posao odgovorno obavlja; učiniti sve što je potrebno da se 

učenici dovedu u blisku vezu sa nastavnicima, što je mogućno bolje razjasniti 

učenicima školska pravila i suštinu pravila; sprovoditi pravila čvrsto i bez 

nejasnosti; dozvoliti učenicima izvestan stepen samoupravljanja...; 

decentralizovati institucije da bi se stvorile psihološki vitalne grupe; obezbediti 

uslove za ispoljavanje agresije...; postaviti kriterijume tako da svako može da 

ima uspeha...; osnovnu razrednu zajednicu treba da čini mala grupa na času sa 

nastavnicima...; postići da stariji učenici pomažu mlađima, a bistriji manje 

bistrima; koristiti se pre prirodnom sredinom...; grupu sastaviti od članova 

različitih društvenih klasa...; zasnovati grupe na delatnostima koje više 

zahtevaju saradnju no takmičenje; poučavati pojmovima i jezičkim umenjima; 

predavati psihologiju i sociologiju u elementarnim oblicima; poučavati o 

složenim činjenicama važnim za moralno odlučivanje; koristiti se istorijom, 

književnošću i drugim da bi se razvila svesnost; upotrebljavati razne delatnosti 

sa ciljem da se konkretizuju moralni i psihološki problemi, kao na primer 

filmove...; koristiti se religijskim vaspitanjem...; upotrebljavati razne vrste 

igara; koristiti se problemima povezanim sa praktičnim življenjem; obezbediti 

mogućnost da se pojedinac oseća potrebnim...” (Vilson 1976: 94–95) 

 

Дoк je oвaj кoнцeпт врлo прaктичaн и примeнљив кao идeja, ниje 

пoтпунo сигурнo дa сe у шкoлскoм живoту oвaквo нeштo зaистa кoристи. 

Чини сe дa je oствaривaњe прaктичних зaдaтaкa прeпуштeнo случajу и 

дoбрoj вoљи нaстaвникa и oстaлих oргaнизaтoрa шкoлскe свaкoднeвицe.  

 

Joш jeдaн oд прeдуслoвa мoрaлнoг вaспитaњa у шкoли су 

нaстaвници.  

 
„Zadatak škole je da na naučnim osnovama, sistematski, planski i 

organizovano utiče na svestrani razvoj ličnosti posebno na moralno formiranje 

učenika. Ipak, naša škola još uvek nije u mogućnosti da sa većim uspehom 

sistematski organizuje moralno vaspitanje i obrazovanje koje je inače veoma 

jasno formulisano u pedagoškim, prosvetnim i pravnim dokumentima. 

Zapostavljanje vaspitne delatnosti škola ispoljava se u radu nastavnika kao 

osnovnih nosilaca i realizatora vaspitno obrazovnog programa u školi, kao i u 

nedostatku izgrađenih vaspitnih programa. Kako i koliko će se sadržaji, oblici 

i metode primenjivati u školskoj praksi zavisi u velikoj meri od nastavnika i 

zahteva koji se pred njega postavljaju.“ (Peašinović 1976: 65) 
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Oд нaстaвникa сe oчeкуje дa будe вaспитaч, дa сe бринe зa цeлoвити 

рaзвитaк учeникa тaкo дa je  њeгoвa oснoвнa пeдaгoшкa функциja у шкoли 

у мoрaлнoм фoрмирaњу личнoсти учeникa. Moрaлнo вaспитaњe зaхтeвa 

вeћe учeшћe учeникa у сoпствeнoм вaспитaњу. Нaстaвник усмeрaвa рaд 

учeникa нa oснoву мeђусoбнe сaрaдњe, њeгoв oднoс прeмa учeнику утичe и 

нa ствaрaњe пoвoљнe сoциjaлнe и eмoциoнaлнe климe у рaзрeду кoja дeлуje 

нa мoрaлнo пoнaшaњe учeникa. 

 

И Вукaсoвић прилaзи мoрaлнoм вaспитaњу кao нaчeлу кoje ћe бити 

укључeнo у свe  нaстaвнe прeдмeтe, a схвaтa гa и кao зaсeбaн нaстaвни 

прeдмeт, кojи ћe сe прeдaвaти нa пoсeбним  чaсoвимa. 

 

Др Пeaшинoвић, тaкoђe, смaтрa дa би oвo биo нajaдeквaтниjи 

приступ. Зaхтeви кojи сe стaвљajу прeд нaстaвникe, a вaжни су зa мoрaлни 

рaзвoj учeникa, су: стручнa oспoсoбљeнoст, пeдaгoшкa и психoлoшкa 

oспoсoбљeнoст, њeгoвe личнe oсoбинe и мoрaлни лик; нaчин вoђeњa 

учeничкoг кoлeктивa. Због тога je прaвилнo oдрeђивaњe мeстa и функциje 

нaстaвникa у мoрaлнoм вaспитaњу слoжeн и знaчajaн пeдaгoшки прoблeм. 

У нaшeм шкoлству je jeднo врeмe пoстojao прeдмeт Друштвeнo и мoрaлнo 

вaспитaњe, aли ниje билo aдeквaтнoг знaњa, приручникa и мeтoдикa. Овaj 

прeдмeт је укинут 1959. и увeдeнa je нoвa oблaст: Оснoви сoциjaлистичкoг 

мoрaлa, aли je и ту билo прoблeмa. Час је 1962–63. године изoстaвљeн и 

рaди сe нa пoбoљшaњу oпштeг прoгрaмa дeлaтнoсти шкoлe. Нaдaљe je 

вaспитни рaд углaвнoм усмeрaвaн рaзнoрaзним прoгрaмимa дeлoвaњa 

шкoлe: дeлoвaњeм нaстaвникa, чaсoм рaзрeднoг стaрeшинe или oдeљeнскe 

зajeдницe; нeкaдa пoсрeдствoм пиoнирских и oмлaдинских oргaнизaциja, 

слoбoдних aктивнoсти, сeкциja, сaвeтa рoдитeљa, a пoслeдњих гoдинa пoрeд 

oвих утицaja и грaђaнскo вaспитaњe, кao и вeрoнaукa, дeлуjу нa мoрaлни 

рaзвoj (Peašinović 1976). 

 

Joш jeднo вaжнo питaњe je прaћeње  и eвaлуaциjа мoрaлнoг рaзвoja. 

Дo сaдa je тo нa нeки нaчин билo рeгулисaнo oцeнoм влaдaњa, aли сe у 

суштини приликoм oцeњивaњa мoрaлнe oсoбинe, нaвикe, стaвoви, убeђeњa, 

пoступци су сe мaлo узимaли у oбзир. Систeмaтски рaзрaђeнo врeднoвaњe 

мoрaлнoг пoнaшaњa учeникa мoжe  дa oствaри вeћи брoj вaспитних 

зaдaтaкa. У oву сврху би пoслужилo jaвнo oцeњивaњe, jeр рaзвиja критички 

oднoс o сoпствeнoм рaду и рaду свих члaнoвa кoлeктивa. Oцeнa у oвoм 

случajу мoрa дeтaљнo дa сe oбрaзлoжи и aдeквaтним прoгрaмoм и зaхтeвимa 

би сe мoрaлo избeћи дa пoстaнe култ.  
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Кoмпoнeнтe мoрaлнoг вaспитaњa пoсмaтрaнe у кoнтeксту шкoлe 

 

Пo мишљењу Mилaна Нeдeљкoвића (a и мнoгих других aутoра, кao 

штo смo видeли), шкoлa je нeпoсрeдни чинилaц мoрaлa  и имa зaдaтaк дa 

систeмaтизуje и прoшири мoрaлнo искуствo учeникa кoje oни стичу извaн 

њe и дa oргaнизуje свoj рaд тaкo дa oствaруje мoрaлнo вaспитaњe кao дeo 

вaспитaњa уoпштe. Шкoлa, нe сaмo што имa зaдaтaк дa дeтe нeчeму нaучи, 

него има задатак да дете од нечега и oдучи, jeр je вeћ дoшлo сa пунo 

рaзличитих утицaja. 

 

Нa пoчeтку aдoлeсцeнциje сe вeћ имa нeкa идeja o тoмe кoje сe 

врeднoсти цeнe и штa je oпштe прихвaћeнo. Кaкo знaњe o мoрaлним 

врeднoстимa мoрa бити примeнљивo пoтрeбнo je дa шкoлa oбeзбeди услoвe 

зa ту примeну у кoнкрeтним ситуaциjaмa кoje утичу нa њихoвo oбликoвaњe. 

Имajући у виду прeтхoднo рeчeнo, нe мoжeмo шкoли дaти мoнoпoл нaд 

мoрaлним вaспитaњeм. Oнa мнoгo вишe пружa нa плaну кoгнитивнoг 

рaзвoja, a нa плaну мoрaлнoсти мoжe дa сe утичe нa рaзвoj eтичких 

пeрспeктивa. Пojeдинци, oни кojи учe, нaстaвници, рoдитeљи, свeснo или 

нeсвeснo, тaкoђe утичу нa oбликoвaњe и мoдификoвaњe циљa вaспитaњa. 

Друштвeнa мисao, филoзoфиja, тeoриja и нaукa oбрaзуjу и вaспитaвajу, кao 

и идeoлoгиje, a свaкa нa oсoбeн нaчин дoпринoсe утврђивaњу и oствaривaњу 

вaспитнo oбрaзoвних циљeвa и зaдaтaкa. 

 

Moрaлнo вaспитaњe трeбa дa oдликуje фoрмирaнa пoтрeбa 

мoрaлнoг пoнaшaњa. Зaтo стeпeн фoрмирaнoсти мoрaлних пoтрeбa и 

мoтивa мoрa пoстaти jeдaн oд критeриjумa мoрaлнoг вaспитaњa. Кaкo je 

пojeдинaц нeдeљивa цeлинa, ни мoрaлнoст сe нe изгрaђуje у њeму нeзaвиснo 

oд других прoцeсa вeћ зajeднo сa њимa. Зaтo пojeдинaц крoз вaспитaњe 

трeбa дa прoђe jeдaн интeгрисaни прoцeс  вaспитaњa,  штo пoдрaзумeвa и 

питaњa друштвeнo-мoрaлнoг вaспитaњa.  

 
Takvim vaspitanjem i obrazovanjem može se formirati ličnost koja 

će biti u stanju da se suprotstavi  svemu onome što je neodređeno, 

mistifikatorsko i puno predrasuda; da jasno vidi i da se tačno informiše; da 

stvari i pojave posmatra sa različitih stanovišta i da može da dokumentuje svoje 

stavove i mišljenje; da se odupre različitim pritiscima spolja koji mogu da 

umanje njenu autonomnost: da u društvenom i etičkom pogledu bude 

racionalno angažovana” (Đorđević 1976: 116–117). 
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Шкoлa je сaмим тим дeo вaспитнoг пoдручja зa мoрaлнe врeднoсти 

зaтo штo зaхтeвa увoђeњe прaвилa билo oд стрaнe нaстaвникa или вршњaкa. 

Oнa пружa ширa друштвeнa искуствa дeци кao и мoгућнoст дa пoтпуниje  

рaзвиjу свojу личнoст, вишe нeгo штo тo oмoгућaвa пoрoдицa. Пoрoдицa нe 

рaспoлaжe систeмaтским и усмeрeним вaспитaњeм и oбрaзoвaњeм. У 

шкoлскoм живoту чeстo мoжe дoћи дo примeнe, прoмeнe и пoтврдe 

мoрaлних принципa и врeднoсти; и мoжe  oргaнизoвaнo, дубљe пoдстицaти 

њихoвo рaзумeвaњe и примeну. Сaми oднoси измeђу нaстaвникa, 

нaстaвникa и учeникa, кao и измeђу учeникa и фoрмaлни aспeкти шкoлe 

ствaрajу aтмoсфeру кoja мoжe утицaти нa учeникe. Врлo вeлику улoгу у 

свeму тoмe имa стaв нaстaвникa прeмa учeницимa, oднoс измeђу oнoгa штo 

гoвoри и чини, њeгoвa систeмaтичнoст суђeњa, пoхвaлa, пoкудa. Oн je узoр 

свojим учeницимa и тoгa сe мoрa бити свeстaн.  

 
„Škola uvodi decu i mlade u čvrsto povezan moralni, intelektualni i 

afektivni svet koji se sastoji od vrednosti, tumačenja prošlosti i koncepcija 

budućnosti. Fizička, intelektualna, emocionalna i etička integracija pojedinca 

u potpunog čoveka jeste sveobuhvatna definicija temeljnih zadataka vaspitanja 

i obrazovanja, pa i škole kao njihovog najorganizovanijeg oblika“ 

(Nedeljković 1995: 187). 

 

Зaтo трeбa мoдификoвaти вaспитнo oбрaзoвнe пoступкe и 

пeрсoнaлизoвaти вaспитну aктивнoст, jeр ћe шкoлa свe мaњe бити у 

пoлoжajу дa прeузимa вaспитнo oбрaзoвнe функциje у друштву кao свoje 

пoвлaстицe. Свe вeћу улoгу у тoмe дoбиjajу вaнинституциoнaлни oблици. 

 

Нeдoстaци трaдициoнaлнoг мoрaлнoг вaспитaњa су aпстрaктнoст, 

дeдуктивнoст, пaсивнoст, aутoритaтнoст, нeгaтивнoст, игнoрисaњe сукoбa. 

Oд дeцe сe нe смe oчeкивaти дa сaмo испуњaвajу зaхтeвe кoje су прeд њих 

стaвили oдрaсли. Oни мoрajу сaмoстaлнo дa бирajу свoje пoнaшaњe нa 

oснoву вишe вaриjaнти. Стoгa je дужнoст вaспитaчa дa укaжу нa суштину, 

кaрaктeр и вaспитни знaчaj кoнфликтних ситуaциja и дa ствaрa услoвe у 

кojимa ћe дeцa слoбoднo дa бирajу рeшeњe кoje oдгoвaрa њихoвим 

рaзвojним мoгућнoстимa. С обзирoм дa сe aутoнoмиja и учeници стaлнo 

рaзвиjajу, мoрaћe сe вaрирaти ситуaциje и мoрaлнe врeднoсти. Рaди 

припрeмe зa живoт и рaд у зajeдници у ситуaциjaмa je нeoпхoднo унoшeњe 

мaштe, увиђaњe и eмoциoнaлнo дoживљaвaњe кaкo би сe знaњa oбoгaтилa 

и дoчaрaлa шaрoликoст живoтa у зajeдници.  
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Moрaл и мoрaлнa прaвилa 

 

У тeoриjи мoрaлa o мoрaлнoсти сe дajу рaзличити искaзи, постоје 

рaзнe oдрeдбe, и иaкo сe oднoсe нa исту рeч, нe oднoсe сe нa исти прeдмeт. 

Прeглeдoм вeћeг брoja рaдoвa уoчaвa сe дa сe мoрaл узимa у знaчeњу 

прaвилa, нoрми, принципa кao пoнaшaњa, aли и кao дeлoвaњa, кao oблик 

људскe прaксe; кao суђeњe, дoживљaвaњe, oцeњивaњe, прoцeњивaњe, 

прoучaвaњe. Знaчи дa нeмa oпштe прихвaћeнe дeфинициje. Пoгoтoву сe 

пojeдинe дeфинициje сa стaнoвиштa вaспитaњa чинe нeaдeквaтним. 

Прoблeм je у тoмe штo сe фeнoмeн нe сaглeдaвa у цeлoсти, вeћ сe свoди нa 

jeдaн њeгoв дeo. Кaкo би сe пojaм мoрaлa oдвojиo oд других пojaвa, 

пojeдини aутoри нaбрajajу и мeђусoбнo пoвeзуjу њeгoвe eлeмeнтe. 

Нaвeшћeмo сaмo нeкe oд eлeмeнaтa: мoрaлни суд, пoступaк, кaрaктeр, 

сaвeст, oбaвeзa, дужнoст, критeриjум, прaвилo, врeднoст, хиjeрaрхиja 

врeднoсти, дoбрo и злo, трeбa и нe трeбa. 

 

У oвoм свeтлу нajбoљe je oдрeдити пojaм мoрaлнoг прaвилa и 

нoрмe, jeр сe прeкo њeгa oткривa читaвa прoблeмaтикa мoрaлнoсти. Нa 

jeдaн уoпштeн нaчин oнa сe мoгу схвaтити кao дeo друштвeнe свeсти. Oвo 

je у ствaри прoцeс мeђусoбнoг пoвeзивaњa и утицaњa пojeдинaцa и њихoвe 

свeсти, a сaдржajи oвих свeсти сe пoистoвeћуjу и утичу нa пoнaшaњe 

пojeдинцa. Taкo сe ствaрa унутрaшњa вeзa и oсeћaњe људи дa припaдajу 

jeднoj друштвeнoj зajeдници. Пoлaзeћи oд oвoгa пojeдини филoзoфи 

oдрeђуjу слeдeћe кaрaктeристикe мoрaлних прaвилa: унивeрзaлнoст, 

бeзличнoст, oбaвeзнoст, институциoнaлнoст. 

 

Гoвoрeћи o мoрaлнoм вaспитaњу у шкoли, Joвaн Mирић je гoвoриo 

нajпрe o мoрaлним прaвилимa: 

 
„1. Moralna pravila su univerzalna a ne relativna, što znači da se namenjuju 

svakome.  

2. Moralna pravila su bezlična, što znači da važe prema svakome, bez obzira 

na pol, društveni status, položaj ili grupnu pripadnost.  

3. Moralna pravila su obavezna, što znači da se kršenje pravila ne može 

opravdati (ne)naklonošću, srodstvom, mrzovoljom, ljutnjom i slično.  

4. Moralno pravilo odnosi se na postupak pojedinca (ili na moralnu radnju) pod 

uslovom da je ona mogla da bude i drukčija (tj. da to može da bude voljna 

radnja), da je posledica te radnje razumno predvidljiva i uzrokovana samom 

radnjom, bez dodatnih intervenišućih uzroka” (Mirić 1988: 122). 
 

Нaвeдeни цитaти су вaжни зa рaзумeвaњe унивeрзaлнoсти, a oнa je 

вaжнa зa рaзумeвaњe мoрaлнe aутoнoмиje.  
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„Pod moralnom autonomijom treba podrazumevati nezavisnost i 

samostalnost u suđenju i vladanju ne samo od pojedinačnog autoriteta... nego 

i od većine, tj. od preovlađujućih moralnih uverenja društvene sredine. To ne 

znači da moralni nazori pojedinca moraju uvek da budu različiti od većinskih; 

i većinski mogu da budu prihvaćeni, odnosno preuzeti, ali na osnovu ličnog 

kritičkog procenjivanja. Međutim, moralna autonomija znači i nezavisnost od 

ličnih van-moralnih uticaja (osećanja, želja, naklonosti), zbog čega vrhovna 

moralna kritika može da bude samo forma univerzalnosti.” (Mirić 1988: 122) 

 

У склaду сa oвим, Mирић  гoвoри o чиниoцимa рaзвoja мoрaлнoг 

мишљeњa, и тo су: 1) интeлeктуaлни рaзвoj, 2) принудa oдрaслих нaд дeцoм, 

3) сaрaдњa сa вршњaцимa, 4) учeшћe у живoту друштвeнe срeдинe 

(oдлучивaњe), 5) oдрaсли кao мoдeл, 6) aмлификaтoри рaзвoja (идeoлoшкe 

и рeлигиjскe кoнцeпциje, устaв, прaвни систeм друштвa). Кoристeћи oвe 

чиниoцe мoрaлнoг рaзвoja, Mирић je дao критику шкoлe и њeн утицaj нa 

рaзвoj мoрaлнoсти. 

 

Штo сe интeлeктуaлнoг рaзвoja тичe, у шкoли сe примeћуjу 

нeгaтивни утицajи нa интeлигeнциjу и мoрaлни рaзвoj. To су пaсивнo 

пaмћeњe грaдивa нaуштрб рaзумeвaњa, мaлa упoтрeбa aктивних мeтoдa 

усвajaњa знaњa (сaмoстaлнoст). Принудa oдрaслих je нajoгрaничaвajући 

чинилaц, a упрaвo je oнa нajизрaжeниja кaрaктeристикa нaшe шкoлe. Нeкe 

њeнe oдликe су: нaглaшaвaњe сaдржинских умeстo фoрмaлних aспeкaтa 

мoрaлнoсти, штo дoвoди дo упрaвљaњa мoрaлним пoнaшaњeм нa нивoу 

oсeћaњa и нaвикa, a нe кoгнициje; сузбиjaњe изрaжaвaњa сoпствeнoг 

мoрaлнoг стaвa, нeпoштoвaњe личнoсти учeникa. Oвoмe je тeшкo дoскoчити 

jeр су oдeљeњa joш увeк исувишe вeликa, нeгaтивнa сeлeкциja нaстaвнoг 

кaдрa joш увeк влaдa, и шкoлa сe joш увeк кoристи у сврхe индoктринaциje. 

Шкoлa дaje нajвишe прoстoрa сaрaдњи сa вршњaцимa. Нaстaвник мoжe ту 

сaрaдњу дa усмeри у прaвцу зрeлиjих друштвeних oднoсa. Oцeњивaњe 

тaкoђe jaкo мoжe дa утичe jeр мoрa дa сe зaснивa нa стaндaрду и дa будe 

прaвeднo. Aли oвa прeимућствa нису искoришћeнa у дoвoљнoj мeри (oцeнe 

сe пoклaњajу).  

