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РЕЧ УРЕДНИШТВА 
 

Уважени читаоци, пред Вама је двоброј Зборника радова Високе 
школе за васпитаче струковних студија из Гњилана са привременим 
седиштем у Бујановцу, настао као резултат преданости аутора 
научноистраживачком раду, те жеље за пружањем нових сазнања из 
различитих области научно-образовног рада.Зборник је конципиран у 
четири тематске целине, тј.поглавља: 

• Српски језик и књижевност 
• Педагошка, психолошка и социолошка истраживања 
• Ликовна и музичка култура 
• Хроника и прилози 

 
Прву тематску целину Српски језик и књижевност отвара прилог 

који испитује дијалекатске одлике говора села надомак Алексинца, у исто 
време чувајући од заборава карактеристике говора које неминовно нестају 
исељавањем становника овог села. Остали прилози ове тематске целине 
јесу из поља књижевности. Прилог Биљане Солеше истражује проблем 
рецепције поезије код младих читалаца, осврћући се и на утицај савремене 
информационо-комуникационе технологије, те на могућност коришћења 
исте у циљу афирмације књижевности и њене популаризације код ученика 
и младих, уопште. Наредни прилог овог Зборника (Суморна слика 
живота сељака у прози Иве Ћипика) доноси уметничку слику живота села 
19. века са подручја Далмације, уводећи нас у живот напаћеног народа, 
наводећи нас да се осврнемо и на савремене класне поделе у друштву, 
односно, на савремене облике тлачења.Прилог др Душице Филиповић 
помера нас у 20. век и усредосређује на проблем брака у роману савремене 
српске прозе Милоша Црњанског. Приступом проблему и његовом 
анализом, рад изилази из просторних и временских оквира романа, 
отварајући питање слободе, самоће и отуђености у браку.  

 
Тематска целина Пегагошка, психолошка и социолошка 

истраживањадоноси актуелне и оригиналне теме педагошких и 
психолошких истраживања. Поглавље почиње прилогом The Pedagogical 
Framework of Interaction in Online Learningкоји износи идеје о будућим 
правцима педагогије – интеракцији у Online учењу. Актуелност и 
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оригиналност истраживања обезбеђује, између осталог, и то што се аутори 
фокусирају на истраживање нове,савремене педагошке проблематике, те 
раддоноси и теоријску основу која омогућава разумевање и схватање 
суштинског питања учења. 

Прилог др Снежане Ладичорбић, компаративним приступом 
проблему истраживања, указује на реформска искуства у образовању, 
притом скрећући пажњу на основне задатке савременог образовања. 
Прилогом Морал опраштања код децеврши се заокрет ка савременом 
образовању из угла педагошког приступа др Јустина Поповића који 
савремено друштво и савремено образовање не одваја од света детињства, 
дечје прошлости и садашњости, посматрајући дете као оца савременог 
човека.  

Други део целине доноси најпре истраживање базирано на 
проучавању васпитних стилова родитеља у циљу показивања утицаја 
истих на ниво самопоштовања које се развија код деце (Повезаност 
васпитних стилоа родитеља и самопоштовања ученика осмог разреда). 
Следећи прилог (Преморбидна прилагођеност код посттрауматског 
стресног поремећаја), отвара интересантно и за наше просторе актуелно 
поље психолошког истраживања, испивањем посттрауматских стресних 
поремећаја насталих под утицајем ратних стресора, уз јасна образложења 
о очувању и унапређењу менталног здравља. 

Трећи део ове целине доноси два истраживања. Рад спец. 
Александре Јанковић указује на значај учења и неопходност примене 
демократских вредности у предшколској установи, стављајући акценат на 
улогу васпитача у изградњи демократски уређене установе, док 
коауторски рад за предмет истраживања има Конвенцију Уједињених 
нација о правима детета. Истраживање отвара питање у којој мери земље 
потписнице конвенције поштују стандарде прописане Конвенцијом. С 
обзиром да је једна од земаља потписница Конвенције и Република 
Србија, у раду се разматра и то који делови Конвенције се остварују у 
нашој земљи, акоји који се занемарују и који су узроци свему томе. 