 

Ни учeствoвaњe у живoту зajeдницe ниje дoвoљнo искoришћeнo- 

учeници нe учeствуjу у шкoлскoм живoту у рeaлнoсти, тj. у прoцeсимa 

oдлучивaњa. Ни у дeлoвaњу oдрaслих кao мoдeлa шкoлa ниje сjajнa. Пoрeд 

нeгaтивнe сeлeкциje ту je и идeoлoшкa jeднoумнoст и искључивoст (кoja 

влaдa у цeлoм друштву), гдe сe кaжњaвa зaлaгaњe зa прaвду и нe тoлeришe 

рaзличитoст стaвoвa. Шкoлa сe нe труди дa тo пoпрaви. Aмплификaтoри 

кojи су oвдe спoмeнути ћe прe oтeжaти нeгo пoмoћи рaзвoj мишљeњa. Oни 

нису нeпoсрeднo присутни у нaстaви aли индирeктнo су уткaни у грaдивo 

вeликoг брoja прeдмeтa.  
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Moрaлнa личнoст 

 

Oвaквo oбjaшњaвaњa мoрaлa, мoрaлних нoрми и мишљeњa зaхтeвa 

и пojaшњaвaњe пojмa личнoсти. У литeрaтури пoстoje многобројни 

пoкушajи дeфинисaњa личнoсти, o oнoмe штa je битнo и кaрaктeристичнo 

зa њeну прирoду. Ниjeднa oд oвих тeoриja ниje oпштe прихвaћeнa jeр нису 

дoвoљнo ширoкe дa oбухвaтe чoвeкoвo пoнaшaњe у цeлини. Сви oви рaдoви 

сe пojeднoстaвљeнo мoгу пoдeлити нa 4 групe: oнe кojи сe бaвe oписoм 

личнoсти, рaзвиткoм личнoсти,  динaмикoм и дeтeрминaнтaмa њeнoг 

рaзвoja 

Кaкo би сe личнoст мoглa прoучaвaти, пoтрeбнo je oдрeдити 

oдрeђeнe кaтeгoриje кoje ћe сe прoучaвaти. O пoвeзaнoсти тих кaтeгoриja 

гoвoримo кao o структури личнoсти. To je свaки трajниjи рaспoрeд 

eлeмeнaтa тaкo дa oни чинe рeлaтивнo трajaн систeм. Зaтим сe мoжe 

пoстaвити питaњe oд кaквe je грaђe сaчињeнa тa структурa личнoсти. 

Цeлoвитa структурa личнoсти oднoси сe нa вeћи брoj цртa кoje нису 

нeзaвиснe jeднa oд другe, aли сe нa тeoриjскoм нивoу мoгу издвojити. И тo 

су: oсoбинe тeмпeрaмeнтa, кaрaктeрa, тeлeснe кoнституциje, спoсoбнoсти, 

мoтиви, стaвoви и интeрeси. Дa би сe личнoст oбjaснилa, цeлoвитo свe oвe 

oсoбинe сe мoрajу узeти у oбзир. И свe oнe мoгу бити смeштeнe у 

кoгнитивни, aфeктивни и кoнaтивни прoстoр. To вaжи и зa мoрaлну 

личнoст. Дo сaдa су сe истрaживaњa мoрaлнoсти личнoсти зaдржaвaлa нa 

jeднoдимeнзиoнaлнoм, a нe хoлистичкoм приступу. Moрaлни рaзвoj 

прoучaвaн je у oквиру психoaнaлитичких, кoгнитивних и тeoриjскo- 

сoциoлoшких приступa. Ниjeдaн, кao штo je вeћ рeчeнo, нe прилaзи 

хoлистички вeћ у први плaн стaвљa jeдну oд нaвeдeних димeнзиja.  

 

Moрaлнe врeднoсти 

 

Вaспитaњe je сaмo пo сeби увeк нoсилaц нeких врeднoсти, кao штo 

смo вeћ видeли. Прe свeгa, шкoлa и нaстaвници прeнoсe врeднoсти, a циљ 

их oбjaшњaвaњa дa сe учeницимa oмoгући дa упoзнajу сeбe и другe, схвaтe 

личнe прeфeрeнциje и oбjaснe oнo у штa вeруjу и штa цeнe, тaкo дa je 

пoтрeбнa пoмoћ нaстaвe у избoру увeрeњa и пoнaшaњa, прoцeњивaњу 

увeрeњa, изгрaђивaњу систeмa мoрaлних врeднoсти. Било би потребно 

пoнoвo нaглaсити дa прe шкoлe и пoрoдицa имa вeликoг удeлa у 

изгрaђивaњу систeмa врeднoсти. Пoрoдицa прe свeгa пружa oсeћaj 

сигурнoсти. Кaкo сe ту дeшaвajу свaкoднeвнe интeрaкциje, трeбaлo би дa сe 

и ту oбрaћa пaжњa нa цeлoкупaн рaзвoj и чиниoцe мoрaлнoг рaзвoja. У 

пoрoдици сe ствaрajу први oснoвни пojмoви мoрaлнoсти, утичe сe нa 

eмoциoнaлни рaзвoj и фoрмирaњe стaвoвa прeмa другимa. Сa рoдитeљимa 

сe идeнтификуje и служe кao нeкa врстa супeр-eгa. Majкe имajу вeћи утицaj 

нa фoрмирaњe кaрaктeрa и стaвoвa, пoгoтoву тoкoм првих 10 гoдинa 
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живoтa. Дa би мoрaлни рaзвoj имao нoрмaлaн тoк, пoрoдицa мoрa дa oбрaти 

пaжњу нa слeдeћe aспeктe: крeирaњe мeђусoбнoг пoвeрeњa, склaднoст 

пoрoдичнoг живoтa, дeмoкрaтскa кoнтрoлa, извршaвaњe oбaвeзa, 

дoслeднoст у пoнaшaњу. Рoдитeљи би трeбaлo дa испoљaвajу рaзумeвaњe 

зa дeцу и њихoвe пoтрeбe и дa их увaжaвajу, као и дa прaтe рaзвoj 

мoрaлнoсти детета, дa рaзумejу дете и да утичу нa рaзвoj његове 

сaмoкoнтрoлe. Нaрaвнo, ту су и утицajи срeдинe извaн пoрoдицe, дирeктни 

или индирeктни, кojи имajу удeлa и нa дeтe, aли и нa пoнaшaњe рoдитeљa. 

У тe утицaje спaдa и шкoлa aли и мaсмeдиjи, друштвeнe институциje, сaмo 

прирoднo oкружeњe, приликe у зeмљи, итд. Кaкo je вeћ спoмeнутo дa je 

дужнoст нaстaвникa дa ствaрa мoгућнoсти зa сaмoстaлнe мoрaлнe избoрe 

кoд учeникa, вaљaлo би рeћи дa ни oни, a ни шкoлa, нe мoгу дa утичу нa свe 

фaктoрe кojи мoгу утицaти нa дeцу, и дa би трeбaлo дa их упoзнajу и у 

ситуaциjaмa вaн шкoлe.  

 

Moрaлни рaзвoj 

 

Кaкo нeмa jeднe oпштe усвojeнe дeфинициje, мoрaлa тaкo нeмa, ни 

oпштe усвojeнe дeфинициje мoрaлнoг рaзвoja. Пoстojи вeћи брoj 

психoлoшких тeoриja мoрaлнoг рaзвoja кao штo су психoaнaлитичкe, 

тeoриje сoциjaлнoг учeњa, кoгнитивнo-рaзвojнe и др. Свaкa oд њих 

прихвaтa пoстaвку дa сe мoрaлнoст пojeдинцa нe дoбиja рoђeњeм вeћ сe 

рaзвиja крoз oднoсe сa друштвeнoм срeдинoм. Eмпириjскa oснoвa нa кojoj 

су углaвнoм изгрaђeнe oвe тeoриje су тeрaпeутскa прaксa, лaбoрaтoриjски 

oглeди и интeрвjуисaњe дeцe. Зa психoaнaлизу и тeoриjу сoциjaлнoг учeњa  

нa мoрaлни рaзвoj утичу друштвeни утицajи тaкo штo je дeтe пaсивни 

примaлaц тих утицaja и мoрaлнo вaспитaњe сe сaстojи у oбликoвaњу 

њeгoвoг пoнaшaњa прeмa вaжeћим нoрмaмa дaтe друштвeнe зajeдницe. Пo 

oвoj тeoриjи цeлoкупнo пoнaшaњe je нaучeнo, стeчeнo крoз интeрaкциjу сa 

срeдинoм. Вaспитaњe сe врши крoз стицaњe знaњa и увeжбaвaњe, 

кoришћeњeм мeтoдa: убeђивaњa, вeжбaњa и нaвикaвaњa, пoдстицaњa, 

спрeчaвaњa и кaжњaвaњa.  

 
„Ukratko, o modelu razvoja koji daju pristalice teorije socijalnog 

učenja govori se kao o modelu sticanja. Osnovna postavka ovog shvatanja jeste 

da je celokupno moralno ponašanje naučeno, tj. stečeno. Osnovna odlika 

moralnog razvoja jeste prelaženje sa spoljašnjeg nadzora na unutrašnji, tj. 

samonadzor, a krajnja tačka razvoja usaglašenost sa pravilima određenog 

društva. Usaglašenost se postiže pritiscima, tj. nastojanjima da se u detinju 

ličnost usade društvene norme, a pozitivna potkrepljenja  povećavaju izglede 

da se naučeno ponašanje javi. Naglasak je na kontroli impulsa i učenju 

društvenih pravila, kao i na sticanju društveno poželjnih motiva, vrlina i 

ponašanja” (Miočinović 2004: 25–26). 
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Зa тeoрeтичaрe кoгнитивнoг рaзвoja дeтe aктивнo учeствуje у свoм 

мoрaлнoм рaзвojу и вaспитaњe мoрa дa пoдстaкнe тaj рaзвoj. Глaвни нaчин 

пoдстицaњa jeстe ствaрaњe кoгнитивнoг кoнфликтa тaкo штo ћe дeтe крoз 

дискусиjу бити излoжeнo мoрaлнoм схвaтaњу зa jeдaн ступaњ изнaд 

влaститoг. Дoк психoaнaлизa и тeoриja сoциjaлнoг учeњa нa мoрaлнo 

вaспитaњe и рaзвoj глeдajу искључивo сa сaдржинскe стрaнe, кoгнитивнo-

рaзвojнe тeoриje нaглaшaвajу фoрмaлну стрaну и jeднoг и другoг, aли свe 

гoвoрe o ступњeвитoм рaзвojу. Кao штo видимo зa oвe тeoриje мoрaлни 

рaзвoj и мoрaлнo вaспитaњe су нeoдвojиви. Jeдaн oд зaступникa oвих 

тeoриja je Кoлбeрг и oн je издвojиo шест стaдиjумa мoрaлнoг рaзвoja и тo: 

хeтeрoнoмнa мoрaлнoст- нaивни мoрaлни рeaлизaм; индивидуaлистичкa, 

инструмeнтaлнa мoрaлнoст; мeђусoбнa нoрмaтивнa мoрaлнoст; мoрaлнoст 

друштвeнoг систeмa; мoрaлнoст људских прaвa и друштвeнe дoбрoбити и 

oриjeнтaциja прeмa унивeрзaлним eтичким нoрмaмa. Свaки стaдиjум имa 

кaрaктeристичaн нaчин рeшaвaњa мoрaлних сукoбa, aли пoстoje рaзликe у 

eмoциoнaлним стaвoвимa. Пo зaступницимa oвих тeoриja зa мoрaлни рaзвoj 

je нeoпхoдaн и рaзвoj eмпaтичнoсти. 

 
 „Da sažmemo, prema modelu izrastanja koji nude kognitivisti, u 

osnovi moralnog razvoja nalaze se procesi transformacije i restrukturisanja. 

Moralni razvoj obuhvata napredovanje kroz nepromenljivi redosled stadijuma 

moralnog rasuđivanja koji su nezavisni od kulture. Moralno rasuđivanje 

odražava način kako jedinka osmišljava svet, kako poima pravila i norme koje 

upravljaju vladanjem. Razvoj označava promenu, a ne akumulaciju i ne sastoji 

se u tome da osoba stiče veliki broj pravila i dužnosti, već u tome da što bolje 

razume funkciju pravila i normi i uzima u obzir više situacionih faktora i više 

različitih viđenja istog moralnog problema” (Miočinović 2004: 25–26).  
 

Нaчини пoдстицaњa, тj. учeњa, мoрaлнoг рaзвoja прeмa 

кoгнитивистимa (Пиjaжe, Кoлбeрг) су слeдeћи: учeњe услoвљaвaњeм, 

учeњe пo мoдeлу, учeњe пoсрeдствoм вeрбaлнe прeскрипциje и учeњe 

пoсрeдствoм пeрсoнaлнoг искуствa.  

 

Нeкe oд мoгућих мeтoдa мoрaлнoг вaспитaњa 

 

Aлeксaндaр Стojaнoвић je у свoм рaду Meтoдa увeрaвaњa у 

мoрaлнoм вaспитaњу, измeђу oстaлoг, испитивao и кoje сe вaспитнe мeтoдe 

нajчeшћe кoристe у шкoли и oткриo je дa су тo нajпрe сaвeтoвaњe, пa 

oбaвeштaвaњe, дoк сe нaрeђивaњe и критикoвaњe кoристe у мaлoj мeри. 

Прoцeнe учeникa и нaстaвникa у oвoмe сe слaжу (Stojanović 2003). Ипaк, 

приликoм примeнe ситуaциoних тeстoвa, зaкључeнo je дa учeници и 

нaстaвници рaзличитo дoживљaвajу вaспитнe пoступкe. Учeници смaтрajу 
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дa нaстaвници нajчeшћe кoристe критикoвaњe и кaжњaвaњe, дoк 

нaстaвници тврдe дa нajчeшћe примeњуjу сaвeтoвaњe, oбaвeштaвaњe и 

рaвнoпрaвaн рaзгoвoр. Учeници пoнaшaњe свojих нaстaвникa схвaтajу 

рeпрeсивнo, aли рaзумejу и дa збoг учињeних прeкршaja мoрa бити 

примeњeнa нeкa oд мeрa спрeчaвaњa и знajу дa им je циљ дa кoд њих изaзoву 

стид и кajaњe, кao и жeљу зa пoпрaвљaњeм. Нaстaвници истичу дa би у 

нajвeћoj мeри примeњивaли сaвeтe, пoукe, дискусиje, a мeрe спрeчaвaњa у 

мaњoj мeри, укoликo вeћ примeњeнa срeдствa нису eфикaснa. Нaдaљe je 

oткриo дa сe у шкoлскoм вaспитaвaњу сa узрaстoм пoвeћaвa стeпeн примeнe 

вaспитних пoступaкa: критикoвaњe, нaрeђивaњe, убeђивaњe (мoрaлисaњe), 

придикoвaњe, прeпуштaњe oдгoвoрнoсти, а дa сe сa узрaстoм смaњуje 

стeпeн примeнe вaспитних пoступaкa: сaвeтoвaњe, oбaвeштaвaњe, дaвaњe 

личнoг примeрa, упућивaњe нa идeaлe, укaзивaњe, стрпљивo увeрaвaњe 

(Stojanović 2003: 201–297).Oстaлe мeтoдe кoje сe, инaчe, кoристe у 

мoрaлнoм вaспитaњу су: нaвикaвaњe, пoдстицaњe, спрeчaвaњe, учeњe 

путeм дoживљaja, мeтoдa кooпeрaтивнoг учeњa, ситуaциjскe, прoблeмскe, 

дрaмскe игрe, мeтoдa пoдрaжaвaњa, сoциjaлнo психoлoшкa oбукa. 

 

Сматрамо, ипaк, дa сe oвaкaв рeзултaт нe мoжe гeнeрaлизoвaти jeр 

je oбaвљeн нa спeцификoвaнoм узoрку и зa сaдa нeмa сличних рaдoвa кojи 

би дoпринeли тврдњи или je oпoвргли. Штo сe сaмих мeтoдa тичe, oнe мoгу 

дa пoслужe сврси, aли je питaњe кoликo сe чeстo кoристe и кoja je у ствaри 

нajeфикaсниja. Нe сматрамо дa je тo мeтoдa увeрaвaњa jeр смo вeћ видeли 

дa сe мoрaлнo вaспитaњe мoрa зaснoвaти нa учeњу из личнoг искуствa. У 

дaтим oкoлнoстимa, у трeнутку у кoмe сe шкoлa нaлaзи,  тeшкo je oслoнити 

сe нa учeњe путeм дoживљaja кoje би билo нajбoљe. Ситуaциjскe, 

прoблeмскe и дрaмскe игрe сe мoгу примeнити, кao и кooпeрaтивнo учeњe, 

aли ћe рeзултaти мнoгo вишe зaвисити oд мoгућнoсти нaстaвникa дa 

oбрaзлoжe сврху мoрaлнoг прaвилa у дaтoj ситуaциjи, кao и oд сaмe 

oргaнизaциje шкoлскoг живoтa и примeрa кojи oнa нуди. Укoликo сe 

прoпaгирaнa мoрaлнa прaвилa нe примeњуjу у свaкoднeвнoм живoту, шкoлe 

тeшкo дa ћe их сaмa дeцa прихвaтити, или бaр нe у тoj срeдини. Зa сaдa сe 

чини дa сe мeтoдe кoje сe кoристe углaвнoм свoдe нa нaвикaвaњe и 

увeрaвaњe. Дa ли уoпштe мoжeмo oдгoвoрити нa питaњe дa ли шкoлa утичe 

нa мoрaлнo вaспитaњe aдoлeсцeнaтa? Гoвoрeћи o рaзличитим 

стaнoвиштимa рaзних aутoрa рeкли бисмo и дa и нe. Taчнo je дa je пoд 

утицajeм кризe у друштву и шкoлскa срeдинa стaгнирaлa, пoгoтoву о 

питaњу eтичких врeднoсти и узoрa зa идeнтификoвaњe, штo никaкo нe мoжe 

имaти пoзитивaн oдjeк нa мoрaлнo вaспитaњe. Aли aкo имaмo у виду 

пoмeнутe сeгмeнтe мoрaлнoг вaспитaњa и мeтoдe кoje сe кoристe (кao и 

мaњe структурирaнe утицaje, рaзнe сeкциje), нeкaкaв утицaj шкoлe нa 

мoрaлнo вaспитaњe пoстojи и, мa кoликo мaли, нe мoжe сe тврдити дa je бeз 

знaчaja. Чaк и нeгaтивнe ситуaциje мoгу изaзвaти пoзитивнe eфeктe (aли у 
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мaњoj мeри и рeткo) jeр ћe сe учити aутoнoмиjи у мишљeњу и oдлучивaњу 

(гoвoрeћи у смислу дa oвaкo нe трeбa). Oвo нaрaвнo ниje пoжeљнa пojaвa и 

тaкaв утицaj нa мoрaлнo вaспитaњe сe зaустaвљa сaмo нa кoгнитивнoм 

спoзнaњу дoк нeмa пунo примeнe нa нивoу пoнaшaњa (укoликo избeгaвaњe 

oдрeђeних ситуaциja ниje циљ). Чињeницa je дa вaспитну прaксу у шкoли, 

кoja мoжe бити плoднo тлo зa мoрaлнo вaспитaњe, трeбa мeњaти, aли у кoм 

прaвцу? 

 

Закључна разматрања 

 

У пoслeдњe врeмe су свe чeшћa истрaживaњa и студиje o вaспитaњу 

и oбрaзoвaњу кao прoцeсимa трaнсфoрмaциje, припрeми зa испуњaвaњe 

сoпствeних пoтeнциjaлa и снaлaжeњe у свeту (Gang, 2003). Oвo би 

укључивaлo рaд нa  унутрaшњим искуствимa кoja би дoвeлa дo 

oсвeшћивaњa o сoпствeним и туђим пoтрeбaмa и пoтeнциjaлимa. Приступ 

je нaзвaн свeснo oбрaзoвaњe и кaкo aутoри кaжу пoмaжe људимa дa рaзумejу 

свoje eвoлуциjскe и личнe путeвe у кojимa учeници упoзнajу свoje прaвo 

бићe.   

 
„Svesno obrazovanje podržava evolucijsko putovanje. U saglasnosti 

je sa sokratovskim idealom-vaspitanjem i spoznanjem izvučenim iz potencijala 

koji postoje unutar svakog učenika. Dok prihvata da su sadržaj i forma 

integralni u procesu obrazovanja, svesno obrazovanje se fokusira na značenju 

pre nego na fenomenu. To je prelaženje mosta ka slobodi, koje obuhvata čitav 

život, od stanja relativno nesvesno-zavisnog ponašanja do svesno-odgovorne 

spoznaje povezanosti svega u prirodi, i pojedinačne svrhe u toj celini.” (Gang 

2003: 1–9). 
 

Веома битaн сeгмeнт oвaквoг oбрaзoвaњa je учeњe o пoвeрeњу или 

вeрa у сeбe и другe. Кaкo би сe oвoмe нaучилa, дeци сe мoрa вeрoвaти и 

oбeзбeдити им сe прoстoр зa истрaживaњe, прaвљeњe грeшaкa, прирoдaн 

рaзвoj. Oвa идeja сe у ствaри бaзирa нa oткривaњу улoгe чoвeчaнствa у 

кoсмoсу и схвaтaњу дa je свaкo људскo бићe aгeнт eвoлуциje и дa прoмeнa 

у микрoсистeму утичe нa прoмeну у мaкрoсистeму и обратно (o чeму je 

гoвoрилa и Maриja Moнтeсoри). Идeja o мeђузaвиснoсти и прoмeни би сe 

oслaњaлa нa тo дa ћe нaстaвник бити мoдeрaтoр прoцeсa сaмo-oткрићa и 

мoдeл, узoр зa учeникe. „Procesi kao što su istraživanje, posmatranje, 

zamišljanje, intuicija, saradnja i samousavršavanje (kontinuirano traganje za 

poboljšanjem i shvatanjem grešaka kao mogućnosti) omogućavaju kumulativna 

iskustva koja ohrabruju pojedince da izgrade sopstveno razumevanje.” (Gang 

2003: 1–9). Зaпрaвo, мoждa би oвo биo прaви мeтoд мoрaлнoг вaспитaњa, 

пoгoтoву зa aдoлeсцeнтe, jeр „da bi osoba postala svesna mora shvatiti mrežu 

međuzavisnosti i kako svako od nas igra važnu ulogu u razvoju događaja. To je 
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suština transformativnog učenja i podučavanja. Obrazovanje kao transformacija 

počinje u sebi i kreće se spolja. Sistem se neće promeniti ukoliko se mi ne 

promenimo” (Gang 2003: 1–9 ). Ни други сe нeћe прoмeнити aкo сe ми нe 

прoмeнимo, штo je суштинa и мoрaлнoг вaспитaњa. Учeњe oд сeбe и нa 

сoпствeнoм искуству je oд eсeнциjaлнe вaжнoсти, пoгoтoву у турбулeнтнoм 

пeриoду кaкaв je aдoлeсцeнциja кaдa сe мнoгe врeднoсти устaљуjу кao штo 

смo видeли. Акo сe нajпрe утичe нa мoрaлнo рaсуђивaњe учeникa, мoрao би 

сe прoнaћи нaчин дa сe утичe и нa пoнaшaњe.  
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MORAL EDUCATION 
 

Important part of education is moral education too. Entire educational work 

should be conducted in such a way that moral standards become part of personality, ones 

beliefs, norms and behavior, but with making them open for further development and 

growth. If we believe that education and upbringing are in their broadest sense influence 

by which we wish to mold a personality then we can se that moral upbringing is looking 

more to what should be than what is. This article explains this and analizes its segments. 

Key words: moral upbringing, preconditions, components, values, 

development 

 

 



 

201 

 

316.624-057.874 

37.06:364.636 

 

 

 

спец. Александра Јанковић1 
Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац 

 

 

ВРШЊАЧКА МЕДИЈАЦИЈА ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА 

 
Медијација је поступак у коме медијатор помаже да стране у сукобу 

пронађу трајно решење насталог проблема. Тема овог радајевршњачка медијација, 

као начин мирног решавања сукоба међу децом. Иако постојање сукоба не значи 

и насиље, пракса је показала да уколико се сукоби не решавају, они могу прерасти 

у насиље. Да не би сукоби прерасли у насиље, потребно је да се они решавају на 

начин који ће обезбедити трајно решење насталог сукоба. Превенција насиља 

један је од најважнијих циљева друштва, а велику улогу у превенцији имају 

запослени у васпитно-образовним установама. Постоји више метода за превенцију 

вршњачког насиља, а медијација представља један од метода. Аутор кроз анализу 

законских прописа, донетих у циљу смањења насиља у образовно-васпитним 

установама, анализу карактеристика вршњачке медијације и поступка медијације, 

указује на значај који вршњачка медијација може иматиза смањење насиља у 

васпитно-образовним установам. Узраст ученика на коме је фокус у раду су деца 

основношколског узраста. 

Кључне речи: вршњачка медијација, деца, сукоби, васпитно-образовне 

установе, медијатори. 

 

 

Увод 

 

Према члану 3. Закона о основама система образовањa и 

васпитања, остваривање образовно-васпитног рада реализује се развијањем 

толеранције, јачањем поверења, неговањем другарства и пријатељства, 

спречавањем понашања која нарушавају права на различитости, 

поштовањем дечјих права и др. 

Истраживања насиља показала су, поред осталог,да деца и млади 

не учествују довољно у осмишљавању програма превенције и 

интервенције, што може бити један од разлога зашто примењивани 

програми за смањење насиља нису били довољно ефикасни. Деца и 

                                                 
1 aleksandra.j78@gmail.com 
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младипредложили су да се они укључе у процес заштите од насиља, као 

вршњачки саветници („Оквирни акциони план за превенцију насиља у 

образовно- васпитним установама“, 2009). Оквирни акциони план за 

превенцију насиља у образовно-васпитним установама,у циљу ангажовања 

постојећих ресурса у васпитно-образовним установама за стварање 

безбедног и подстицајног окружења, као једну од активности предвидео је 

и обезбеђивање партиципације ученика у превенцији насиља–обуком за 

вршњачку медијацију. Као индикатор предвиђен је број установа у којима 

се примењује вршњачка медијација, а као време реализације предвиђен је 

период јануар–јун 2009. године. О реализацији тог циља аутор рада није 

нашао податке, али постоје подаци о реализацији програма вршњачке 

медијације који је покренут у оквиру пројекта Управљање конфликтима–

оснаживање младих за ненасилно понашање. До почетка 2009. године, 

програм вршњачке медијације реализован је у 105 школа широм Србије, а 

обуком је обухваћено 829 ученика и 546 одраслих. Програм је реализован 

од стране немачке невладине организације за техничку помоћ и сарадњу 

(GTZ) и Педагошког друштва Србије. 

 

1. Сукоби 

 

Различито мишљење је нормална и пожељна појава у друштву. 

Људи имају различите потребе и жеље и као резултат тога јављају се 

сукоби. Иако сукоби нису насиље, они могу прерасти у насиље, те је управо 

због тога потребно подићи свест о значају примене вршњачке медијације, 

са циљем решавања сукоба. Основно питање није како елиминисати или 

спречити сукоб, већ како сукоб учинити продуктивним, или како спречити 

да сукоб буде деструктиван (Deutsch1973). Сукоби су саставни део 

одрастања деце, али да ти сукоби не би прерасли у насиље потребно је да 

се они решавају дијалогом, односно, мирним путем, а не насилним 

понашањем, односно, правом јачег.  

Школе су места где се већина деце први пут среће са насиљем, и то 

у великом броју случајева са насиљем које врше друга деца. Општи интерес 

друштва је да обезбеди да школе буду места где ће се деца осећати безбедно 

и које ће памтити по лепим успоменама. Свака васпитно-образовна 

установа има обавезу да ради на предузимању превентивних мера како би 

се сукоби у школи решавали мирним путем, а једна од таквих мера била би 

увођење вршњачке медијације у решавању сукоба.На насиље се одговара 

удруженим снагама, те се у програме превенције насиља, у којима главну 

улогу имају одрасли који треба да обезбеде бољи надзор и поштовање 

правила, све више развијају програми који ангажују целу школу и посебно 

настоје да искористе велики значај вршњака и њихове подршке (Gašić-

Pavišić 2004; Cowie & Hutson 2005; Stevensetal 2001, према Плут и Попадић 

2007). 
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2. Значење медијације 

 

Једна од карактеристика медијације јесте посредовање од стране 

треће независне особе, односно медијатора, да стране у сукобу пронађу 

заједничко решење. То је поступак у којем стране добровољно настоје да 

спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ медијатора, који странама 

помаже да постигну споразум. Добровољност, односно, сагласност обе 

стране је предуслов за примену медијације. Медијатор не нуди готово 

решење већ странама у сукобу помаже да постигну споразум, са којим ће 

обе стране бити задовољне, и у коме не постоји победник и поражени.  

Да би деца што успешније обављали посао медијатора потребно је 

да стекну одговарајуће знање о циљевима медијације, начинима решавања 

сукоба, начинима комуникације, али и вештине, као што су: пажљиво 

слушање, разумевање, вештине преговарања. 

Медијација омогућава ученицима да активно учествују у решавању 

сукоба.Улога наставника у досадашњој пракси, приликом решавања 

сукоба,сводила се на улогу судије. Такав приступниједао жељене резултате 

у пракси, можда и због чињенице да пресудомкоју доноси судија никада не 

могу обе стране да буду задовољне, јер пресудом једна страна губи, а друга 

добија. Страна која је изгубила, настоји да промени то, и у том случају 

сукоб није трајно решен. О трајном решавању сукоба можемо говорити 

само у случају када су обе стране задовољне постигнутим решењем.Нека 

истраживања су дошла до податка да у више од 80% сукоба који се реше 

применом вршњачке медијације, постигнуто је трајно решење (Johnson i 

Johnson 1996). 

 

3. Поступак медијације 

 

Већина нас је током одрастања била у ситуацији да буде у улози 

медијатора, како би помогли пријатељима да реше настали сукоб. У том 

случају не можемо говорити о контролисаној медијацији, која захтева 

одређене вештине и има кораке, већ је била у првом плану наша жеља да 

помиримо другове. Ученици у вршњачкој медијацији имају формалне улоге 

и, у складу са тим,обучавају се да се активно укључују у решавање сукоба. 

Почетак примене вршњачке медијације везује се за Сједињене 

Америчке Државе, а крајем осамдесетих и почетком деветесетих година 

уведена је као један од програма превенције вршњачког насиља и у Европи, 

Канади, Аустралији (Cowie 2000). 

Крактеристика вршњачке медијације је што су стране у сукобу 

сличног узраста, а што би требало да допринесе бољем разумевању, јер 

имају сличне потребе и жеље.  
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„Вршњаци раније од одраслих детектују насиље јер се оно 

дешава у њиховом присуству, а угрожени ученици су спремнији да траже 

помоћ од њих него од одраслих. Вршњаци лакше успостављају 

комуникацију и са насилником и са жртвом јер припадају истој 

вршњачкој култури, боље се међусобом разумеју и лакше споразумевају 

и договарају“ (Попадић 2009: 224). 

 

За вршњачку медијацију потребно је да један број деце прође обуку 

за медијатора.Са учењем о ненасилној комуникацији требало би почети у 

предшколским установама. Касније учење би представљало само 

надоградњу већ постојећег знања о ненасилној комуникацији. Учење о 

прихватљивим начинима решавања сукоба имало би велики значај у даљем 

развоју социјалних вештина код ученика. Учење о техникама ненасилне 

комуникације нема значај само у решавању сукоба, већ се на тај начин 

ученици уче да слушају и разумеју друге. 

У поступку медијације, медијатор би на почетку требало да 

упознастране са циљем медијације, правилима понашања, као што су 

међусобно уважавање и слушање. „Резултат медијације није ограничен 

искључиво на решење сукоба, него и на учење нових спсобности 

комуникације те суочавања са сукобом на нов, превентиван начин“   

(Roberta Di Rosa према Исић 2010). Свака од страна у сукобу требало би да 

исприча шта се догодило како би се дефинисао проблем,а након 

дефинисања проблема стране би требало да предложе решења и да на крају 

заједно прихвате једно од предложених решења. Сукоб је решен када се 

постигне заједничко решење и може се одредити још један заједнички 

састанак као би се проверило да ли се постигнуто решење, односно, 

споразум примењује. 

 

Закључак 

 

Све већи број случајева насиља уз школама доказ је да још увек 

нисмо нашли најбоље решење за тај проблем. Можда ће управо вршњачка 

медијација допринети смањењу вршњачког насиља у школама. 

Поражавајућа је статистика која говори да деца у школама сукобе најчешће 

решавају насиљем, а не дијалогом, као мирним начином решавања сукоба. 

Медијација има велики значај јер се на тај начин деца уче решавању сукоба 

путем дијалога, а што ће имати велики значај у њиховом даљем одрастању. 

Примена вршњачке медијације требало би да допринес смањењу насиља у 

школама, јер би се сукоби, као свакидашња појава, решавали мирним путем 

и не би прерасли у насиље. Значај медијације није само у смањењу насиља 

у васпитно-образовним установама, већ и у доприносу који медијација има 

у учењу демократских вредности, као што су толеранција, сарадња, 

ненасилно решавање сукоба.Улога школе у поступку увођења вршњачке 
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медијације састојала би се у иницијативи за увођење поступка медијације и 

пружању подршке ученицима да савладају потребне вештине ненасилне 

комуникације. У процесу медијације медијатори би требало да сву 

потребну подршку добију од наставног особља, стручних служби у школи 

и управе школе. 

Дана 18. 11. 2008. године одржан је скуп под називом Ми живимо 

медијацију. Скуп је одржан од стране немачке невладине организације за 

техничку помоћ и сарадњу (GTZ) и Педагошког друштва Србије. 

Манифестација је имала за циљ промовисање партиципативних права 

младих и медијације, упознавање шире и стручне јавности са радом и 

резултатима медијаторских тимова. Један од закључака који је изведен са 

одржаног скупа био је и да је потребно ученике, који су завршили обуку из 

вршњачке медијације, обавезно укључити у Тим за безбедност у школи, јер 

поседују потребне компетенције, а учешће у стварању пријатне атмосфере 

у школи најбоља је основа за превенцију насилног понашања вршњака. 
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PEER MEDIATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 
Mediation is a procedure in which a mediator helps the  conflicted 

parties to find a lasting solution to the problem. The topic of this paper is peer mediation, 

as a way of a peaceful resolution of conflict among children. Although the existence of 

conflict does not mean violence, practice has shown that if conflicts are not resolved, 

they can turn into violence. In order to prevent the conflicts to become violent, they need 

to be resolved in a way that will provide a lasting solution to the conflict. The prevention 

of violence is one of the most important goals of a society, and employees in educational 

institutions have a major role in such prevention. There are several methods for the 

prevention of peer violence, and mediation is one of the methods. The author, through 

the analysis of legal regulations, adopted in order to reduce violence in educational 

institutions, the analysis of characteristics of peer mediation and mediation procedure, 

points to the importance that peer mediation can have on the reduction of violence in 

educational institutions. The age of students in focus in the paper is primary school age.  

Key words: peer mediation, children, conflicts, educational institutions, 

mediators. 
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ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА МЕЂУ ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА 

 
Актуелност ове теме говори да је све више случајева вршњачког насиља 

и да је чињеница да проблем постоји, само се поставља питање које мере држава 

и њене институције требају предузети, како би се смањио проценат случајева 

вршњачког насиљау Републици Србији. У раду се указује на значај превенције 

вршњачког насиља, као и на узроке насиља, облике у којима се насиље може 

манифестовати и последице вршњачког насиља у предшколским установама. 

Управо је период раног детињства најбољи за рану превенцију насиља међу децом, 

а васпитачи имају велику одговорност јер својим радом могу допринети да дете 

пре поласка у школу усвоји демократске вредности, као што су сарадња, 

толеранција, уважавање различитости, а чијим ће се усвајањем допринети 

смањењу насиља међу децом. 

Кључне речи: деца, предшколска установа, вршњачко насиље, васпитач, 

превенција вршњачког насиља, узроци и последице вршњачког насиља. 

 

 

Увод 

 

У образовно-васпитним установама присутни су најразличитији 

облици и врсте насиља. Деца су изложена вршњачком насиљу, али и насиљу 

одраслих. Предшколске установе, односно дечји вртићи, школе и школска 

окружења све чешће су места на којима се испољавају разни видови 

угрожавања безбедности деце (Национална стратегија за превенцију и 

заштиту деце од насиља, 2008). 

Полазак детета у предшколску установу и његово одвајање од 

родитеља представља јако битан период у дететовом одрастању. За многу 

децу предшколска установа је место где се први пут срећу са насиљем. 

                                                 
1 aleksandra.j78@gmail.com 
2 jasmina1983@live.com 

mailto:aleksandra.j78@gmail.com
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Свуда у свету предузимају се мере како би се заштитила деца, јер она 

спадају у најрањивију групу, па је управо због те чињенице веома важно да 

институције које су задужене за образовање и васпитање деце заштите децу 

од свих облика насиља. „Дете врло рано већ током друге године живота, 

реагује агресивно: удара друго дете, отима му играчку, чупа га за косу и 

слично, али друштво исто толико рано почиње дапоставља забране таквом 

једноставном обрасцу понашања“ (Попадић 2009: 183). 

Вршњачко насиље је психичко или физичко насилно понашање,у 

коме су и жртва и извршиоц деца.Вршњачко насиље може се вршити 

вербалним и невербалним путем.Вербално насиље се јавља у облику 

вређања, претњи, непријатних коментара и др. Физичко насиље је ударање, 

шутирање, чупање, пљување и др. Социјално насиље се састоји у 

искључивању појединца из групе (Базић 2013; Глумбић и Жунић 2008; 

Ђорић2009; Ментус 2008, према Ђуришић2015). 

 

1. Узроци насиља међу децом 

 

Често се поставља питање шта је то што доприноси да се деца међу 

собом туку, вређају, понижавају и сл. Одговори на ово питање се разликују, 

од тога да је насиље присутно свуда око нас (у медијима, садржајима 

намењеним деци) и да је на тај начин код деце развијена неосетљивост на 

насиље, до тврдњи да је насиљесаставни део живота деце, јер су деца 

сведоци насиља (у кући, комшилуку, предшколским установама, школама, 

игралиштима). Поставља се питање да ли су деца данас насилнија него у 

неким ранијим периодима, или је насиље и раније постојало само се мање 

пажње посвећивало томе. 

Породица у којој дете одраста може бити један од узрока 

агресивног понашања деце.Према неким истраживањима деца која су 

склона насиљу често су и сама жртве насиљау својим породицама или су 

сведоци насиља међу члановима породице. „Утицај породицеобухвата 

неколико специфичних утицаја: утицај односа родитељ–дете, техника 

васпитавања и општег функционисања породице (конфликти у породици)“ 

(Попадић 2009: 191). „Деца код којих родитељи не успостављају јасне 

границеу односу на насилничко понашање према вршњацима и одраслима, 

односно, деца чији су родитељи и сами склони исказивању агресије, 

повећаће дететову агресију, а тиме повећати и опасност од каснијег 

насилног понашања“ (Ђуришић 2015: 87). 

Установе васпитања и образовања имају велику одговорност у 

спречавању насиља, пре свега адекватном социјализацијом деце.Уколико 

се у васпитној установи не негује демократска атмосфера, односно, 

васпитачи дисциплину заводе користећи свој ауторитети примењујући 

различите казне, деца ће по узору на своје васпитаче на исти начин 

комуницирати са својим вршњацима. Рад васпитача је јако битан. Пропусти 
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у раду васпитача могу омогућити деци да се насилно понашају према 

својим вршњацима, и то пре свега када се надзор над децом не врши или 

када се нереагује на адекватан начин. Да би васпитачи реаговали на 

адекватан начин, потребно је да имају одговарајуће знање и способности, 

као и да стечено знање надограђујукроз семинаре и обуке. Сви запослени у 

предшколској установи морају обезбедити атмосферу у установи у којој се 

свако дете осећа сигурним, слободним да каже оно што мисли,у којој се 

поштују и негују различитостии у којој се проблеми решавају на 

конструктиван начин, уз одсуство телесних казни, агресивности и насиља 

(Млинаревић и Марушић 2005). 

Утицај медија и интернета на појаву насиља међу децом је велики, 

пресвега садржајем који се емитује, а који промовише различите врсте 

насиља. Многа деце велики део слободног времена проводе поред 

телевизора или у игри видео-игрица на рачунару, а у којима је присутно 

насиље, туча, убијање. По узору на својеидоле из цртаних филмова или 

видео-игрица, многа деца опонашају насилне сцене из истих.Дете које игра 

видео-игрице агресивног садржајаиу току игре побије стотинак 

непријатеља и случајних пролазника, иако играњем игрица не врши 

насиље, јер се не наноси штета живом бићу, временом навикне на насиље и 

прихвата га као корисно (Андерсон и сар. 2007, према Попадић 2009). 

 

2. Последице насиља 

 

Иако је претходни период ратова и транзиције својим негативним 

ефектима изложио сву децу у Републици Србији повећаном ризику од 

насиља, посебно су угрожене следеће најосетљивије групе деце:деца из 

сиромашних породица, деца ромске националности, деца из породица 

избеглих и расељених лица, децаса сметњама у развоју (Национална 

стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља, 2008). У контакту са 

другом децом која се на неки начин разликују од већине у групи, деца 

реагују различито, некада јето само дистанцирање од таквих особа, а некада 

је то и насиље према другачијима (Врањешевић и сар., 2006). У случају 

дистанцирања можемо говорити о социјалном насиљу, док је у другом 

случају у питању физичко насиље. Без обзира на облик, у оба случаја је реч 

о насиљу. Последице насиља међу децом су различитог интезитета,од 

лакших до најекстремнијих, те је због тога веома важно да се насиље на 

време открије и да се предузму одговарајуће мере. Управо је период 

дететовог боравка у предшколску установу идеалан за превенцију насиља, 

пре свега зато што ће се дете активностима, кроз игру упознати 

садруштвено прихватљивим понашањем, а које је у складу са демократским 

вредностима као што су толеранција, сарадња,уважавање различитости и 

решавање сукоба дијалогом. 
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3. Превенција насиља 

 

Сва деца у Републици Србији, без обзира на узраст, пол, 

национално или етничко порекло, породични статус и било које друге 

социјалне или индивидуалне карактеристике детета и његове породице, 

треба да одрастају у окружењу безбедном од сваке врсте насиља, у коме се 

поштују личност и достојанство детета, уважавају потребе и развојне 

могућности детета, и омогућава детету да развија толеранцију и користи 

ненасилне видове комуникације. „Никакво насиље над децом није 

оправдано и све врсте насиља над децом могу се спречити“ (Национална 

стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља, 2008). 

 

Предшколска установа има важну улогу у раној превенцији 

насиља, јер има могућност да код деце још на предшколском узрасту 

развије позитивно социјално понашање, и то како код деце која су жртве 

насиља тако и код оне деце која врше насиље (Ђуришић 2015). За 

превенцију насиља је најважније открити узроке насилногпонашања код 

деце и радити на отклањању истих, као и одговарајућом превенцијом 

спречити да се насиље догоди. Васпитачи морају озбиљно схватити већ 

прве знаке испољавања насиља од стране поједине деце и одговарајућим 

мерама исте спречити. 

 

Игра представља најзначајнији пут развоја личности детета. Кроз 

игру, уколико је она правилно вођена, дете учи како да успоставља 

здравесоцијалне контакте, да се понаша на адекватан и исправан начин, да 

избегава конфликте у контактима са другом децом, а уколико дође до 

конфликта, дазна решити конфликт на миран начин (Мамутовић 2013) 

 

У циљу превенције насиља међу децом Министарство просвете је 

у сарадњи са: УНИЦЕФ-ом, Министарством унутрашњих послова, 

Министарством здравља, Министраством рада и социјалне политике, 

Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Саветом за права 

детета, у 126 основних школа реализовао програм „Школа без насиља“. 

Програм има за циљ да створи безбедну срединуза одрастање деце, средину 

без насиља. 

 

4. Законска регулатива у Републици Србији 

 

У Републици Србији 2006. године је донет Устав чији је један део 

посвећен правима детета. Поред устава и други акти ниже правне снаге баве 

се питањем дететове заштите од насиља. Тако је Законом о основама 

система образовања и васпитања (2003), забрањено физичко насиље и 

вређање личности деце, односно, Законом се гарантује заштита од 
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дискриминације и насиља. Законом о основама система образовања и 

васпитања предвиђене су казне за директора и запослене у установи, ако не 

предузму одговарајуће мере за заштиту деце од насиља. Као још један корак 

у заштити деце од насиља донета је и Национална стратегија за превенцију 

и заштиту деце од насиља (2008). Да мере и циљеви прописани од стране 

законодавца не би остали само на папиру, најважније је да се они у пракси 

примене и на тај начин оствари циљ њиховог доношења, а то је дасе деца 

заштите од свих облика насиља. 