 
У поглавље Ликовна и музичка уметност уводи нас оригинално 

истраживање (Метафора зидног записа – аморфна стања или 
материјалне конфигурације), које прати визуелну комуникацију човека 
кроз векове, путем поруке, записа, цртежа. Остали прилози овог поглавља 
акценат стављају на педагошки значај ликовног, односно, музичког 
васпитања. Мр Марија Мојовић Филиповић своје истраживање усмерава 
на указивање значаја који васпитач има у процесу ликовног васпитања 
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деце, кроз указивање на важност ликовног васпитања у развоју детета. На 
значај дечјег спонтаног музичког остваривања у предшколском узрасту 
које подстиче целокупни дечји развој, те емоционално и друштвено 
обогаћује дечји живот, указује прилог Музика у предшколском васпитно-
образовном систему, кроз разматрање плана и програма Музичког 
васпитања у предшколским установама. У прилогу Покретање звуком – 
лечење музиком, који уједно и затвара ово поглавље, значај музике 
посматра се и изван предшколског узраста, указујући између осталог, на 
способност музике да продре до најдубљих делова људске психе. 

 
Зборник затвара сегмент Хроника и прилози који почиње прилогом 

Основна школа у Боштану 1870–1941. Овај рад доноси значајан исторјски 
преглед настанка и развоја српске основне школе у селу Бостану код 
Новог Брда, притом пратећи и живот појединаца заслужних за оснивање 
школе. Значај рада је утолико већи јер отрже од заборава и драгоцене 
податке о самом селу, о животу и раду људи тога краја. Овај сегмент 
употпуњује и прилог Маје Филиповић, у коме се разматрају критеријуми 
које сваки тест мора поседовати како би био ваљан. Сегмент завршавамо 
прилогом о сликарском раду мр Звонка Павличића, у коме се акценат 
ставља на циклус радова Вртлози, уз анализу естетског кретања у 
сликарском раду уметника.  

 
Двоброј Зборника за 2018/2019. годину јесте још један корак у 

обезбеђивању континуитета издавачке делатности Високе школе за 
васпитаче струковних студија из Гњилана са привременим седиштем у 
Бујановцу. И овај двоброј следи сврху и садржај издавања претходних 
бројева: пружање нових сазнања који ће педагошки рад учинити барем за 
корак иновативнијим, оригиналнијим, бољим; пружање мотивације за 
даља и нова истраживачка прегнућа како уходаних истраживача, тако и 
оних који тек закорачују на тај пут. И у овом двоброју сваки аутор 
потврђује циљ који га води у његовом педагошком раду: проширивање 
научног сазнања и богаћење педагошке културе,стално унапређење 
квалитета наставног, односно, педагошког рада, а све у циљу школовања 
свестраног, самосвесног младог човека, који ће умети да на сваком кораку 
животног пута препозна истинске вредности и истим тежи, а своје циљеве 
остварује у оквиру моралних и естетских граница.  
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Редакција овим путем упућује позив свим ауторима да научним 
радовима и прилозима допринесу повећању квалитета Зборника. Такође, 
позива и студенте специјалистичких, мастер и докторских студија да 
стичу вештине писања и уређивања радова, те да у ауторским или 
коауторским прилозима са својим менторима, објаве своја истраживачка 
сазнања до којих су дошли у истраживачким радовима током студија или 
током израде завршних радова. 
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Катедра за српски језик и књижевност 
 
 

ФОНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СЕЛА ТРЊАНА КОД 
АЛЕКСИНЦА (АНАЛИЗА ДИЈАЛЕКАТСКОГА ТЕКСТА) 