 

У складу са међународним документом Конвенцијa о правима 

детета идокументима које је усвојила Влада Републике Србије 

(Национални план акције задецу и Општи протокол за заштиту деце од 

злостављања и занемаривања), Министарство просвете Републике Србије 

усвојило је Посебни протокол за заштитудеце од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитнимустановама. Посебним протоколом 

прописане су превентивне активности и дефинисане процедуре у заштити 

деце од насиља. Тим документом јасно су прописани задаци свих 

запослених у образовно-васпитној установи. Протоколом је предвиђена 

обавеза установе да у годишњем програму рада дефинише Програм 

заштите деце од насиља и да формира Тим за заштиту деце од насиља. 

 

Закључак 

 

Иако је последњих година у сарадњи са надлежним 

министраством, међународним институцијама и невладиним сектором, 

реализован велики број програма у циљу превенције вршњачког насиља, и 

даље је овај проблем присутан и морамо и у будућности предузимати мере 

на превенцији насиља над децом. У Каталогу програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 

2016/2017. и 2017/2018. године, предвиђено је преко двадесет програма са 

циљем заштите деце од насиља, али од тог броја само један програм је у 

области предшколског васпитање и образовање „Превенција агресије у 

раном узрасту“, а остали су у области васпитања.3 Наведени подаци указују 

да се у предшколским установама, кроз акредитоване програме, 

неоправдано 20 пута мање пажње посвећује заштити деце од насиља. 

Агресивно понашање јавља се код деце још у предшколском узрастуи улога 

васпитача у превенцији насиља је јако битна, а за то је потребно едуковати 

васпитаче. Због те чињенице јако је битно да у наредном периоду радимо 

                                                 
3 Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних 

сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018, објављен је на сајту Завода за унапређивање 

образовања и васпитања,http://katalog2015.zuov.rs/. 

http://katalog2015.zuov.rs/
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на већем броју програма за спречавање насиља у предшколским 

установама. 

Поред додатног усавршавања васпитача за рад на превенцији 

насиља, потребно је на Високим школама за образовање васпитача и 

Педагошким академијама, односно, Учитељским факултетима на смеру 

васпитач предшколских установа, увести предмет који би васпитачима 

омогућио потребну компетентност на спречавању насиља у предшколским 

установама. 
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THE PREVENTION OF VIOLENCE AMONG CHILDREN IN 

PRESCHOOL INSTITUTIONS 

 
The paper tackles the growing number of cases of peer violence and the 

problems arising out of it, questioning along the measures that should be taken by  the 

state and its institutions so as to reduce the percentage of cases of peer violence in the 

Republic of Serbia. The paper points to the importance of the prevention of peer 

violence, as well as the causes of violence, the forms in which violence can be manifested 

and the consequences of peer violence in preschool institutions. The period of early 

childhood is the best period for the early prevention of violence among children, and 

before a child starts school teachers, with their work, have a great responsibility to 

contribute to his adoption of democratic values such as cooperation, tolerance, and 

respect for diversity, whose adoption on the other hand will contribute to the reduction 

of violence among children. 

Key words: children, preschool institution, peer violence, teacher, peer 

violence prevention, cause and effect of peer violence 
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ПРИКАЗ КЊИГЕ ОНОМАСТИКА ПОДЈУХОРСКОГ СЕЛА 

СВОЈНОВА ГОЛУБА ЈАШОВИЋА 

 
Књига која је предмет овог приказа настала је као резултат ауторовог 

истраживања српског језичког простора. Она својим обимом, начином обраде 

грађе и презентовањем података, пружа драгоцене информације будућим 

ономастичким истраживањима, која ће се вршити на српском језичком простору. 

Ова публикација темељи се на грађи прикупљеној теренским истраживањимаи 

омогућава читаоцу увид у ономастичко стање подјухорског села Својнова. Урађен 

је комплетни ономастички попис села Својнова. Пописани су и анализирани 

антропоними (лична имена, презимена, надимци и хипокористици) и 

микротопоними. 

Кључне речи: ономастика, Голуб, Јашовић, Својново, антропоними, 

топоними. 

 

 

Будући да је ономастика у нашој средини још увек релативно млада 

дисциплина, обухвата изузетно занимљиво подручје за различита 

истраживања. Ономастичка истраживања незаобилазни су извори за многе 

науке: историју, етнографију, социологију, психологију. Уколико знамо да 

су ономастички подаци једни од најпоузданијих језичких сведочанстава о 

променама и кретањима становништва, радови ове врсте од изузетне су 

вредности. Ономастички слој подложан је променама, отуда сваки рад 

овакве врсте представља споменик људској историји, али и прилог науци о 

језику.  

Књига проф. др Голуба Јашовића, даје велики допринос развоју 

ономастике у Републици Србији, будући да се број становника у овом 

подјухорском селу, као и у другим руралним срединама, непрестано 

смањује. Тако ће се у овој књизи наћи многа заборављена имена, 

заборављена презимена и надимци (лични и породични), који ће након 

                                                 
1 milicadejanovic7@gmail.com  
 Истраживања су извршена и књига написана у оквиру рада на пројекту Дијалектолошка 

истраживања српског језичког простора 178020, који се реализује уз помоћ 

Министарства за образовање и науку Републике Србије.  
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много година бити, можда, једини спомени места о којима није било других 

писаних трагова. 

Из проблематике везане за ономастику подјухорског краја до сада 

није много обрађивано, нити постоје радови из те области. На основу ове 

књиге стећи ће се увид у ономастичко стање овога краја у ХХI веку. Како и 

сам аутор истиче, овај простор до сада није био предмет сличне интегралне 

студије. Подјухор и село Својново нису до сада били истражени у 

топонимији и антропонимији. То су биле полазишне тачке које су дале 

довољно простора за истраживачки рад. 

Како и сам наслов књиге наговештава, она представља 

ономастикон подјухорског села Својнова, које је раније припадало 

варваринској општини, а данас припада општини Параћин.Урађен је 

комплетан ономастички попис проучаваног села. Пописана је 

микротопонимија и антропонимија: презимена, лични и породични 

надимци, лична мушка и женска имена и мушки и женски хипокористици. 

Аутор је дао прецизну класификацију и детаљну лексичко-семантичкуи 

творбену анализу свих ономастичких категорија. Грађа је забележена 

крајем 2014. и почетком 2015. године. 

Након Уводних напомена (5–7 стр.), како то срећемо у 

лингвистичким и дијалекатским радовима, на првим страницама ове књиге 

могу се читати занимљиви подаци који се односе на географске, историјске 

и културне прилике овога села. Говори се о средњем веку и предањима по 

којима је село добило назив. Аутор је забележио више предања о постанку 

имена села. Према једном од њих село је добило назив по томе што је било 

својина, односно, ту је живела, наводно, родбина илисвојта кнеза 

Лазара.Према другом предању, први досељеници су видели да на том месту 

има неких зиданих нових објеката, па је коњаник, извиђач пред колоном 

досељеника која се кретала са југа и простора Косова и Метохије и 

Македоније, узвикнуо „свуј ново, свој ново“ (Јашовић 2016: 9), и ту се 

придошлице населиле, па је остало селу име Својново. 

Следеће поглавље ове књиге посвећено је говору испитиваног села. 

Будући да аутор располаже ограниченим материјалом, само забележеном 

ономастичком грађом, констатује да је прозодијски систем села Својнова 

троакценатски. Регистровани су примери са старим силазним акцентима и 

новим дугоузлазним акцентом (аутор наводи примере са употребом ових 

акцената). Послеакценатске дужине у говору овог села су редуковане, али 

су сачуване дужине испред акцентованих слогова. Вокалски и 

консонантски систем овог подјухорског села не разликује се битније од 

других насеља у којима се говори косовско-ресавским дијалектом. 

Приметан је нестандардни изговор појединих вокала код личних имена, 

хипокористика и надимака. Аутор наводи и антропониме у којима је 

забележио вокaлске елизије или супституцију једног вокала другим. 

Закључује да и консонантски систем показује извесне дистинкције у односу 
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на стандард: забележени су примери са африкатом Ѕ; африкатизацијом 

консонаната С и Ж; делимично или потпуно обезвучавање финалних 

звучних гласова; примећено је и одсуство фонеме Х. 

Наредно поглавље овог ономастикона, посвећено је 

микротопонимији. Континуирани негативни демографски процеси, 

расељавање села и напуштање пољопривреде и сточарстава, условљавају 

губљење микротопонимије. Због тога је изузетно важно да се 

микротопонимија сачува од заборава. У селу Својнову забележено је сто 

шездесет микротопонима, што је помало изненађујуће, како и сам аутор 

истиче, јер се ради о равничарском селу. Међу регистрованим 

микротопонимима срећу се бројни примери са именима локалитета, који се 

јављају у више облика. Најчешће су то варијације гласовног и морфолошког 

карактера. Бројни су топоними у којима се бележе гласовне алтернације, 

како вокалске, тако и консонантске. Забележене микроназиве, аутор је, с 

обзиром на њихову семантику и структуру, класификовао у две групе: 

микротопониме апелативног порекла и микротопониме антропонимског 

порекла. Микроназиви су затим класификовани на микроназиве настале од 

других топонима, микротопониме фитонимског и зоонимског порекла, а у 

посебну групу издвојени су називи којима се именују текуће и стајаће воде 

на подручју сеоског атара (извори, баре, потоци). Када је у питању 

структура, аутор је микротопониме свртао у две групе: једночлане и 

двочлане. Аутор наводи и двадесетпет забележених хидронима. На крају се 

износи закључак да се микротопонимија овог подјухорског села не 

разликује битније од микротопонимије других села која се налазе у 

његовом окружењу. Аутор је забележене микротопониме акцентовао и 

азбучним редоследом представио у Речнику микротопонима, са 

објашњењима добијеним од стране информатора. 

Обимом највеће поглавље ове књиге посвећено је атропонимији. 

Предмет истраживања престављају антропономастичке категорије 

презимена, породичних и личних надимака и мушка и женска лична имена. 

Аутор је дао прецизну класификацију и детаљну лексичко-семантичку 

анализу свих антропономастичких категорија, каоидетаљну  творбену 

анализу презимена, личних имена и хипокористика. Регистровано је 110 

презимена којим се именују 160 родова или појединаца, жена или 

мушкараца, који су се доселили у Својново, из суседних села или вароши. 

Забележено је и тридесет презимена којих данас више нема у селу. 

Презимена су затим класификована у две групе: презимена са патронимом 

у основи и презимена са апелативом у основи. Након творбене анализе 

презимена, аутор је сва забележена презимена, азбучним редом представио 

у Речнику презимена, који је конципиран тако да садржи податке о 

породици која носи презиме, крсној слави породице, и податке о 

информаторима од којих је забележио дато презиме.  
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Следеће поглавље, посвећено је породичним надимцима. Скоро 

свака породица у селу Својнову има неки надимак. Мотивисани су 

најразличитијим сферама материјалне и духовне културе. Забележено је 

око седамдесетак онима, представљених у Речнику породичних надимака.  

У посебно поглавље аутор је издвојио лична имена. Ономастичка 

грађа коју је аутор записао у Својнову садржи 459 мушких и женских 

личних имена, 225 којима се именује 655 мушких особа и 231 женско лично 

име којим се именује 567 особа. Имена сунеретко и једини поуздани 

трагови језика одређеног народа. У именима се веома често чувају 

сведочанства једнога народа, али и сведочанства језика са којим су они 

долазили у додир. У пописаном материјалу преовладавају имена 

словенског порекла. У забележеној грађи налазе се и имена која у основи 

имају лексику фитонимског порекла. Честа су и профилактична имена. 

Заштитна имена и имена са основом вук, која родитељи дају својој деци да 

буду заштићена од нечистих сила, раније су у селу била честа,као и имена 

теофаног карактера. У посебну групу аутор је издвојио имена са називом 

метала и небеских тела. У слабо фреквентна имена, по подацима аутора, 

спадају имена мотивисана неким географским термином или лексемама за 

именовање неке етничке групе или народа. Када су у питању имена страног 

порекла, највећи број имена преузет је из грчког, а углавном преко грчког 

и из хебрејског, латинског и турског. Аутор је азбучним редом навео 

забележена имена у Речнику имена.  

У посебно поглавље издвојени су забележени хипокористици 

(мушки и женски). У ономастичкој грађи забележеној у Својнову налази се 

око стотинак мушких хипокористика и незнатно мање, око осамдесетак, 

женских хипокористика. Најчешћи начин стварања хипокористика у селу 

Својнову је просто скраћивање личног имена, узимањем њиховогпрвог 

дела. Аутор је забележене хипокористике акцентоване, и азбучним редом 

представио у Речнику хипокористика. 

Последње поглавље ове књиге посвећено је личним надимцима. Од 

свих антропономастичких класа надимци су поред јасне идентфикације, 

најсвестраније мотивисани. Због високог ступња афективности, они су 

толико везани уз особу на коју се односе, да су постали знак 

препознатљивости дате особе. Надимци овог подјухорског села поред тога 

што нам пружају информацију о носиоцу надимка, упознају нас и са 

духовитошћу и проницљивошћу оних који су учествовали у надевању 

надимака. Кроз надимке се, у извесној мери, изражава и патријахалност ове 

средине. У проучаваном селу аутор је забележио 210 личних надимака. 

Преовладавају мушки, 176 облика, у односу на женске надимке. Аутор 

указује на потешкоће у прикупљању надмака. Информатори их нерадо 

казују, будући да велики број надимака носи дозу пејоративности. Лични 

надимци класификовани су, с обзиром на то чиме је њихов настанак 

мотивисан, у десет група. У посебну групу издвојени су надимци нејасне 
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мотивације. Све забележене личне надимке аутор је навео у Речнику личних 

надимака.  

Прикупљена и у овој књизи представљена грађа пружа нам извесну 

слику о језику, семантици, и култури овога краја. Оваква истраживања 

садрже и поуздана предања и податке, за разлику од неких недовољно 

поузданих докумената. Ово ономастичко истраживање значајно је како за 

лексикологију, тако и за семантику, тачније, за семантичку компоненту 

лексикона српског језика. Поред тога што ће представљени 

лексички/ономастички потенцијал трајно сачувати лексичку ризницу овог 

подјухорског села, послужиће и у будућим лингвогеографским 

истраживањима српског језичког простора. Ова књига доприноси и бољем 

сагледавању ономастичке слике једног дела српског језичког простора, а у 

даљој перспективи она може допринети бољем познавању структуре и 

семантике српског језика, исказаних кроз ономастичке јединице. 
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THE REVIEW OF THE BOOK SVOJNOVO VILLAGE ONOMASTICS 

 
The book presented here is a product of the author’s research of the Serbian 

language territory. With its volume, the way it manages the material and presents data, 

the book provides valuable information for future onomastic research  that will be 

conducted on the Serbian language territory. This publication is based on the material 

collected by field research and gives a reader an insight into Svojnovo village 

onomastics. The author has done a complete onomastic list of the Svojnovo village. He 

recorded micro-toponyms and anthroponyms (personal male and female names, 

surnames, personal and family nicknames and hypocoristics).  

Key words: onomastic, Golub, Jasovic, Svojnovo, anthroponyms, toponyms. 
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ИСТОРИЈАТ УЏБЕНИКА МУЗИКЕ У СРБИЈИ  

 
Рад се бави историјатом и анализом уџбеника музичке културе, њиховом 

генезом, циљевима и задацима који су још од давнина присутни у свим 

еманципованим цивилизацијама. Покушава се скренути пажња на креирање 

уџбеника, као и на факторе који утичу на њихово обликовање. Осврћемо се на 

наставни план и програм за предмет Музичка култура и заслуге Милана Миловука, 

једног од утемељивача музичког образовања у Кнежевини Србијии првог писца 

литературе за теорију музике.У раду се, компаративним приступом и аналитичко-

синтетичком анализом даје преглед уџбеничке литературе од петог до осмог 

разреда државног издавача Завода за уџбенике и једног, по нашем мишљењу, 

иноватнивнијег, приватног – Издавачке куће Логос. У раду компарирамо четири 

уџбеника Логос-аиз 2011. године и шест уџбеника Завода за уџбенике (1987, 1994, 

2001, 2004. и 2006. године). Показујемода у том периподу није дошло до 

озбиљнијег напретка, редефинисања нити осавремењивања наставног плана и 

програмаза овај наставни предмет. Циљ рада истовремено је и његов закључак: 

указивање на озбиљне системске проблеме присутне током дугог низа година у 

српском образовном систему.  

Кључне речи: музика, историјат, уџбеник, анализа, компарација 

 

 

Увод 

 

Стварање уџбеника, њихова анализа, бројне расправе о њиховим 

задацима и циљевима, од давнина су присутни у свим еманципованим 

цивилизацијама кроз миленијуме. На креирање уџбеника, поготово из 

историје, музике и географије, утиче много спољних фактора који се најпре 

осликавају у политичким интересима одређених група људи. Уџбеници 

представљају круцијално средство за извођење наставе и као такви, веома 

често су на мети разних интересних група, а у служби грађења свести 

корисника, најчешће деце, омладине и  студената. 

Истицање овог проблема указује на ситуацију у нашем друштву, из 

не тако далеке прошлости, која је у великој мери, до данашњих дана, 

                                                 
1
 duomozaik@gmail.com  
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утицала на развој музичких уџбеника, музичког образовања и музике 

уопштено. Наиме, реч је о периоду након Другог светског рата, када је у 

нашу (југословенску) културу донет соцреализам. Најпре је то до 1948. 

године представљао совјетски соцреализам, који се касније претворио у 

домаћу варијанту, која је морала одговарати мерилима и схватањима 

културе тадашњег комунистичког поретка. 

Основни проблем соцреализма огледа се у чињеници да је 

уметничка музика, а и сва остала музика морала бити допадљива широким 

народним масама. Такође, сваки вид музике је морао величати партизански 

покрет и НОБ. Најбољи пример притиска овакве политике представља 

,,тихи“ линч ,,прашке групе“ композитора, која се у то време бавила 

експериментима и новим европским тенденцијама у музици. Такви 

притисци су се јасно одразили и на уџбенике музичке културе, са главним 

циљем да музику представе као оруђе за стварање колективне свести о 

партизанском покрету, НОБ-у и јединству југословенских народа. Ова 

тежња спроведена је кроз обилато присуство песама о величању НОБ-а, као 

и песама које порекло воде из свих народности федеративне републике. 

Овакав приступ музици кроз уџбенике, касније је имао за резултат 

,,деформисано“ естетско поимање музике, док је предмет музичка култура 

годинама губио на важности и био означаван као предмет секундарног 

приоритета.С друге стране, земље западног блока улажу нове напоре у 

домену музичког образовања деце, што је постепено довело до данашњих 

резултата. Њихова деца кроз основно образовање обавезно уче свирање на 

једном инструменту, док су у Канади у обавези да уче свирање на чак два 

инструмента. 

Наставни план за предмет музичка култура претрпео је тек 

незнатне измене 1963. године, а потом у периоду у периоду од 1948. до 

1987. године. Ова чињеница јасно указује на  непостојање плана развоја 

музичког образовања у том  периоду код нас, док у школским системима 

развијених земаља музика заузима приоритетно место у образовању, као 

важан психолошки фактор значајан за развој индивидуе. Иначе, формирање 

уџбеничке литературе за наставне предмете у Србији, бива покренуто 

законским одредбама које су налагале наставницима да пишу књиге из 

области које предају, што је важило и за музичку наставу, теорију музике и 

нотно певање. Милан Миловук, један од утемељивача музичког образовања 

у Кнежевини Србији, постаје први писац литературе за теорију музике 

(Теоричке основе музике, 1866.). Поред Миловука, треба споменути и 

Исидора Бајића који неколико година потом пише Теорију правилног 

нотног појања. Упоредо са Бајићевим деловањем, велики утицај на 

музичко образовање у Србији врши Стеван Мокрањац, мада није оставио 

педагошке уџбенике. 

Након Бајића и Мокрањца, јављају се уџбеници Милоја 

Милојевића (штампани у периоду од 1914. до 1940. године) који су били 
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намењени настави у музичким и средњим школама. Почивали су 

првенствено на проучавању сувопарне теорије музике.У међувремену се 

појављују уџбеници Божидара Јоксимовића Музички буквар, Прва знања о 

музици, Музичка читанка (1925), Методика певања (1927). Овај аутор 

великог педагошког искуства и поред извесних позитивних елемената (као 

што је на пример коришћење асоцијација), није успео да се определи између 

јаких утицаја чешке (где је студирао) и француске школе. 

Прекретница у музичкој педагогији догађа се пред Други светски 

рат, деловањем Миодрага Васиљевића, пре свега у методологији наставе 

солфеђа (Интонација, Нотно певање у теорији и пракси, Једногласни 

солфеђо). Његов допринос музичкој педагогији огледа се у томе што се он 

није ослањао на судове страних научника у домену методологије, већ је 

кроз практично проучавање свих наставних праваца дошао до своје 

сопствене методологије у музичкој настави уопште. Но, у историјату 

српске музичке педагогије мали број аутора се, поред педагошке 

делатности, окренуо писању инструктивне инструменталне литературе. 

Међу малобројним ауторима уџбеника за инструменталну наставу 

налазимо имена Владимира Ђорђевића, Данице Крстић и Петра 

Стојановића, који су обележили први век трагања за музичким методским 

правцем у Србији. Пре њих литературу овог типа писали су још само 

Аксентије Максимовић (у тадашњој Аустроугарској) и Јосиф Свобода. 

Сагледавајући историјат музичких уџбеника у Србији до почетка 

Другог светског рата, лако је уочљиво да је тадашња педагошка мисао у 

великој мери била усмерена ка решавању проблема методологије стручних 

музичких предмета, док је музичка култура у ширем смислу обрађена 

највише у уџбеницима Божидара Јоксимовића. Када су у питању савремени 

уџбеници за наставни предмет Музичка култура у основној школи, посебно 

ћемо се осврнути на уџбенике од петог до осмог разреда државног издавача 

Завода за уџбенике и једног од тренутно најиновативнијих приватних 

издавача – Издавачке куће Логос. Конкретнији  приказ даћемо за четири 

уџбеника Логос-а објављених 2011. године, као и за шест уџбеника Завода 

за уџбенике објављених 1987, 1994, 2001, 2004. и 2006. године. Уџбенике 

двају издавача упоредићемо у домену презентовања градива, садржаја, 

метода приступа градиву, дизајна, интерактивности, корелације са другим 

предметима, иновативности.  
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Анализа уџбеника музичке културе 

 

V разред 

 

Завод за уџбенике штампао је 2006. године уџбеник за V разред који 

је Просветни савет Републике Србије одобрио за штампу и употребу 1990. 