 
 У овом раду ће се, уз приказ досадашњих дијалектолошких 
истраживања, дати слика најмаркантнијих фонетских црта призренско-
јужноморавског поддијалекта призренско-тимочког наречја забележених 
на терену у селу Трњану надомак града Алексинца. Прилог раду чине 
дијалекатски текстови и примери из живог казивања информатора 
Радмиле Павић (1935) на основу којих ће се дати фонетски систем овог 
говора. Грађа за рад снимљена је дигиталним аудио записом лета 
Господњег 2017. године у оквиру ширих ономастичких и лексиколошких 
истраживања. Овим радом показаће се и то у коликој мери старији 
испитаници негују архаичност свог говора, чиме се доводи до закључка да 
је жена ипак та која најбоље чува језик. Уједно, рад чини и основ за даља 
како дијалектолошка тако и социолингвистичка истраживања наведеног 
простора. 
 Кључне речи:дијалекатски текст, фонетска анализа, призренско-
тимочки дијалекат, село Трњане. 
 
 

1. Уводне напомене 
 

 Налазимо се у кући Христивоја и Радмиле Павић2, који живе у 
породичној кући у селу Трњану3 зиданој шездесетих година прошлог века, 

1dusan93esn@gmail.com 
2Христивоје је рођен 1932.године у сиромашној сељачкој породици од оца Миодрага и 
мајке Богиње Павић, рођене Јоксимовић. Радмила Павић, девојачко Ранђеловић, рођена 
је 1935. године у истом селу у богатој трговачкој кући. Узели су се 1958.године у 
општини Трњане. Невеста је доведена у кућу Павића у јесен исте године.Сећајући се тога 
времена радосно се смеше и једно и друго. 
3Трњане је село које се налази на простору општине Алексинац, која припада Нишавском 
округу.Историјски подаци кажу да се први пут помиње 1444.године када је имало свега 
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савремено опремљеној, али у којој се назиру предмети и обичаји који су 
сачувани од давнина. Након склапања брака живели су у заједници са 
Миодрагом и Богињом, Христивојевим мајком и оцем, братом Божидаром, 
снахом Живком и њиховим двема ћеркама, Мирославом и Славицом. Сви 
заједно, сложно и у љубави, спремали су се за живот у будуће. 
 Специфичности призренско-јужноморавског поддијалекта су 
многобројне. Оне се огледају на фонетском, морфолошком, синтаксичком, 
лексичком и прозодијском плану. Особине могу варирати у зависности од 
краја о коме се говори и утицаја суседних језика. Уопште, можемо 
говорити о архаизмима тј. особинама из старијег стања српског језика и о 
иновацијама, односно, балканизмима насталим под утицајем несрпских 
блиских говора и језик.1 Село Трњане припада призренско-тимочком 
говорном поднебљу, а сам призренско-тимочки дијалекат оштро се издваја 
двема значајним групама особина: извесним бројем архаизама и, 
нарочито, низом иновација које иначе нису обичне у српскохрватским 
говорима. Губљење квалитативних и квантитативних опозиција и свођење 
на један – експираторни акценат, једна је од основних иновација у овом 
дијалекту (Ивић 1985: 110).Карактеристичне одлике овог краја огледају се 
најпре на фонетском плану. Замена јата је доследно екавска. Полугласник 
је сачуван (кьд), али постоји и секундарни полугласник у речима турског 
порекла (комшильк). Глас х не постоји у консонантском систему (леба, 
дођо), док у унутрашњости речи бива замењен обично гласом в (уво). Глас 
у замењен је гласом в и у неким примерима у финалном положају (нпр. 
презент Онидолазев). Финалне сугласничке групе се редукују (пос, гроз). 
У неким примерима збирних именица са наставком -је имамо метатезу 
(лојзе). Но ипак, у овом раду биће обухваћене и обрађене само оне 
особине које су ексцерпцијом грађе пронађене у говору Радмиле Павић. 
Морфолошке особености су многобројне. Деклинација је аналитичка. 