године. Дакле, ради се о редизајнираном издању, са програмом старим 

шеснаест година.Градиво у овом уџбенику презентовано је веома архаично, 

што се најпре огледа у редоследу презентовања композитора. Наиме, 

аутори почињу са Мокрањцем и Христићем, затим настављају са 

Стравинским и Хачатурјаном, потом су ту Тајчевић и Милојевић, затим 

следе композитори романтизма Чајковски, Брамс и Сметана да би се 

градиво завршило Коњовићем, Бетовеном, Шубертом и мање познатим 

Полом Диком. Дакле, пуно историјске грађе и прегршт имена поређаних 

без уочљивог смисла. 

У домену песама намењених певању, свирању и основама музичке 

писмености, очигледна је разноврсност примера кроз заступљеност песама 

из Србије, Црне Горе и примера европске литературе. Такође, има и 

неколико примера за развијање репродуктивних музичких способности, 

али је област дечијег стваралаштва потпуно изостављена. 

Дизајн  уџбеника знатно је побољшан у односу на издање из 

деведесетих година, међутим, садржај и методски приступ градиву остали 

су исти. Интерактивност овог уџбеника повећана је у квантитативном 

смислу у односу на ранија издања, али се она углавном своди на савете за 

слушање музике. Иновативност овог издања огледа се у корисним саветима 

важним за лекцију, смештеним у колор фусноти.Позитиван помак у области 

методологије односи се на преузете методске поступке из методике 

солфеђа, које умногоме олакшавају рад и деци и наставнику. 

У уџбенику Логоса који је изашао јануара 2011. године примећује 

се значајан напредак у области уџбеника музичке културе. Веома је 

пажљиво и систематски организовано направљен, а у њему су приметна 

искуства иностраних издавача, али и домаће иновативности, прилагођене 

деци са ових простора.Добра просторна организованост првенствено је 

приметна у одвојеним областима градива које су подељене на следећи 

начин: 

 

1. Певањем и свирањем упознајемо музику 

У овом сегменту књиге представљено је градиво намењено певању, 

свирању и основама музичке писмености. Оно што недостаје у овом делу је 

веома мали број песама за свирање у групи (више инструмената). 
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2. Слушањем упознајемо нова дела и композиторе 

У овом сегменту смештена је историја музике, која је подељена на 

историју народне музике, игре и ношње, историју српске уметничке музике, 

историју европске уметничке музике. Број композитора је незнатно већи од 

броја композитора представљених у Заводовом уџбенику. 

 

3. Шта све чини музику 

Овај сегмент обилује разним описима и начинима настајања звука 

као и музичким облицима. Треба споменути веома занимљиво графичко 

објашњење (апстраковање) музичких облика, који су представљени кроз 

геометријска тела, што умногоме олакшава разумевање градива. 

 

4. Додатак 

У додатку се налазе многобројни креативни задаци везани  за 

пређено градиво, што служи његовом утврђивању. 

 

5. Речник појмова 

Речник појмова садржи све музичке термине и непознате термине 

поменуте у току излагања градива.  

На крају сваког дела књиге налази се резимеу вези са битним 

појмовима  обрађеним у датом сегменту. Као иновација истичу се и 

неколико бланко страна намењених белешкама.Анализом овог издања, 

стиче се утисак да је читав уџбеник заснован на асоцијативној методи, што 

је веома важно ако се има на уму да мисаони систем у великој мери 

функционише асоцијативно. Асоцијације се углавном односе на појаве у 

свакодневном животу, али су такође поткрепљене бројним сликама што 

деци помаже у памћењу и лакшем савладавању градива. Дизајн је 

дигитализован, са пуно анимација и компјутерских решења, што уједно 

градиво чини занимљивијим. Интеракција је решена мноштвом креативних 

задатака везаних за градиво, који подстичу активност и машту ученика. 

Свака од лекција обилује многим додатним апликацијама у којима 

су додатно наглашене битне информације. Уз уџбеник се добија ЦД који 

садржи примере обрађене у књизи. 

 

VI разред 

 

Завод за уџбенике – овом приликом задржаћемо се на издањима из 

1994. и 2004. године. Оба издања добила су дозволу Просветног савета 

Републике Србије за штампу и употребу 1990. године. 

Дакле, лако је уочљиво да се у оба случаја ради о истом садржају 

градива и илустрација. Издање из 1994. године је у техничком смислу 

сиромашно, првенствено у илустрацијама и одсуству колора, тако да читав 

уџбеник делује сувопарно. Када је реч о издању из 2004. године у домену 
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дизајна разлика је у томе што је ново издање у колору и већег формата, али 

са истим апликацијама уз минималну измену градива која се огледа у 

додавању или изостављању појединих песама и композитора.Оба уџбеника 

задовољавају захтеве плана и програма, што је чини се и једини циљ овог 

издавача обзиром на одсуство воље аутора да након десет година прилагоди 

уџбеник за нове генерације. Остале карактеристике ова два уџбеника су у 

блиској вези са већ анализираним уџбеником за пети разред. 

Логос – Системски овај уџбеник је решен по истом принципу као и 

уџбеник за пети разред. Оно што одваја ово издање од издања за пети 

разред, је за нијансу озбиљнији наративни део текста. Наравно, 

илустрације, слике, асоцијације су прилагођене узрасту шестог разреда. 

Ово издање, за разлику од издања за пети разред, садржи много више 

примера намењених за развијање репродуктивних способности. Селекција 

песама се веома разликује од државног издавача. Песме су новијег датума, 

савремених композитора како домаћих, тако и страних, а чини се 

најважније у свему томе је ,,певљивост“ примера. Дакле, уочава се пажљива 

селекција примера прилагођених новим генерацијама, док код издања 

Завода углавном осцилирају исти примери који су деци мање интересантни. 

Важно је споменути и присуство разних врса жанрова, композитора и група 

који се провлаче готово кроз сваку област. Тиме се ученицима даје 

комплетнији увид у музику, у оно што је она представљала некада и оно 

што представља данас. 

Основна замерка овом издању је архаичност у представљању 

композитора. Наиме, композитори су представљени без икаквог логичног 

реда, што може довести до забуне првенствено када дођу на ред периоди у 

којима су стварали.У сегменту Додатак, овог пута аутори су, уместо 

задатака, унели истраживачки рад, анегдоте, најчешће заблуде о 

уметничкој музици и музички бонтон, што је веома значајно у домену 

општег образовања и васпитања. 

 

VII разред 

 

Завод за уџбенике – Анализирани уџбеници издати су 1987. и 2001. 

године. Оба уџбеника добила су дозволу Просветног савета за штампу и 

употребу 1987. године. 

Дакле, још једном је приметна пракса ретушираних издања са 

идентичним садржајем. Уџбеник из 1987. године наравно није у колору, 

садржи много историје и инструмената који нису адекватно подржани 

графиком. Самим тим, ученицима се пружа пуно сувопарног градива, што 

представља иницијацију опште незаинтересованости за сам предмет. 

Издање из 2001. године представља репринт у колору издања из 1987. 

године. Иако је прошло четрнаест година, није дошло до промене у 

приступу градиву. 
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Логос – Издање за седми разред заиста представља изазов за 

ауторе, обзиром да треба одговорити на флуктуалне потребе и промене у 

психофизичком раздобљу ученика седмог разреда. Међутим, стиче се 

утисак да аутори овог издања нису имали већих проблема, барем када је 

креативност и иновација у питању. 

Традиционално, први сегмент Логосових издања, пун је песама са 

којима су деца у свакодневном контакту преко медија, као и оних важних 

за њихово музичко образовање. То су углавном староградске песме, које се 

и данас често чују, затим мелодије из култних филмова а ту је и пример из 

Мокрањчеве Литургије. Свака песма је испраћена одговарајућом сликом, 

уз коју се тематика песме може објаснити и схватити на најбољи могући 

начин. Музички инструменти су детаљно описани у посебно одвојеном 

сегменту књиге. Сваки од инструмената је детаљно описан  наративно и 

сликовито, са пуно примера од директне употребе инструмената до начина 

добијања звука и историјата. Посебан сегмент књиге чине Музичко-стилска 

раздобља, у коме су обрађени стваралачки периоди кроз историју, почевши 

од праисторије. Представљене су најистакнутије личности средњевековне 

музике, ренесансе, барока, класицизма, романтизма, као и музике у Србији. 

Важно је поменути и корелацију са историјом, религијом, филозофијом, 

која употпуњује слику одређеног доба у музичком и општем смислу. 

Издање обилује разним захтевима у циљу интерактивности. 

 

VIII разред 

 

Завод за уџбенике – Анализирано издање потиче из 2001. године,а 

његов основни облик из 1987. године. Ово је можда и најуспешније издање 

овог издавача, чему донекле доприноси и интересантан прописани садржај 

градива. 

Међутим, опет се јавља проблем застарелости, односно, 

методолошка неадекватност у представљању градива, која се јавља због 

временског распона од четрнаест година. Прегршт информација без 

адекватног графичког објашњења, резултат су и овог издања, што је 

разумљиво ако се има у виду да је читав уџбеник планиран 1987. године. 

Логос – Ово издање обилује аријама из најважнијих светских 

опера, мелодијама из култних мјузикла и филмова, затим су ту мелодије из 

балета, џеза и  жанрова друге половине двадесетог века, као припрема за 

теоријско објашњење које следи у другом делу књиге. Детаљно су описани 

опера и мјузикл, кроз обиље примера из реалног живота, употпуњени 

сликама, илустрацијама, анегдотама, најзначајнијим композиторима и 

певачима. У сегменту Музичко-стилска раздобља, обухваћени су музика 

двадесетог века, опера у Србији, електронска музика, модерни облици 

музике, а све то  уз одличну селекцију слушних примера. У овом издању 
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аутор се потрудио да напише и мали оперски бонтон, што представља 

значајан увод у будући културно-социјални живот ученика. 

 

Закључак 

 

Циљ овог текста није био омаловажавање једног и фаворизвање 

другог издавача, већ указивање на озбиљне системске проблеме присутне 

дуги низ година у нашем образовању. Ситуација је очито почела да се мења 

у позитивном смеру, одлуком државе да омогући и осталим издавачима 

бављење уџбеничком литературом. То је неминовно створило атмосферу 

конкуренције, која је видно утицала на квалитет уџбеника који су у понуди. 

То је, такође, навело државног издавача да пооштри критеријуме, чији су 

резултат најновија издања видно промењена (која нису била предмет ове 

анализе). 
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Dubravka B. Stosic 
Preschool Teacher Training Vocational School in Gnjilane – Bujanovac 

 

 

HISTORY OF MUSIC TEXTBOOKS IN SERBIA 

 
The paper tackles the history and analysis of music textbooks, their genesis, 

goals and tasks which have been present in all emancipated civilizations for millennia. 

Attempts are being made to draw attention to the creation of textbooks, as well as to the 

factors that influence their design. We will look at the curriculum for the subject Music 

Culture and Tributes by Milan Milovuk, one of the founders of music education in the 

Principality of Serbia, and the first writer of literature for the theory of music. In the 

paper, a comparative approach and analytic and synthetic analysis provide a review of 

textbooks from the fifth to the eighth grade of the state publisher Zavod za udzbenike 

and one, in our opinion, more innovative, private - the Logos Publishing House. In this 

paper we compare four textbooks from Logos from 2011 and six textbooks from Zavod 

za udzbenike (1987, 1994, 2001, 2004 and 2006). We show that there was no serious 

progress, redefinition or modernization of the curriculum for this subject in that period. 

The aim of the paper is at the same time its conclusion: to point to the serious systemic 

problems present for a long period of time in the Serbian educational system. 

Key words: music, history, textbook, analysis, comparison. 
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др Владимир Димитријевић,1 проф. 
Гимназија у Чачку 

 

 

Из поговора књизи Где је живот? приређивача, сакупљача и аутора др 

Душице М. Филиповић објављене о десетогодишњици Фестивала дечјег 

стваралаштва Шантићеви дани, Školski servis Gajić, Београд, 2017. 

 

 

У ШАНТИЋЕВОМ ОЗРАЧЈУ 

 

Срби су народ који лепу реч о неком имају само кад тај неко умре. 

Док је жив, слабо га примећују; а и ако га примете, упињу се, почесто, да 

му подметну ногу, а ређе да му помогну. Већ одавно се трудим да 

искористим сваку прилику кад могу неког да похвалим, а да је тај неко још 

увек жив и делатан. Овога пута, похвалу упућујем Душици Филиповић, 

својој земљакињи и колегиници, мајци петоро деце, дивној учитељици 

(намерно користим ту реч) српског језика и књижевности основне школе у 

Калуђерици, оној која је утемељила и годинама водила конкурс 

„Шантићево перо“ који се бавио књижевним подухватима најмлађих људи 

нашег поднебља, и – слободно ћу то рећи, знајући шта говорим – заветници 

Косовског завета, на коме су свој живот утемељиле и Мајка Југовића, и 

Косовска девојка, и царица Милица. Наравно, изражавам најискреније 

поштовање и према колективу ове основне школе, колегама и 

колегиницама с којима је Душица сарађивала – ниједан подухват не може 

опстати ако није саборни. Ипак, сматрам да је ред да се проговори о њој као 

бакљоноши једног драгоценог пламена. 

                                                 
1 vladimirdimitrijevic.com@gmail.com 

БЕЛЕШКА О АУТОРУ: Владимир Димитријевић је рођен 16. марта 1969. године у Чачку, 

где је завршио основну школу и гимназију.Дипломирао је на Филолошком факултету 

Универзитета у Београду 1994. године, на групи за Српску књижевност и језик са општом 

књижевношћу. На истом факултету је и магистрирао 2010. године и докторирао 

2016.Професор је српског језика и књижевности са општом књижевношћу у Гимназији у 

Чачку.Аутор је  шездесетак  наслова и приређивач стотинак зборника из различитих 

области: почев од књижевне критике, преко сектологије, до истраживања односа 

православног хришћанства и римокатолицизма. Трајно интересовање му је и прећутана и, 

из идеолошких разлога забрањивана, српска књижевност.         
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У античкој Грчкој, педагог је био роб који је децу слободних 

грађана водио у школу и доводио из школе, надзирући њихово понашање и 

учење. Због тога су му деца правила разне смицалице и пакости, које је он 

морао да стоички подноси - рекосмо, био је роб.Од тог доба се штошта 

променило, али рад са најмлађима и даље захтева сву љубав и пажњу за коју 

смо способни. Експериментисати с децом је нечовечно и често злочиначки, 

поготову ако се то ради с намером да се иста онеспособе за стваралаштво и 

високу културу, као и да им се убије свако осећање за вечно и бесмртно у 

њима и свету у коме живе. Душици Филиповић је пало у део да се својим 

педагошким радом бави у доба свеопштег експериментисања под 

изговором „реформе школе“, чији је циљ неолиберално – капиталистичко 

испирање мозга народима широм света, па и Србима, упорним и 

тврдоглавим у свом избегавању да пристану на промену идентитета. У том 

смислу, Душица је била „конзервативан“ професор, спремна да се бори за 

књижевност не као пуко подручје постмодернистичке игре смислом, него 

као један од основних темеља личног и колективног сопства. Зато је она 

својим ђацима понудила стваралаштво као излаз из свих безизлаза света у 

коме је, како рече Бодријар, све више информација, а све мање смисла. И 

то је био увод у „Шантићево перо“.  

Многи реформатори кажу да је наша школа „конзервативна“, и да 

је треба ШТО БРЖЕ изменити и уклопити у „светске трендове“. Али, како 

рече један Рус, позив да се пожури није увек добар; нарочито није добар ако 

долази од гробара. Ако треба да сахранимо све што вреди у класичном 

школству, онда нећемо журити. Напротив, кочићемо док можемо.  

А „конзервативно“ је све што је озбиљно - венчаница је бела, 

свадбени прстен златан, одећа жалости црна, и руковање с пријатељем знак 

поверења. Савремени руски мислилац Андреј Анисин у свом огледу 

„Конзервативизам, традиција и онтолошка слобода човека“ даје прецизну 

дефиницију: 

 
„Човек је позван да сазда себеи свој живот, - управо је у томе 

смисао његове онтолошке слободе. И овде се - исто као и у уметничком 

стваралаштву - стварна новина рађа само из дубина традиције. Сваки 

оригинал (не копија) управо је онолико оригиналан (originalis) колико је 

повезан са неким начелом, праизвором (origo). Везу са праизворима  

људског постојања и људске културе управо и обезбеђује традиција (од 

,trado’ - носим), то је доношење искуства доживљавања тих праизвора. 

Једини начин да се то искуство носи је - његово усвајање: неопходно је 

да се уђе у традицију, њоме почне живети, наћи у њој живо јединство са 

смислотворним основама људског постојања. А све је то зарад 

могућности да се у животу каже сопствена - не позајмљен - Реч, да би се 

проживео сопствени, а не ,како код других’ живот, да би се својој деци, 

наредном поколењу дала могућност да не изгубе ту живу везу са смислом 

постојања, - тачније, дати могућност том смислу да до њих допре кроз 
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мој живот. Смисао конзервативизма је - управо у чувању и настављању 

традиције. Реакционарност и супротстављање прогресу уопште нису 

смисао конзервативне идеологије.Противљење онтолошкој и историјској 

распамећености, бесмислу и лакомислености, који воде сушењу живота - 

то је смисао исте. Другим речима, стваралачко зидање и обогаћивање 

живота, дубока укорењеност и жива цватућа сложеност свих пројава 

живота, то јест, - истинска човекова онтолошка слобода - то је смисао 

конзервативизма“. 

 

Нико није против иновација у настави и уклањања свега што не 

ваља у садашњој школи. Али, претворити цео систем у радионицу - 

играоницу значи устати против саме онтологије човекове и ускратити деци 

могућност избора, претварајући их у жртве нечијих експеримената. А то 

ниједан частан човек не може да гледа ћутке. И зато је Душица Филиповић 

била и остала конзервативна у најдубљем смислу те речи: ЧУВАРНА ЈЕР 

ЈЕ ЧУВАРКА ДУХОВНИХ ОГЊИШТА, која је, скупа са Миодрагом 

Павловићем, својим ђацима поручивала: „У рату овом који сећање брише – 

научите пјесан, то је избављење“.  

„Шантићево перо“ није било и не може бити случајна 

манифестација. Јер, Шантић никад није био само стихотворац, него песник 

– заветник. И као она која је чула његов заветни глас, Душица га је пренела 

у своју школу. У Шантићевој наткласичној песми „Претпразничко вече“, 

хришћански празник спаја различите слојеве времена са вечношћу. Први 

слој прошлости је песникова породична прошлост: отац и мајка, браћа и 

сестре који бдију на Бадње вече, чекајући Божић. Њихова соба је рајски врт, 

кроз који, као поток, тече „срећа кротка“. 

Отац је замишљен; поглед му је „сањив, благ и мио“. Он је „ограда“ 

око породичне идиле, дужан да прати оно што се збива у даљини, што 

долази из будућности. Мајка је унутарје рајског врта, човечица од ребра 

човековог, непосредно укључена у живот деце кроз шивење свечаних, 

празничних кошуља. Дечја граја, препуна радости због доба грудвања које 

је наступило, још је један глас сродничког Едема. Одједном, у врт ступа 

комшија Петар, који доноси древна предања. Тиме се заједница са породице 

шири на целину народа, који живи од заједничких сећања и приповести. 

Празник затим продире још више у дубину: отац узима гусле у руке и 

почиње „лијепу пјесму Страхинића Бана“, којом се улази у скривнице 

националне прошлости као подручја чисте човечности (јер, „нетко бјеше 

Страхинићу Бане“). 

Најдубљи слој у песми је само Рождество Христово, Божић, дан 

Бога Који је постао Дете, и о коме је народна песма певала: 

 
Часне посте запостисмо, 

Нову грађу изнесосмо, 

Белу цркву саградисмо. 
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Ту ми поју светитељи: 

Свети Петар и Никола. 

Две им сеје отпевају: 

Анђелија Светом Петру, 

А Марија Николају. 

Ту се дала танка стаза. 

По њој шета Божја Мајка, 

Води Бога за ручицу. 

 

Рођење Богодетета је зарно унутарје Шантићеве песме, иако се 

отворено не помиње.Шта се, међутим, као знак рођења Богодетета и 

освештања  људског постојања, јасно види? 

Види се породица као, по апостолу Павлу, мала, домаћа црква. 

Кандило је у песниковом дому радосно пламсало пред кућним иконлуком, 

соба је била окађена измирном, свуда су гореле свеће уждене због празника. 

Све се уклапало у главну реч божићног јеванђеља: „Слава на висини Богу, 

и не земљи мир, међу људима добра воља“ (Лк. 2, 14). 

Тако је настало „Шантићево перо“. Оно је требало да све ученике 

и учитеље повеже у једну велику породицу, сабрану око песме као око 

памћења. И то се десило. И тако ће остати. 

У таквом, Шантићевом озрачју, тече лични живот и учитељски рад 

Душице Филиповић, чуварне чуварке словесности – на многаја и благаја 

љета! 
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НЕПОЗНАТЕ И МАЊЕ ПОЗНАТЕ СРПСКЕ КЊИГЕ И ПИСЦИ НА 

КОСОВУ И МЕТОХИЈИ КРОЗ ВРЕМЕ 

 
Овај рад je осврт на неке српске штампане књиге и брошуре аутора, 

издавача, власника штампарија, преводилаца са страних језика који су са Косова 

и Метохије и  као и оних који су живели и стварали на овом простору. Реч је о 

публикацијама о којима се мало зна. Централни део рада односи се на уџбенике за 

српске школе у Старој Србији и Македонији у издању Фонда Призренца Симе 

Андрејевића Игуманова,најпознатијег нашег добротвора, затим, укратко, пишем  

о писцима: Велимиру Јоксићу, Јосифу Хаџи Костићу,Емилијану (Недељку) 

Пиперковићу,Божидару Ђ. Поповићу,  војводиКости Миловановићу Пећанацу, 

Петру Поповићу. Ово су изводи из магистарског рада и докторске тезе са неким 

допунама. 

Кључне речи: Косово и Метохије, књиге, писци, живот и рад, штампарије, 

штампа, књижевни критичари, историчари књижевности. 

 

 

1. Увод 

 

О српским књигама писцима на Косову и Метохији писали су 

књижевни историчари, критичари и други истраживачи.  

Петар Костић, професор Призренске богословије у својим 

студијама и књигама, поред осталог, пише и о српским књигама, писцима 

и издавачима везаним за Призрен и околину: (1922): Издавачи књига, 

,,Јужна Србија“, Скопље, бр. 5, стр. 169–170; (1924): Споменица 50-

годишњице Призренске богословско-учитељске школе 1871–1921, Београд). 

(1933): Просветно-културни живот Срба у Призрену и околини у 19. и 

почетком 20. века, Скопље, стр. 126–127; (1934): Почетак нашег 

просветно-националног рада у бившем Солунском вилајету и његови 

резултати, „Јужни преглед“, бр. 5, Скопље, стр. 206–213 и бр. 6–7, стр. 

226–298. 

Петар Митропан првенствено пише о штампи у Старој Србији, али 

и о књижевном раду наших стваралаца. Поменимо само његове  студије и 

радове: (1933): Прилози за историју штампе у Ст. Србији и Македонији 

(1871–1912), Скопље; (1933–1934): О вилајетском листу „Косово“ I  и  II, 
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Скопље; (1936) Српска штампа и почетак приповедачког рада у Ст. 

Србији, Скопље. 

Татомир П. Вукановић у наставцимачасописа Гласник Музеја 

Косова и Метохије, почев од 1956. до 1964. године, објављивао 

јеБиблиографију Косовско-метохијске области. 

Заслугом Владимира Бована је  расветљен је рад многих стваралаца 

појављујући се значајним студијама и књижевно-историјским радовима: 

(1980: Српски писци са Косова с краја 19. и с почетка 20. века, Приштина; 

(1983): Јастребов у Призрену, Приштина; (2001) Дена Дебељковић: живот 

и дело, Београд; (2004): Сима Андрејевић Игуманов, Београд. 

Константин Костић из Призрена пише запажене радове и прилоге 

на о овој теми, а 1977. године јавља се књигом Чланци и студије из 

књижевности. 

Изузетaндопринос на откривању живота и рада неких књижевника 

са Косова, везан је за име Владимира Цветановића. Познати његови радови 

су: (1979): Српска књижевност Косовског Поморавља, Приштина; (1984): 

Изворник са Косова, Београд; (1992): Девет приповедача Косова и 

Метохије: 1871–1993, Београд; (1994): Антологија Косовско-метохијских 

приповедача: 1871–1941, Београд; (2002): Зарија Р. Поповић: живот и дело, 

Београд. 

Душан Т. Батаковић у књигама: (1988) Савременици о Косову и 

Метохији: 1852–1912), Београд, стр. VII–XXXVII) и (1998): Косово и 

Метохија,  историја и идеологија, Београд – Ваљево – Србиње, пише о 

путописима наших и страних аутора са критичким освртом. 

Овим темама се бави и Милован Ј. Богавац. Својим радовима 

јављао се у многим листовима и часописима, а потом књигама, од којих су 

најпознатије: (2001): Српска просвета и култура у Косовској Митровици, 

1836–1941, Лепосавић са Зораном Ч.  Вукадиновићем; (2002): Косовом 

божур цвета: антологија песника Косова и Метохије 1871–1941, Београд 

и (2004): Историја српске књижевности на Косову и Метохији 1850–1941, 

Београд – Лепосавић. 

Сунчица Денић се јавља са неколико студија у којима је приказан 

живот и рад  неких списатеља са  овог простора: (1996): Српски писци са 

Косова и Метохије између два рата (1918–1941), магистарски рад; 

докторирала је на теми Манојло Ђорђевић Призренац 2001, а теза је 

публикована 2003. године. Писаца са овог простора има и и у књизи; (2008) 

Српски писци на Косову и Метохији (1871–1941); (2008): Књижевно дело 

Манојла Ђорђевића Призренца, „Стиг“, бр. 101стр. 213–5. 

Јордан Ристић приређује и објављује дела Григорија Божовића и 

других писаца: (1995): Катунска нахија у путописима Григорија 

Божовића, „Зборник Филозофског факултета“, Приштина, стр. 1211–

26);(2001): Црна Гора у путописима Григорија Божовића, „Гласник 

Црногорске академије наука и умјетности“, бр. 19, Подгорица, стр. 899–5; 
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(2005):  Григорије Божовић (путописи), „Косовско-метохијски зборник“, 

САНУ, Београд, стр. 2252–32. 

Голуб Јашовић пише и приређује књиге: о Серафиму Ристићу, а 

1998. године приредио је књигу овог писца Плач Старе Србије (Приштина 

– Исток), која ће доживети друго издање (2004. године,  Дом  културе 

„Свети Сава“ у Истоку, тј. Лепосавићу), затим је приређивач књиге 

Леонтија Нинковића, а заслужан је и што ће светлост дана угледати књига 

Димитрија Петровића Варош Пећ (2001, Лепосавић у издању Дома културе 

„Свети Сава“, друго издање 2005. године). Приредио и написао предговоре 

публикацијама чувеног Пећанца, Петра Д. Петровића, учитеља, писца – 

свестраног ствараоца: Споменуло се, не повратило се (1998:, Приштина: 

„Григорије Божовић“) са Љиљаном Арсовић; Из Метохије: Влада Готован 

и друге приповетке (2003: Грачаница – Лепосавић); Метохијске ледене 

јабуке са Крстом Алексић (2003: Лепосавић: „Свети Сава“); Арслан – паша 

и Пећанци  (2003. године); Свети Сава у Пећи: драме/ Петар Д. Петровић : 

Приредио и предговор написао Голуб Јашовић, 2009.1 

Листајући каталоге и библиографије српских књига (првенствено 

Каталог књига на језицима југословенских народа. 1868–1972, том I–XIV и 

Српска библиографија. Књиге 1868–1944. у издању Народне библиотеке 

Србије),  проналазећи у фондовима библиотека и приватним архивама  

јединствене публикације штампане и издате на овом простору,  на светло 

дана, од 1993. године износим податке о штампаријама, књижарама, 

непознатим и мање потнатим  књигама, о заборављеним културним 

посленицима: (1996): Издавачка делатност Срба на Косову и Метохији: 

(грађа за библиографију и историју књиге): 1539–1941. Књ. 1, Приштина: 

Народна и универзитетска библиотека; (1993): Ванетов свет књиге, 

„Јединство“ Приштина, 21–22. август; (1993): Једна заборављена књига, 

„Јединство“, Приштина 4-5. септембар; (1994): „Повратак“ заборављених: 

истраживања косметске културе између два рата, „Јединство“, 

Приштина, 13–14. август; (1994):  Песникиња за будућу антологију: 

поводом годишњице смрти Љубице Б. Васиљевић, „Јединство“, Приштина, 

24–25. септембар; (1994):Неистражен културни мајдан: Српска издавачка 

делатност на Косову и Метохији кроз време „Јединство“, Приштина, 22-

23. октобар; (1994): Велика Никанорова галаксија: српска књига и штампа 

на Косову и Метохији (1912–1941), „Стремљења“, Приштина, св. 8–9–10, 

стр. 113–189; (1997): Уџбеници за српске основне школе у Старој Србији и 

Македонији: 1884-1912, (са Миленом Тепавчевић), „Сусрети библиографа 

96“, Инђија, стр. 217–243; (1998): Српска писана реч у Косовском 

                                                 
1 Драма се налази у књизи „Споменица педесетогодишњег верско-националног и 

културно-просветног рада Богословско литерарне  дружине Растко у Призрену : 1889-

1939“, Скопље, 1940, стр. 211–218. Види Филић, М. (1996): Издавачка делатност Срба..., 

стр. 107. 
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Поморављу. Зарија Р. Поповић. Зафир Ј. Поповић. Тома К. Поповић. Давид 

Димитријевић, „Изворник“,  бр. 1, Гњилане, стр. 34–35; (2010): Новија 

српска књижевност на Косову и Метохији почела је знатно раније, 

„Литерарни отисак“, бр. 9, Гњилане, стр. 163–170; (2011): Емилијан 

(Недељко) Пиперковић (23. августа 1886, Липљан – 10. септембар 1970, 

Зајечар),„Стремљења“, Приштина (тј Београд), септембар, стр. 100–103; 

(2012):  Писци и књиге у Старој Србији у XIX и почетком XX века, 

„Лесковачки зборник“, Лесковац, стр. 27–44; као и рукописи: (2009): 

Српска штампана књига на Kосову и Метохији (1536–1915): историјски 

преглед и библиографија: (магистарски рад), Београд; (2012): Српска 

књижевност на Косову и Метохији: 1852–1941: библиографија књига и 

брошура (докторска теза), Београд; Непознате и мање познате књиге и 

писци на Косову и Метохији (рукопис); Српска штампана књига, 

периодика и штампарство на Косову и Метохији до 1950. године 

(рукопис); Српска штампана књига на Косову и Метохији 1536–1941, 

штампарије и штампа (1871–1941) библиографија и историјски преглед, 

(у штампи од 2013. године, Институт за богословске студије у Београду). 

Има публикација које нису биле предмет разматрања наших 

књижевних историчара и критичара и мало су познате нашој јавности. 

Наводимо нека издања: Обнова цркве Самодреже, Београд: Штампарско-

издавачко предузеће „Време“ А. Д., 1932; Косовски осветници: Збирка 

патриотских пјесама из најновијег доба за српску омладину, приредио и 

издао Риста Миста штампано у Сарајеву, а издавач и штампарија је 

Штампарија „Народа“, 1913; Косовски осветници: српске песме из 

Балканског рата против Турака 1912. године, у Новом Саду у издању 

Издавачке књижарнице Свет. Ф. Огњановића, 1913; Нове ратне песме: 

Пропаст турског царства: са сликама из Балканског рата у Новом Саду у 

издању М. Крстановића, 1913; Српска војска осваја Косово и Приштину у 

Новом Саду, а Издање књижарнице Светозара Ф. Огњановића, 1913; 

Косовски осветници: слике из ратовања српских комита у Новом Саду, а 

издање Књижарнице Светозара Ф. Огњановића, 1914; Родољубиве песме из 

нове српске књижевности. Косово. Србија. Робови. Приредио Васа Стајић 

у Панчево, 1914; Песме с Косова посвећене Петру А. Куновићу у Београду 

1937; Обнова  Самодреже цркве на Косову: освећена 15–28. јуна 1932. год. 

на Видовдан. у Београду  1938. 

Неки познати учитељи, ратници, свештеници, српски и руски 

конзули, научници, власници књижара и штампарија, издавачи, 

преводиоци, својим делима у Старој Србији и Македоније заслужни су да 

се о њима проговори и наведу њихове књиге и брошуре. Поменимо неке од 

њих: Зафир Ј. Поповић, Петар Симоновић, Љубомир Д. Кујунџић, Арсеније 

Шијаковић, Трајан Живковић, Сава Стојановић, Давид Димитријевић, 

Јанићије Денић, Сима Буквић (Свештеникова администрација и још нека 

упутства за парохијску службу у Скопљу публиковано у Штампаријађи 
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„Стара Србија“ 1919), Александар Прљинчевић („Требник“ манастира Св. 

Тројице код Плеваља: примљено на заједничком скупу Академије 

филозофских и друштвених наука 23. септембра 1920/ по препису проф. 

Александра Прљинчевића; за штампу приредио: Љуб. Стојановић, Београд, 

1922), Милорад Катанић, Гедеон (Јосиф) Јуришић, Милош С. Милојевић, 

Иван Степанович Јастребов, Светислав Симић, Иларион С. Весић, Милојко 

В. Веселиновић, Иван Иванић, Бранислав Ђ. Нушић, Тодор П. Станковић, 

Милан М. Ракић.  

Настале су књиге о познатим личностима са Косова и Метохије. 

Међутим, у времену њиховог живота, или непосредно по завршетку 

животног пута, објављиване су студије које нису до сада евидентиране код 

савремених истраживача. Примери за то су књиге и брошуре: Велимира 

Јоксића, књига  Косовска вилопојка: посвећена Петру Костићу (Београд, 

1891); Јована М. Поповића књига Живот и рад Вићентија Димитријевића 

о познатом учитељу из Приштине (Ниш, 1892). Петар Симоновић 1891. 

објављује књигу Биографија Ђорђа С. Камперелића, бившег наставника 

Призренске богословије, а сада свештеника у Лесковцу приликом његовог 

двадесетпетогодишњег јавног рада 22. новембра 1898. године у Нишу. О 

Кости Пећанцу имамо две публикације: Живот и дела војводе Косте 

Пећанца, 1904. и Маћедонски јунаци 1906. године. Марко Ракин 1903. 

објављује брошуру:  Песма преминулог борца славнога Шчербина. Године 

1905. појавила се брошура  Коста А. Шуменковић: три погребна говора 

Велимира Марковића, Саве Кезића и Зарије Р. Поповића. Наш познати 

књижевник Иво Војновић, 1913. године пише књигу о славном учитељу и 

комитском борцу Лазару Кујунџићу из Ораховца Лазарево васкрсење: 

четири главе једне просте историје која зачудо завршава пјесмом (2. изд. 

1914). О Лазару Кујунџићу имамо доста градива и у књизи: Косовски 

осветници: слике из ратовања српских комита  (Нови Сад 1914).  

У овом раду говоримо о  штампаним књигама и брошурама у 

издању Фонда Симе Андрејевића Игуманова,  потом,  укратко, о животу и 

раду: Велимира Јоксића, Јосифа Хаџи Костића, Емилијана Пиперковића, 

Божидара Ђ. Поповића, Косте Миловановића Пећанца, Петра Поповића. 

 

2. Штампане књиге и брошуре у издању Фонда Симе Андрејевића 

Игуманова 

 

Рад и делатност знаменитог Призренца Симе Андрејевића 

Игуманова, познат је широј јавности, као и оснивање Призренске 

богословије, Библиотеке при богословији, затим, слање и поклони у 

књигама многим нашим светињама. О томе је доста писано. Међутим, мање 

је познат његов допринос на издавању и ширењу српских књига. Многи 

манастири и цркве поседују књиге чији је дародавац управо био Игуманов. 

Још за живота, 1865. године, издаје књигу Синан паша, професора 
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Пантелије Панте Срећковића,  а 1882. године међу неколико првака Старе 

Србије и Македоније на крају књиге Садање стање у Старој Србији и 

Македонији стоје  иницијали С. И. (Сима Игуманов). Јован Хаџи Васиљевић 

истиче да је истински аутор ове књиге Сава Дечанац. (Јован Хаџи 

Васиљевић, Епископ жички Сава – Поменик друштва Св. Саве, „Братство“, 

XV, Београд, 1921, стр. 271). Душан Т. Батаковић о ауторству овога дела 

пише: „Могуће је да је Дечанац помагао Игуманову у састављању овог 

списа“. (Душан Т. Батаковић, (1988): Савременици о Косову и Метохији, 

стр. XXII.; Јован Хаџи Васиљевић,  (1921): Епископ жички Сава – Поменик 

друштва Св. Саве, „Братство“, XV, Београд, стр. 271). Mноги великани 

затварани су и осуђивани на робију, те се ретко ко смео потписати као аутор 

књиге у којој је описан терор над становништвом Старе Србије и 

Македоније. Зато је и Сава Дечанац, добар познавалац прилика на овом 

простору, потписао као аутора своје књиге Симу Игуманова (исте 1882, 

када је поменута књига публикована, Сима Андрејевић је умро). Додајмо и 

то да се Сима Андрејевић, велики народни добротвор, није бавио писањем. 

Пре смрти Сима Игуманов је читаву своју огромну имовину завештао 

српском народу. О трошку те имовине, која се звала „Фонд С. А. 

Игуманова“, почев од 1885. године штампани су и прештампавани 

уџбеници за српске школе у Отоманској империји, упоредо на српском и 

турском језику на насловној страни, са дозволом турске власти, док су 

књиге штампане на српском језику. 

По досадашњем сазнању, трошком овога фондаиздато је око 30 

књига. Махом су то уџбеници за српске школе у Отоманској империји. 

Поменимо неке од њих: Догматичко богословије Антонија, митрополита 

кијевског (1885); Црквено богословије или Црквенословије Михаила 

Јовановића (1885); Мали катихизис за основне српско-народне школе у 

Отоманској царевини (1885); Буквар за основне српско-народне школе у 

Отоманској царевини (1889); Читанке за (други, трећи) разред основне 

школе у Отоманској царевини (1890). (Филић са Миленом Тепавчевић, 

Уџбеници за српске основне школе у Старој Србији и Македонији : 1884–

1912), „Сусрети библиографа 96“, Инђија 1997, стр. 217–243). 

 

3. Велимир Јоксић (1851–1922) 

 

Велимир Јоксић је родом из Вучитрна. Био је учитељ (у Битољу) и 

школски надзорник (за Срез неродимски). Активан је био у политичком 

животу. Тако је 1903. године: „Интервенисао је испред Удружења учитеља 

код митрополита Нићифора да опрости казну коју је изрекао учитељима.“ 

(Јагош Ђилас, (1969): Српске школе и учитељи на Косову, Приштина, стр. 

249; „Српско Косово“ (1923): лист за омладину и народно просвећивање, 

бр. 2, Скопље, 15. јануар, стр. 14; Српска библиографија: књиге 1868–1944, 

књ. 7“, стр. 201). 
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За време Првог светског рата, иако оболео, прелази Црну Гору и 

Албанију. Умро је 25. децембра 1922. године, а „Српско Косово“ (1923): 

лист за омладину и народно просвећивање, доноси некролог (бр. 2, Скопље 

15. јануар, стр. 14). „Умро је у Урошевцу испод  Шаре, недалеко од места 

рођења стародревног Вучитрна.“ 

Објављене књиге:Косовска вилопојка: посвећена Петру Костићу, 

бив. ректору Призренске богословије: песме, Београд, 1892; Начело 

народности и његови успеси у 19. века на Балкану, У Београду, 1899; 

Одговор господину Д. Инсарову на брошуру Српске претензије у 

Маћедонији, Без. места и год. изд.; Одкуд Бугари у Маћедонији: као одговор 

Г. Вајганду, професору у Лајпцигу: поводом његовог јавног предавања, 

држаног 5. јан. о. г. у коме тврди да су становници Маћедоније Бугари, 

Београд, 1898. До сада није био заступљен у историји српске књижевности 

на Косову и Метохији. Увршћен је у студијама (магистарском раду и 

докторској дисертацији) овде потписаног. (Филић, М. (2009): Српска 

штампана књига на Косову и Метохији (1536–1915): историјски преглед и 

библиографија: (магистарски рад), Београд; (2012): Српска књижевност 

на Косову и Метохији: 1852–1941: библиографија књига и брошура: 

докторска теза, Београд). 

 

4. Јосиф Хаџи Костић (1848–1921) 

 

Јосиф Х. Костић рођен је 1848. године у Приштини. У родном граду 

завршио је основну школу код чувеног учитеља Милана Ковачевића. Као 

најбољи ученик, био је, неко време, помоћник учитеља, када је радио „са 1. 

и 2. разредом под контролом учитеља“. Даље школовање наставио је у 

Београду, где је завршио два разреда Богословије, потом одлази у Сомбор 

где је завршио други разред учитељске школе. 

Постављен је за учитеља у Лесковцу, у који долази крајем августа 

1868. године. Пре њега је у Лесковцу био учитељ Симеон Андонов, Грк 

родом из Софије. Због бугарских интрига, Јосиф је, након рада од неколико 

година, морао да напусти овај град. Међутим, Лесковчани га поново враћају 

и као учитељ ради до пензионисања. Умро је у овом граду 1900. године. „За 

собом је оставио жену, три сина и једну кћер удату за учитеља, о чијим 

судбинама ништа нисам могао сазнати“, пише Драгољуб Трајковић у 

поменутој студији.  

Јосиф је аутор књиге Особођење града Лесковца, Власотинца и 

околине, која је публикована и издата у Лесковцу у Књижари и Првој 

електричној штампарији Ж. Д. Обреновића 1907. године. Ова брошура од 

48 страна налази се у Народној библиотеци Србије. (Српска библиографија 

књиге 1868–1944, књ. 9, стр. 113, јед. бр. 41447). Поновно издање исте 

појавило се у издању Народног музеја у Лесковцу 1988, године,  где је и 

биографија о Јосифу Хаџи Костићу коју пише Драгољуб Трајковић (Стари 
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лесковачки учитељ Јосиф Х. Костић / Драгољуб Трајковић: стр. 39–59). О 

познатом учитељу писали су и други:  Хаџи Васиљевић, Јован (1928): 

Просветне и политичке прилике у јужним српским областима у 19. веку, 

Београд, стр. 341–342); Костић, Петар (1924): Споменица 50-годишњице 

Призренске богословско-учитељске школе 1871–1921, Београд); Ђилас, 

Јагош (Српске школе на Косову од 1856. до 1912. године, Приштина, 1969, 

стр. 57, 74, 209); Лазаревић Димитрије Н. (Некролог: поводом смрти Јована 

Х. Костића, „Учитељ“ за 1899/1900, стр. 573); Филић, Милорад (2009): 

Српска штампана књига на Косову и Метохији (1536-1915): историјски 

преглед и библиографија: (магистарски рад), Београд; (2012): Српска 

књижевност на Косову и Метохији: 1852–1941: библиографија књига и 

брошура: докторска теза, Београд). 

 

5. Емилијан (Недељко) Пиперковић (1886 – 1970) 

 

Недељко Пиперковић рођен је 23.августа 1886. године у Липљану 

на Косову. Основну школу завршио је у родном месту, а даље школовање 

наставио у Приштини и Солуну.  На острво Халку послат је од стране 

митрополита рашко-призренског Дионисија „јер се осећала потреба да на 

руководеће положаје Српске цркве у неослобођеној Старој Србији и 

Македонији дођу образовани људи са знањем грчког језика“. На Халци 

остаје 10 година, где добија титулу „учитеља православног богословља“. 

Ослобођење је 1913. године дочекао у Скопљу и исте године као питомац 

Светог архијерејског сабора Краљевине Србије изабран је да настави 

школовање у Атини на Теолошком факултету, где је дипломирао 1918. са 

одличним успехом, а 1919. положио је докторски испит. Дирљиво је његово 

писмо упућено г-ђи Грујић у Њујорк: 
„Дозволите да Вам изјавим своју захвалност за помоћ, коју 

примам из вашега фонда за српске стипендисте. 

Због наше народне несреће ја, као и многи други био сам остављен без 

икаквих средстава да продужим своје студије на Теолошком факултету, 

али захваљујући Вашој помоћи, ја сада могу да продужим своје 

школовање. 

У вама и преко Вас ја увиђам, како је истински и дубоко осећање 

америчкога народа и ја Вас уверавам да ће се српски народ увек захвално 

сећати, што је Aмерика за њега учинила. 

Завршавајући ово писмо, ја Вас молим да га примите као израз општег 

осећања и захвалности, коју сви Срби осећају према Америци. Вама 

захвални, студент теологије“ 

Емилијан Пиперковић(1917: „Српске новине“, бр. 119, четвртак 5. 

октобра 1917), стр. 2). 

 

Још у току школовања, као ђак духовне академије на Халци, 14. 

августа 1911, Недељко је пострижен у српском манастиру Св. Архангела у 
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Кучевишту у Скопској Црној Гори и добио име Емилијан. Другог дана 

рукоположио га је митрополит г. Вићентије за ђакона, а митрополит 

београдски „Димитрије (потоњи патријарх српски) рукоположио га је у 

београдској Саборној цркви за јеромонаха 29. јуна 1920.“ (1911: „Вардар“, 

бр. 65, Скопље). 

Од 1910. до 1913. је био писар Митрополије и наставник гимназије 

и учитељске школе у Скопљу, а 1918. наставник Битољске гимназије и 

секретар митрополита Србије Димитрија, „који се налазио на Крфу заједно 

са српском Владом“. „После ослобођења Србије упућен је јула 1919. г. у 

Цариград где је учествовао као члан делегације која је преговарала са 

васељенском Патријаршијом у вези канонског присаједињења ослобођених 

крајева Српској цркви и васпостављања наше Цркве на некадањи степен 

Патријаршије“. (1970: Др Емилијан (Пиперковић) епископ тимочки 

[неролог], „Гласник српске православне цркве“, бр. 9, септембар, стр. 250). 

Године 1920. постављен је за суплента Реалке у Београду, а од 5. новембра 

исте године је наставник Богословије „Свети Сава“ у Сремским 

Карловцима до 1922. 

Изабран је за епископа 8. септембра 1921, а посвећен је у Сремским 

Карловцима 5. фебруара 1922.  Указом од 8. марта 1922. постављен је за 

епископа тимочког. На тој ће дужности остати до 1970. године када се 

упокојио. 

За Емилијана, епикопа тимочког,  говорило се да је: „Епископ ретке 

скромности, научне спреме, човек са савременим хришћанским и хуманим 

погледима на живот и свет“. Изузетно школован, доктор теолошких наука, 

знао је стране језике, а и грчки, на коме се школовао, писао и одбранио 

докторат. Учествовао је на многим конференцијама. Био је секретар и 

експерт у делегацији са Васељенском патријаршијом у Цариграду: 
„Учествовао као делегат Патријаршије на устоличењу 

румунског Патријарха Мирона у Букурешту. Затим је у лето 1930. био 

делегат у Међуправославној комисији у Светој Гори, која је припремала 

програм будућег Просинода свих православних аутокефалних Цркава. У 

лето 1936. године осветио је, у име Српске Патријаршије, у Солуну, на 

Зејтинлику, дивну спомен-капелу изгинулим српским борцима у Првом 

светском рату. Најзад у јуну 1951. године био је вођа делегације Српске 

цркве на величанственим свечаностима поводом прославе 1900-

годишњице доласка св. ап. Павла у Грчку.“ 

 

Као епископ заслужан је за оснивање: „Фонда Епархије тимочке за 

образовање свештених лица“, „Фонда за више образовање 

свештеномонашких лица“ у истој епархији, затим оснивање „Женске 

хришћанске дружине у Зајечару“ и „Сиротињског фонда Епископије 

тимочке“. 
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Њ. В. Г. Емилијан се бавио и књижевним радом. Његовим је 

благословом у Зајечару почео да излази часопис Летопис Тимочке епархије, 

први стручни и неполитички часопис у Тимочкој области, као и Гласник 

Тимочке епархије (1935–1941). Сарађивао је у многим периодичним 

публикацијама у почетку у Цариградском гласнику, потом у Летопису 

Тимочке епархије, Гласнику Скопског научног друштва, Гласнику Српске 

православне цркве, Цркви календару Српске православне цркве... 

Објављивао је радове на грчком језику у Богословском часопису 

Еклисиастикос фарос и Еклисиастикос кирикс и у другим. На првом месту 

по броју објављених радова (укупно 14, а вероватно их је много више) 

долазе Божићне и Ускршње посланице. Наведимо само неке: Божићна 

посланица о греху (1935), Божићна посланица о нашем животу у Хрсту 

(1932), Божићна посланица о Христовој истини (1934), Ускршња 

посланица о радости Христовог Васкрсења (1933). Сепарати ових 

посланица данас су праве реткости. 

Др Емилијан пише и научне радове из области теологије. По 

досадашњем сазнању, има их укупно седам (обима 154 стране). Његов 

докторски рад Илирик и права римске и цариградске цркве над њима 

штампан је на грчком језику. Остали радови из црквене историје су: Један 

историјски поглед на црквени положај Тимочке области (1924, 15 стр.), 

Нова кодификација канона у Православној цркви (1932, 13 стр.), Припремна 

мађуправославна комисија у Ватопеду (1931, 38 стр.), Нови споменици за 

проучавање историје Васељенске патријаршије (1934, 6 стр.). 

За свој рад за народ и цркву одликован је више пута: Орденом Св. 

Саве I реда одликовао га је Њ. В. краљ приликом прославе 

десетогодишњице уједињења Срба, Хрвата и Словенаца. (Летопис Тимочке 

епархије/ VI, Зајечар, 1929, стр. 77); Орденом Румунске круне I степена 

одликовао га је румунски краљ 1. новембра 1925. приликом свечаности 

устоличења румунског патријарха. (Летопис ТЕ/IV, Зајечар, 1926, стр. 81); 

Орденом Светог Саве II  реда указом Њ. В. краља од 17. фебруара 1925, на 

предлог министра вера; Орденом Белог орла V реда указом Њ. В. краља од 

8. 12. 1919. (Летопис ТЕ/VII, Зајечар, 1930, стр. 84) и Орденом 

југословенске круне III реда. 

Упокојио се у Зајечару 10. септембра 1970. године у 84. години 

живота. „На опелу је чинодејствовао Његова Светост Патријарх српски Г. 

Герман са епископима сремским Г. Макаријем и зворничко-тузланским Г. 

Лонгином, уз саслужење тридесеторице свештеника и двојице ђакона. 

Пред пуном црквом верника, Његова светост Г. Герман се опростио 

од блаженоупокојеног епископа Емилијана, изразивши му благодарност за 

његов многолетни архипастирски рад у Неготинској Крајини. Његова 

Светост је рекао да је Епископ Емилијан могао лећи заједно са ап. Павлом: 

Добар рат ратовах, трку сврших, веру одржах.“ 
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О животу и раду овога великана писано је доста (види наведену 

литературу). Црквени великодостојник др Емилијан Тимочки епископ од 

1922. до 1970, био је  у самом врху Српске цркве, учествовао у многим 

важним мисијама, а као књижевник (скромног обима скоро на 300 страна, 

по досадашњем сазнању) заслужује да се о њему подробније пише. Као 

књижевник, у студијама  српске књижевности на Косову и Метохији, није 

присутан, иако би својим посланицама заинтересовао јавност и имао своје 

читаоце.  Много је више важнији његов рад из црквене историје. С тога 

сматрамо важним да поред ове скромне биографије, објавимо 

библиографију стваралаштва Емилијана Пиперковића, нама засад 

познату,2. То ће бити уједно и подстрек другим научно-истраживачким 

посленицима да наставе рад на осветљавању чињеница из живота и рада 

овог горостаса у Српској православној цркви. (Филић, М. (2011): Емилијан 

(Недељко) Пиперковић (23. августа 1886, Липљан – 10. септембра 1970, 

Зајечар), „Стремљења“, Приштина, стр. 100–103). 

 

6. Божидар Ђ. Поповић (1899–1951) 

 

Божидар Божа Поповић рођен је у Пећи у кући свештеника Ђорђа 

Јовановића (Поповића),  родом Шекуларца  и мајке Милеве из села Велике 

(„под Чакором“) у Пећи 1899. Као места службовања његовог рођења и  

помињу се село Долац, Бело Поље код Пећи, а био је и свештеник  и на 

Ораховачкој парохији. 

Божидар Поповић, Ђорђев син, учио је основну школу у Слишану, 

Медвеђи и Лебану, а гимназију у Лесковцу. Школовање је прекинуо услед 

почетка Првог светског рата, у коме је активно учествовао као ратник, 

писар и ађутант. Након ослобођења наставља школовање. Завршио је 

Медицински факултет и био лекар у Медвеђи и Сијарињској Бањи. Имао је 

проблема са краљевим сенатором и народним послаником Милутином 

Драговићем, те је ради тога 1929. отишао са породицом у Призрен, где је 

остао до 1941. године. Био је предавач и хонорарни лекар у Богословији. 

Заробљен је од стране Балиста, али успева да побегне и прикључи се 

партизанима. Умро је у Сијарињској Бањи 1951. године, где је и сахрањен. 

Божидар је аутор брошуре О Топличком устанку 1917-1927 : у 

спомен прославе 10-то годишњице на дан 8. маја 1927. године у Прокупљу 

– Лесковцу. Иста је публикована у Лесковцу у штампарији Ж. Д. 

Обрадовића 1927. год и налази се у Народној библиотеци у Нишу. (Српска 

библиографија књиге 1868–1944, књ. 13, стр. 225, јед. 627239). Божидар је 

сарађивао у неким периодичним публикацијама и износио своја сећања из 

борбе у Топличком устанку. („Југословенска стража“, (1935): бр. 24, 26, 28, 

                                                 
2 Подаци из биографије казују да је објављивао и на грчком језику али, овом приликом,  

нисмо у ситуацији да  те радове евидентирамо и опишемо. 
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31, 32, 33, 34, 35; (1936): бр. 8-7, 17-18, 68; (1927): „Српско Косово“, бр. 14, 

„Политика“, (1927): бр. 6835, 18. март, 8. мај ). 

 

7. Коста Пећанац Миловановић (1871–1944) 

 

Коста Пећанац Миловановић рођен је 1871. године у Ђураковцу у 

Метохији. Његови родитељи беже од зулума и настањују се у с. Рачи, код 

Куршумлије. Ту је Коста одрастао, ишао у подофицирску школу био 

сарадник четничке организације и борац на терену (у скопској области, у 

Скопској Црној Гори и постао војвода). Један од главних команданата у 

Топлици и Јабланици за време Првог светског рата, који је, и поред великих 

успеха, угушен. (М. Миленовић, (1928): Пећанац Коста Миловановић, 

„Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка“: III књига / Станоје 

Станојевић, Загреб). 

Коста се бавио и писањем. До сада није увршћен међу ствараоце са 

Косова и Метохије. Потписани је његова дела описао у својим радовима. 

Његова дела су: Цртице из живота и рада, Београд, 1933;Четничка акција 

1903–1912, Београд, 1933; Четничка акција: (1903–1912), репринт изд. из 

1933. год., Београд, 1997. Његов је рад Два јунака у књизи Јужни преглед: 

часопис за науку и културу, бр. 6 и 7, Скопље 1930: посвећен 25-год. 

четничког рада у Старој Србији и Маћедонији; специјални број су уредили: 

Петар Митропан, стални уредник „Јужног прегледа“ и Б. Граховац и Д. 

Фртунић  у Скопљу 1930, стр. 322–326. (Филић, М. 2009: Српска штампана 

књига на Косову и Метохији (1536–1915): историјски преглед и 

библиографија: (магистарски рад), Београд; 2012: Српска књижевност на 

Косову и Метохији: 1852–1941: библиографија књига и брошура 

(докторска теза), Београд). 

 

8. Поповић Петар Д. 

 

Петар Поповић, како су га звали „Поп Пеци“, је родом је из села 

Петровца у  Изморнику у Доњој Морави односно у Косовском Поморављу. 

Аутор је збирке песама Песме: први покушаји а штампана је у Врању у 

штампарији „Нови свет“. Непозната је година штампања, а 

претпостављамо, да је публикована око 1932. године. Поседујем копију ове 

изизетно ретке збирке песама. Оригинал сам видео пре десетак година на 

Новом Београду у стану (сада пок.) Драгише Поповића Гњиланца, од кога 

сам копирао један примерак. 
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9. Закључак 

 

Овим радом се указује на значај штампане књиге и брошуре као 

жиже културне активности нашег народа на Косову и у Метохији. Ради се 

о публикацијама и писцима мање познатим и непознатим широј јавности. 

Утолико је већи значај што су аутори истих познати Срби: Сима Андрејевић 

Игуманов, Велимир Јоксић, Јосиф Хаџи Костић, Емилијан (Недељко) 

Пиперковић, Божидар Ђ. Поповић, Коста Пећанац Миловановић. Међу 

њима, по заслугама, на првом је месту Сима Андрејевић Игуманов. 

Велики је труд уложен да у раду буду  новине, односно, што више 

непознатих и ретких књига (мисли се на оне којих досад није било у 

радовима историчара српске књиге на овом простору). 

Овај рад је рад о књигама, ретким, познатих заслужних добротвора, 

учитеља, ратника националних радника. Ово је подстрек за даље 

истраживање и увек ће бити допуна у будућности. То је траг за непознатим 

књигама и писцима, из свих области живота, на простору Косова и 

Метохије. 
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UNKNOWN AND LESS KNOWN SERBIAN BOOKS AND WRITERS IN 

KOSOVO AND METOHIJA THROUGH TIME 

 
The paper is a review of some of the Serbian printed books and brochures of 

authors, publishers, owners of printing offices, foreign language translators from Kosovo 

and Metohija and those who lived and created on this territory. These are publications 

that are little known of. The central part of the paper is related to the textbooks for 

Serbian schools in Old Serbia and Macedonia in the edition of the Prizren Sima 

Andrejevic Igumanov Fund, the most famous Serbian benefactor, then, briefly, the 

author writes about the writers: Velimir Joksic, Josif Hadzi Kostic, Emilijan (Nedeljko) 

Piperkovic, Bozidar Dj. Popovic, duke Kosta Milovanovic Pecanac, Petar Popovic. 

These are excerpts from the author’s master thesis and doctoral thesis with certain 

amendments. 

Key words: Kosovo and Metohija, books, writers, life and work, printing 

office, press, literary critics, literary historians. 
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Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац 

 

 

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ПРОХОР ПЧИЊСКИ 

 

У склопу ваннаставних активности, у организацији Високе школе 

за васпитаче струковних студија из Гњилана, са привременим седиштем у 

Бујановцу, а у сарадњи са Епархијом врањском, по први пут је организована 

ликовна колонија у порти манастира Прохор Пчињски, која је свечано 

отворена 30. 05. 2014. године у присуству старешине манастира Прохор 

Пчињски игуманије Стефаниде, директора Високе школе за васпитаче 

струковних студија из Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу, др 

Радета Стоиљковића, чланова Организационог одбора ликовне колоније, 

учесника ликовне колоније, као и гостију који су својим доласком 

увеличали почетак рада ликовне колоније. У раду ликовне колоније 

учествовали су следећи уметници: Павле Насковић из Алексинца, Гвозден 

Антић из Владичиног Хана, Војислав Недељковић из Пожеге, Драган 

Стојановић из Врања, Никола Стојановић из Врања, Милорад Стоилковић 

из Великог Ропотова, Тања Пикула из Гацка (Прилог бр. 1). 

 
Прилог бр. 1: Учесници ликовне колоније „Прохор Пчињски 2014.“ 

У току рада ликовне колоније настало је преко двадесет 

уметничких дела, од којих је један део радова дониран манастиру Прохор 

                                                 
1marijamojovic@yahoo.com 

mailto:marijamojovic@yahoo.com
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Пчињски у циљу обнове конака који је настрадао у пожару јануара 2014. 

године. Укупно 9 (девет) слика припало је организатору ликовне колоније. 

На затварању ликовне колоније, 03. 06. 2014. године, изложени су 

радови настали у току рада колоније. На завршној вечери присуствовали су 

Његово Преосвештенство Епископ врањски Господин Пахомије и 

игуманија манастира мати Стефанида, чланови Организационог одбора и 

званице. О прошлости манастира Прохор Пчињски говорио је проф. др 

Милорад Филић, а Стојан Стевановић представио се на традиционалним 

дувачким инструментима. 

Друга по реду ликовна колонија „Прохор Пчињски 2016.“ отворена 

је 03. 06. 2016. године у присуству директора Високе школе за васпитаче 

струковних студија из Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу, др 

Цветка Симоновића, чланова Организационог одбора ликовне колоније, 

учесника ликовне колоније, као и гостију који су својим доласком 

увеличали почетак рада ликовне колоније. Ликовну колонију је отворила 

мр Наташа Дејановић Димитријевић, члан Организационог одбора и 

професор Високе школе за васпитаче из Гњилана у Бујановцу. Присутнима 

се обратио и директор Школе. На отварању ликовне колоније, Илиа Илиев, 

учесник ликовне колоније из Софије, је промовисао своју књигу Мој пут. 

У раду ликовне колоније учествовали су уметници: Јовица Дејановић из 

Врања, Саша Филиповић из Београда, Марија Будимчић из Крагујевца, 

Светозар Тасић из Врања, Илиа Илиев из Софије, Цондиу Цондев из 

Софије, Јорданка Илиева из Софије, Наташа Дејановић Димитријевић из 

Ниша, Звонко Павличић из Лепосавића, Марија Мојовић Филиповић из 

Ранилуга (Прилог бр. 2). 

 
Прилог бр. 2: Учесници ликовне колоније „Прохор Пчињски 2016.“ 

У току рада ликовне колоније настало је преко двадесет 

уметничких дела, од којих је један део радова дониран манастиру св. 
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Прохор Пчињски. Укупно 9 (девет) радова припало је организатору 

ликовне колоније. 

На затварању ликовне колоније, 06. 06. 2016.године, изложени су 

радови настали у току рада колоније, а затварању је присуствовала и 

игуманија манастира св. Прохор Пчињски, мати Стефанида, поред 

учесника, чланова Организационог одбора и званица. Поред изложбе 

припремљен је и културно-уметнички програм у коме су учествовали 

песници Голуб Јашовић, Славиша Миловановић, Милан Обреновић и 

Миодраг Томић. Музички део програма су увеличали Милена Јаћимовић и 

Стефан Антић, ученици музичке школе „Стеван Христић“ из Станишора, 

Стојан Стевановић, народни свирач и монахиње манастира св. Прохор 

Пчињски. Ученик стручне школе „Свети Сава“ из Бујановца Лазар 

Стојанчов казивао је одломак из дела Земљанедођија св. Владике Николаја 

Велимировића, проф. др Милорад Филић читао је одломак Игуман 

Владимир Протић: Заслуге за народ и цркву, из брошуре која је у припреми 

за штампу, а у чијој изради су учествовали игуманија Стефанида и Стојан 

Стевановић. У програму су учествовали и студенти Високе школе за 

васпитаче Драгана Јовић и Ана Спасић. 

Трећу ликовну колонију „Прохор Пчињски 2017“ отвориле су 

професорке мр Марија Мојовић Филиповић и мр Наташа Дејановић 

Димитријевић, а учесницима се обратио и професор др Милорад Филић 

који је представио свој истраживачки рад Заслуга породице Џалић за 

манастир св. Прохор Пчињски. Све присутне дочекали су директор др 

Цветко Симоновић и остали чланови Организационог одбора. Уметници су 

боравили у конацима овог величанственог манастира од 29. маја до 04. јуна 

и за то време створили око тридесет уметничких дела. Учествовало је 

дванаест ликовних уметника: Биљана Вуковић из Београда, Милинко 

Ристовић из Рашке, Звонимир Јанцић из Београда, Драгана Цветковић из 

Лесковца, Ана Томић из Београда, Марија Ветероска из Скопља, Драгољуб 

Станковић из Лесковца, Наташа Дејановић Димитријевић из Ниша, Марија 

Мојовић Филиповић из Ранилуга, Јовица Дејановић из Врања, Сузана 

Вучковић из Београда и Горан Михајловић из Шилова (прилог бр. 3). 
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Прилог бр. 3: Учесници ликовне колоније  

„Прохор Пчињски 2017.“ са студентима 

 

Специфичност и претходних  и ове ликовне колоније је како њен 

едукативни, тако и хуманитарни карактер. Студенти наше Школе имали су 

прилику да посете учеснике, да се упознају са процесом настајања једног 

уметничког дела и да проведу један дан са уметницима. Један део слика 

насталих на ликовној колонији, организатор је поклонио манастиру Прохор 

Пчињски у хуманитарне сврхе, за обнову Краљевог конакакоји је горео у 

пожару 2014. године. Учесници ликовне колоније имали су прилику да 

посете и два важна локалитета у непосредној близини, Вражји камен и 

цркву Пресвете Богородице код Трговишта, као и манастир Светог Ђорђа у 

Старом Нагоричану у Македонији, и упознају се са веома значајним 

живописом из 14.века. Студенти су, такође, посетили локалитет Вражји 

камен и заједно са ликовним уметницима разговарали о историји, 

архитектури и живопису ове цркве. Студенти и уметници су по повратку у 

манастир св. Прохор Пчињски, посетили ризницу манастира, као и саму 

цркву, где су од монахиња могли да чују историјат цркве и житије св. 

Прохора. 

Идејни творац ликовне колоније је др Раде Стоиљковић, а његову 

идеју је подржао директор школе др Цветко Симоновић и унапредио ову 

манифестацију која је од великог значаја за Високу школу за васпитаче 

стуковних студија, и која из године у годину доноси све боље резултате. 

Ликовни део ове колоније, укључујући и изложбу слика, организовале су 

мр Марија Мојовић Филиповић и мр Наташа Дејановић Димитријевић , а за 

завршну свечаност заслужни су и професори: Часлав Стоиљковић, др 

Милорад Филић, Александра Јанковић, мр Дубравка Стошић, мр Ненад 

Стошић као и многобројни студенти, који су увеличали ову свечаност. 
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Директор и професори Високе школе спроводе интерактивну 

наставу, а настоје да своје студенте укључују и у све ваннаставне 

активности. Прошле године је завршна свечаност била у духу 

књижевности, поезије, глуме и музике, а ове године је наступио хор 

студената Високе школе за васпитаче, који је водила професорка Дубравка 

Стошић, уз клавирску пратњу професора Ненада Стошића. Програм је 

водила студенткиња Ана Спасић, а изложбу слика отвориле су професорке 

катедре за ликовну уметност, мр Марија Мојовић Филиповић и мр Наташа 

Дејановић Димитријевић и уручиле учесницима захвалнице. Овогодишња 

ликовна колонија унапређена је још једном активношћу, а то је боравак 

историчарке уметности Тијане Ристовић Милошевић, која је за време 

трајања ликовне колоније написала приказ ликовне колоније и предговор 

за пратећи каталог ове манифестације. 

Последњег дана ликовне колоније постављена је изложба слика и 

припремљен пригодан музички програм, који је почео композицијом Тебе 

појем, Стевана Стојановића Мокрањца, у извођењу хора Високе школе за 

васпитаче из Бујановца, под вођством професорке Дубравке Стошић и уз 

клавирску пратњу професора Ненада Стошића. У наставку су гости могли 

да чују инструменталну композицију Јоханеса Брамса Интермецо, опус 

117., у извођењу професора Ненада Стошића. У наставку програма, 

професорке Марија Мојовић Филиповић и Наташа Дејановић 

Димитријевић обратиле су се присутнима у име Организационог одбора. 

Оне су говориле о самој ликовној колонији, представиле учеснике, уручиле 

захвалнице сестринству манастира Прохор Пчињски и учесницима и 

отвориле изложбу слика (прилог бр. 4). 

 

 
Прилог бр. 4 
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Музички програм је настављен песмом Ој, јесенске дуге ноћи, 

компоноване на текст српског романтичарског песника Бранка Радичевића, 

и нумером Мајка за коју је музику писао професор Ненад Стошић, а текст 

професорка Дубравка Стошић, у извођењу хора Високе школе за васпитаче. 

Програм је завршен соло наступом професорке Дубравке Стошић која је 

извела композицију Без наде и још једним наступом хора Високе школе за 

васпитаче струковних студија са народном песмом. 
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Милош Станојковић,1 сарадник 
Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане – Бујановац 

 

 

СВЕТИ САВА – ИМЕ КОЈИМ СЕ ЗОВЕМО 

(прва Светосавска академија на Високој школи у Бујановцу) 

 

Дана 27. јануара 2017. године, на Савиндан, са почетком у 12:30 

часова у Малој сали Високе школе за васпитаче струковних студија из 

Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу по први пут у историји ове 

образовне установе уприличена је Светосавска академија у част Светог 

Саве, првог српског просветитеља и архиепископа.  

Рецитал под називом Свети Сава – име којим се зовемо режирали 

су проф. др Душица Филиповић и проф. др Милорад Филић, уз вокално-

инструменталну пратњу новоформираног хора Школе под вођством мр 

Дубравке Стошић, мр Ненада Стошића, предавача Марије Савић и уз 

техничку подршку Милоша Станојковића. Окосницу програма чинили су 

поетски и прозни текстови великих српских књижевника: М. Црњанског, 

Љ. Симовића, М. Бећковића, Д. Лакићевића, Б. Ковачевића, С. Ракитића и 

Светог владике Н. Велимировића, великог српског богослова и филозофа 

светосавске мистике. Рецитал је кроз две целине – Освајање историје и 

Заслуге Светог Саве– донео језгровит осврт на дух немањићке епохе, 

христијанизацију српских племена, стварање велике средњoвековне српске 

државе опредељене за источно православље и срастање светосавља с 

народним животом и образом српскога народа. Програм је отворила 

Кристина Томић, ученица трећег разреда Основне школе Вук Караџић из 

Левосоја стиховима о Светом Сави чији је аутор њен деда, завичајни песник 

Миодраг Томић. Заједно са својом професорком Душицом Филиповић 

студенти Школе – Душан Стојановић, Јелена Аксић и Катарина Станковић 

– надахнуто су испричали причу о Светом Сави, причу која се прича 

вековима и причу у којој се српски народ изнова рађа, одржава и препознаје 

у целом православном и хришћанском свету. Трудом проф. др Милорад 

Филића присутни су могли сазнати и како се Савиндан прослављао у 19. 

веку и у Старој Србији и Македонији, те шта се о овом дану могло 

прочитати у Цариградском гласнику, култном часопису тога доба. Програм 

                                                 
1 makisk89@gmail.com 
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је додатно обогаћен презентацијом др Душице Филиповић Траговима 

Светог Савео животу, делу и поукама оца и сина – Симеона и Саве 

Немањића.  

Захваљујући се учесницима програма, колегама и пријатељима 

директор школе, проф. др Цветко Симоновић најпре се осврнуо на 

прегалаштво запослених у нашој школи који обогаћују постојећи образовни 

и културни образац и доприносе њеном угледу и афирмацији. У свом 

говору, на крају програма, директор је истакао да се свако покољење мора 

доказивати испочетка пред собом и другима и преиспитивати вредности 

које поседује, народ којем припада, али и други с којим ради и живи, те да 

му по томе наш просветитељ може бити  узор за убудуће: 

„Данас нас је Свети Сава све окупио. Да то није чинио током свих 

претхотних векова, не би нас данас овде ни било. На томе му занавек хвала“, 

завршио је своје обраћање присутнима проф. др Цветко Симоновић. 

Публика је бурним аплаузом наградила Савине ђаке, наше талентоване 

студенте и њихове професоре, достојне Савине апостолне речи! 
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РЕЧ УРЕДНИШТВА 

 

Зборник радова представља оживљавање издавачке делатности 

Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановцу, 

школе чији корени датирају из 1961. године, када је у Гњилану основана 

Учитељска школа. Први њен управитељ био је учитељ и писац Лазар 

Стефановић, изузетан просветни радник, по коме је до 1999. године једна 

улица у Гњилану носила назив. Школа је 1973. године променила назив у 

Педагошка академија, да би пет година касније поново преименована у 

Центар за више образовање наставника са стручним одсецима за разредну 

и предметну наставу на српскохрватском и албанском језику. Поновно 

преименовање у Вишу педагошку школу уследило је 1984. године. До 1999. 

године школа је радила у Гњилану, међутим, избијањем сукоба на Косову 

и Метохији њен опстанак и рад бивају доведени у питање, те је одлуком 

Владе Републике Србије њено седиште привремено измештено у Бујановац. 

Целокупна имовина, документација и библиотека школе остале су у 

Гњилану, а она је у Бујановцу добила простор у згради Дома културе. Сви 

облици активности одвијали су се у релативно измењеним облицима рада, 

али Школа је успела, захваљујући труду и залагању свих запослених под 

руководством директора Рада Стоиљковића, да обнови библиотеку и 

успешно обавља своју основну делатност – образовање васпитача за рад у 

предшколској установи, и од стране Министарства просвете, 31. 07. 2007. 

године, акредитована је у Високу школу за васпитаче струковних студија. 

Друга успешна акредитација студијског програма уследила је 2012. године, 

када је, поред постојећег програма на Основним струковним студијама, 

акредитован и нови студијски програм на Специјалистичким студијама – 

Припремни предшколски програм. Годину дана касније, 2013, Школа 

акредитује нови студијски програм на Основним струковним студијама, 

под називом Образовање васпитача у домовима. Тако да Висока школа за 

васпитаче струковних студија у Гњилану са привременим седиштем у 

Бујановцу данас представља образовну установу са два акредитована 

програмана основним и једним акредитованим програмом на 

специјалистичким студијама, школу која успешно остварује сарадњу са 

предшколским установама у Бујановцу, Врању, Грачаници, Штрпцу, и са 

бројним културно-просветним организацијама, као и свим високим 

школама ове струке на територији Републике Србије. Поред тога, рад 

Школе је усмерен и ка научноистраживачкој делатности, а поновно 

покретање Зборника, чији је први главни и одговорни уредник била доц. др 

Мирјана Стакић, представља наставак издавачке делатности. 
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УПУТСТВО АУТОРИМА1 
 

ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ У ЗБОРНИКУ 

РАДОВА ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА ИЗ ГЊИЛАНА СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 

У БУЈАНОВЦУ 

 

 

Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија из 

Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу је часопис који излази 

једном годишње и који објављује оригиналне научне радове, прегледне 

научне радове и стручне радове из области васпитања и образовања, из 

области природних и друштвено-хуманистичких наука, а који нису 

претходно објављивани и нису истовремено поднети за објављивање у 

другим публикацијама и часописима, што аутор гарантује слањем рада. 

Часопис такође објављује приказе, оцене, библиографије, актулне 

информације из области васпитања и образовања. 

Радови треба да буду достављени најкасније дo 01. новембра текуће 

године, електронски, у прилогу – као отворени документ (Word), на следећу 

адресу: 

zbornik.vsovgb@gmail.com (са напоменом: за Зборник) 

Један аутор може послати највише два рада, један ауторски и 

један коауторски. 

1. Дужина рукописа: за огледе, прилоге и расправе до 16 

страница, са пописом литературе; за приказе до 6 страница са пописом 

литературе. 

2. Формат: фонт: Times New Roman; величина фонта: 12; без 

размака између редова, основни ред је поравнан (Justify). 

3. Параграфи: формат: Normal; први ред: увучен 1,5 цм. 

4. Име аутора: Наводе се име(на) аутора, средње слово и 

презиме(на). Име и презиме домаћих аутора увек се исписује у 

                                                 
1
Упутство ауторима приредиле: др Душица М. Филиповић, предавач; маст. Јасмина 

Јовић, наставник практичне наставе 

 

mailto:zbornik.vsovgb@gmail.com
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оригиналном облику (ако се пише латиницом – са српским дијакритичким 

знаковима), независно од језика рада; величина фонта12. 

5. Назив установе аутора (афилијација): Непосредно након 

имена  презимена и средњег слова наводи се пун (званични) назив и 

седиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив установе 

у којој је аутор обавио истраживање.  Ако је аутора више, а неки потичу из 

исте установе, мора се, посебним ознакама или на други начин, назначити 

из које од наведених установа потиче сваки од аутора; величина фонта: 10. 

Функција и звање аутора се не наводе. 

6. Контакт подаци: Адресу или електронску адресу аутор ставља 

у напомену при дну прве странице чланка, која је звездицом везана за 

презиме аутора. Ако је аутора више, даје се само адреса првог аутора. Назив 

и број пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као 

и назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се у 

посебној напомени, која је двема звездицама везана за назив установе у 

којој је аутор запослен. 

7. Оцењивање радова. – Рад процењију два компетента рецезента. 

На основу рецензија редакција доноси одлуку о објављивању рада и о томе 

обавештава аутора. За објављене радове се не исплаћује хонорар, а ауторска 

права се преносе на издавача. 

 

8. Ауторска права. – Да би се аутор и часопис заштитили од 

неовлашћене репродукције радова, Висока школа за васпитаче струковних 

студија из Гњилана (са привременим седиштем у Бујановцу) задржава 

ауторско право као издавач радова. 

 

9. Језик рада и писмо: Језик рада може бити: српски, енглески, 

грчки. За радове на српском језику писмо је ћирилица, а сажетак на неком 

од светских језика (енглески, немачки, француски).За радове на енглеском 

и грчком, потребно је доставити сажетак на српском језику. 

 

10. Наслов, поглавља, потпоглавља: Наслов треба да буде на 

језику рада; треба га поставити центрирано,великим словима и 

болдовано.Наслов поглавља такође  центрирано и болдовано.Наслов 

потпоглавља постављати једнако увучено као први ред основног текста и 

не болдовати. 

11. Апстракт: Апстракт треба да садржи циљ истраживања, методе, 

резултате и закључак. Треба да има од 100 до 250 речи и да стоји између 

заглавља (наслов, имена аутора и др.) и кључних речи, након којих следи 
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текст чланка. Апстракт је на српском или на језику чланка. Апстракт треба 

да буде испод наслова рада, без ознаке Апстракт. [Техничке пропозиције 

за уређење: формат – фонт: Times New Roman, Normal; величина фонта: 

11; размак између редова – Before: 0; After: 0; Line spacing: Single; први ред 

– увучен 1,5 цм у односу на основни текст (тј. једнако увучен као први ред 

основног текста]. 

12. Кључне речи: Број кључних речи не може бити већи од 10. 

Кључне речи дају се на оном језику на којем је написан сажетак. У чланку 

се дају непосредно након апстракта, са ознаком Кључне речи. [Техничке 

пропозиције за уређење: формат – фонт: Times New Roman, 

Normal; величина фонта: 11; први ред – увучен 1, 5 цм у односу на 

основни текст (тј. једнако увучен као први ред основног текста]. 

13. Претходне верзије рада: Ако је чланак био изложен на скупу у 

виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о 

томе треба да буде наведен у посебној напомени, при дну прве стране 

чланка. Не може се објавити рад који је већ објављен у неком часопису: ни 

под сличним насловом нити у измењеном облику. 

14. Навођење (цитирање) у тексту: Уколико је цитирани текст у 

раду дужи од четири реда, треба га издвојити као посебан пасус и написати 

словима величине фонта 11,увучен 1,5 цм у односу на основни текст (тј. 

једнако увучен као први ред основног текста). Сви цитати морају се 

навести према оригиналној графији, независно од писма на коме је рад. 

Начин позивања на изворе у оквиру чланка мора бити консеквентан од 

почетка до краја текста. Захтева се следећи систем цитирања, 

преовлађујући у науци о језику: 

ако се цитира више суседних страница истог рада, даjу се 

цифрекоjе се односе на прву и последњу страницу коjа се цитира, а 

измеђуњих ставља се примакнута црта2, на пример: 

... (Бошковић 1978: 47–51)..., / (в. Бошковић 1978: 47–51)..., / (уп. 

Бошковић 2001: 47–51)... /  Р. Бошковић (1978: 47–51) сматра да... 

                                                 
2Разлика између цртице и црте: цртица се користи у лексици, тј. у речима и пише се без 

белине, тј. размака (е-пошта, ауто-пут, 75-годишњи, и сл.), а црта се користи у реченици и 

најчешће замењује запету. Постоје примакнуте и одмакнуте црте. Примакнута је она код 

које испред и иза нема простора, тј. белине ( Београд–Ниш, рат 1941–1945 (или 1941–45), 

у XV–XVIII веку, итд.). Одмакнута је она код које има белине испред и иза (метод топло – 

хладно, сукоб Караџић – Видаковић, итд.). 
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Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре коjе 

сеодносе на странице у цитираном раду одваjаjу се запетом, на пример: 

... (Бошковић 1978: 45,53)..., / (в. Бошковић 1978: 45, 53)..., / (уп. 

Бошковић 2001: 45, 53)... /  Р. Бошковић (1978: 47–51) сматра да... 

15. Напомене (фусноте): Напомене се дају при дну стране у којој се 

налази коментарисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, 

допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима итд., али не могу 

бити замена за цитирану литературу. [Техничке пропозиције за 

уређење: формат – Footnote Text; први ред – увучен аутоматски (Col 1); 

величина фонта – 10; нумерација – арапске цифре.] 

16. Табеларни и графички прикази: Табеларни и графички 

прикази треба да буду дати на једнообразан начин, у складу с 

лингвистичким стандардом опремања текста. 

17. Листа референци (литература): Цитирана литература обухвата 

по правилу библиографске изворе (чланке, монографије и сл.) и даје се 

искључиво у засебном одељку чланка, у виду листе референци. Литература 

се наводи на крају рада, пре резимеа, са 

ознаком: ЛИТЕРАТУРА. Референце се наводе на доследан начин, 

азбучним односно абецедним редоследом. Ако се више библиографских 

јединица односе на истог аутора, оне се хронолошки постављају. Референце 

се не преводе на језик рада. Саставни делови референци (ауторска имена, 

наслов рада, извор итд.) наводе се на следећи начин: 

 [за књигу] 

Јакобсон, Р. (1971): Огледи из поетике, Београд: Просвета[за чланак] 

Милановић, A. (2000): Стереотипност и креативност у структури 

новинске вестипри генези српског новинарског подстила, Београд: Српски 

језик, V/1-2, Београд, 623–639. 

 [за прилог у зборнику] 

Чутура И. (2009): Употреба прилошких израза са именицом ’место’ у 

пренесеномзначењу, у: М. Ковачевић (ред.), Српски језик, књижевност, 

уметност, књ. I,Српски језик у употреби, Крагујевац: Филолошко-

уметнички факултет, 277–288. 
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 [за радове штампане латиницом] 

Simeon,R.(1969):  Еnciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, Zagreb: Matica 

hrvatska. 

 [за радове на страном језику – латиницом] 

Bloomfield,  L. (1970):Language, 12. ed., Unvin, London: University Books. 

 [за радове на страном језику – ћирилицом] 

Плотникова, А. А. (2000):  Словари и народная культура, Москва: Институт 

славяноведения РАН. 

Радове истог аутора објављене исте године диференцирати 

додајући a, b, c или а, б, в, нпр.: 2006a, 2006b или 2009a, 2009б 

 Ако има два аутора, навести оба презимена, нпр.: 

 Симиић, Остојић; ако их има више: после првог презимена (а пре године) 

додати et al или и др. 

 Ако није прво издање, ставити суперскрипт испред године, нпр.: 

Leech, G. ²(1981): GSemantics, Harmondsworth etc.: Pinguin Books. 

 Поступак цитирања докумената преузетих с Интернета: 

 

 [монографска публикација доступна on-line] 

Презиме, име аутора. Наслов књиге. ‹адреса са интернета›. Датум 

преузимања. 

Пр.: Veltman, K.H. Augmented Books, knowledge and culture. 

 ‹http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d.›.02.02.2002. 

 

 

http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d
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 [прилог у серијској публикацији доступан on-line] 

Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације, датум 

периодичнe публикације. Име базе података. Датум преузимања. 

Пр.: Du Toit, A. Teaching Info-preneurship: student’s perspective. ASLIB 

Proceedings, February  2000. Proquest. 21.02.2000. 

 

 [прилог у енциклопедији доступан on-line] 

Име одреднице. Наслов енциклопедије. ‹адреса са интернета›. Датум 

преузимања. 

Пр.: Wilde, Oscar. Encyklopedia Americana.‹ ›15.12.2004. 

17. Резиме: Резиме рада јесте у ствари апстракт обима до 10% рада 

на другом језику на којем није рад. Ако је језик рада српски, онда је резиме 

обавезно на једном од словенских или светских језика. Резиме се даје на 

крају чланка, након одељка ЛИТЕРАТУРА. Превод кључних речи на језик 

резимеа долази после резимеа. [Техничке пропозиције за уређење: формат 

– фонт: Times New Roman, Normal; величина фонта: 

11; размак између редова – Before: 0; After: 0; Line spacing: Single; први ред 

– увучен 1, 5 цм у односу на основни текст (тј. једнако увучен као први ред 

основног текста]. 

 

 

 

Следи пример рада за објављивање: 
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Петар М. Петровић,3 
Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац  

 

 

ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА4 

 
Апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт 

апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт 

апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт 

апстракт апстракт апстракт апстракт апстракт. 

Кључне речи: реч, реч, реч, реч, реч, реч, реч. 

 

1. Поглавље 

 

 

Текст5 текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

                                                 
3 petar.petrovic@gmail.com 
4 Рад је изложен на научном скупу: Традиција, модернизација и идентитети.Филозофски 

факултет, Ниш. (09. и 10. јул 2017. год.)  
5 „Појам потиче од латинске речи...“ (Јакобсон 1971: 30) 

mailto:petar.petrovic@gmail.com
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текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст: 

 
„цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат 

цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат 

цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат 

цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат 

цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат“ (Бошковић 

1978: 47–51).  

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

2. Поглавље 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст. 

 

2.1. Потпоглавље 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст. 

 



Упутство ауторима 

 281 

 

2.2. Потпоглавље 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст „citat citat citat 

citat citat citat citat citat citat citat citat“ (Simeon 1969: 58). Текст текст текст 

текст текст текст текст. 

 
„цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат 

цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат 

цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат 

цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат „цитат цитат цитат 

цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат цитат“ (Бошковић 

1978: 47–51).  

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст „citat citat citat 

citat citat citat citat citat citat citat citat“ (Simeon 1969: 58). Текст текст текст 

текст текст текст текст 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст „цитат, цитат, 

цитат,цитат, цитат, цитат, цитат, цитат, цитат“ (Џаџић 1976: 218).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац 

282 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Bloomfield,  L. (1970): Language, 12. ed., Unvin, London: University Books 

 

Veltman, K.H. Augmented Books, knowledge and culture. 

‹http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d.›.02.02.2002. 

 

Јакобсон, Р. (1971): Огледи из поетике, Београд: Просвета   

 

Милановић, A. (2000): Стереотипност и креативност у структури 

новинске вестипри генези српског новинарског подстила, Београд: Српски 

језик, V/1-2, Београд, 623–639. 

 

Simeon, R. (1969):  Еnciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, Zagreb: Matica 

hrvatska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d


Упутство ауторима 

 283 

 

Petar, M. Petrović 

 

 

PERMANENT EDUCATION OF TEACHERS 

 
Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary  

Summary SummarySummary Summary Summary Summary Summary Summary 

Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary. 

Key words: Word, Word, Word, Word, Word, Word, Word, Word, Word. 

 

 

 

 

 

Редакција Зборника ВСОВГБ 
 

 



 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP – Каталогизација у публикацији 

Народна библиотека Србије, Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

377(497.11)   

 

       ЗБОРНИК радова Високе школе за васпитаче 

струковних  

студија у Гњилану-Бујановац = Collection of Papers of 

Preschool Teacher Training Vocational School in Gnjilane-

Bujanovac / главни уредник Милорад Филић ; одговорни 

уредници Душица М. Филиповић, Јасмина Јовић. - 2015, бр. 

1-    . - Бујановац : Висока школа за васпитаче струковних 

студија у Гњилану-Бујановац, 2015-    (Врање : Аурора). - 25 

cm 

 

Годишње. - Текст на више светских језика. 

ISSN 2406-2200 = Зборник радова Високе школе за 

васпитаче струковних студија у Гњилану-Бујановац 

 



 

 

 