педесет становника. Даље се помиње податак из 1536.године када је имало деведесет и 
два (92) становника. Године 1572.има сто четрдесет и осам (148) становника, 1834. 
године има триста (300) становника, а 1953. чак хиљаду деветсто педесет и три (1 953) 
становника. Према Попису из 2007.у Трњану живи хиљаду триста двадесет и два (1 322) 
становника. На самом крају месеца новембра 2012.године(а према подацима из Пописа 
становништва од 31. 9. 2011.) у Трњану постоји око 410 домаћинстава, са око 610 
станова, од којих је преко стотину напуштених кућа у којима нико не живи. Укупан број 
становника је хиљаду двеста деведесет и осам (1298), од којих је око хиљаду и шездесет 
троје (1 063) одраслих и двеста тридесет петоро (235) малолетних особа.Село је већим 
делом насељено Србима. Сајту Републичког завода за статистику http://www.stat.gov.rs, 
приступљено је 16.јуна 2018. године: „Књига 20“. Упоредни преглед броја становника 
1948−2011. 
1Асим Пецо дели особине призренско-тимочког дијалекта типично штокавске, 
балканистичке и локалне. Више у: Пецо, А. (1989): Преглед јужнословенских дијалеката, 
Београд: Научна књига, стр. 64. 
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Аналитичка је и компарација придева. За компаратив се користи префикс 
по- а за суперлатив нај- (добар, подобар, најдобар). Могу се поредити и 
неке именице (почовек). Користе се и поредбене конструкције са 
прилозима како и колико (Како тебе је стар). Код деклинације личних 
заменица у множини имамо посебне облике у општем падежу: ни за прво 
лице, ви за друго лице и ги за треће лице. Што се тиче личне заменице 
женског рода у једнини, она у општем падежу има облик гу (да гу видим). 
Може се рећи да ова заменица има и посебан облик за датив, а то је ву (ће 
ву покажем). Карактеристичан је и облик њума. Код показних заменица 
користе се суфикси -ј и -ја (тьј, тај, тој; тија, теја, тија). Удвајање 
заменица (мене ми ладно). Инфинитив не постоји и замењен је 
конструкцијом да+презент (да дођете). У презенту имамо наставак за 
облик -у у првом лицу једнине (Ја иду, чују), док је у трећем лицу множине 
уобичајено -в на крају (Они радив, проносев). Облик радног глаголског 
придева у мушком роду има уместо група -ао, -уо, -ео морфеме -ја или -
еја(дошја, донеја). Од прошлих времена поред перфекта у употреби су и 
аорист и имперфекат. Аорист има наставке без гласа с (дођомо, дођоте), 
док имперфекат има наставак типа -еше (носеше, пролазешев). Футур је 
исказан конструкцијом ће+презент (ће пођем). Императив нема облик за 
прво лице множине, док је у другом лицу код неких глагола наставак -ете 
(донесете). Глаголски прилог садашњи исказан je наставцима -ајећи, -
ејећи (гледајећи, радејећи) (Барјактаревић 1966: 198). 
 

2. Ранија дијалектолошка проучавања испитиваног подручја 
 

 Прве податке о народном говору у алексиначком округу дао је 
Милан Милићевић у „Кнежевини Србији“. Он износи само то да тај говор 
припада говору који се чује у целој Моравској долини. 
 Као извор за упознавање говора из друге половине XIX века треба 
поменути народне клетве и пословице из Алексиначке Мораве, које је 
прикупио и објавио Тихомир Ђорђевић у часопису „Караџић“ 1899. 
године. Неколико година касније, Тихомир Ђорђевић је у другом броју 
часописа „Караџић“ из 1903. године објавио рад под називом „Оглед из 
граматике народног говора у Алексиначкој Морави“. Том приликом је на 
почетку огледа рекао следеће: „Овај говор познајем још од детињства. Ја 
сам у Алексиначкој Морави одрастао, тим сам говором говорио, о њему 
сам много пута мислио, па сам најзад смислио да ухватим све што је 
његова карактеристика, другим речима: да му саставим граматику. На 
томе сам велики део већ свршио, средио сам доста грађе и од тога, ево, 
огледа ради, издвајам промену заменица“ (Ђорђевић 1903: 1). 
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 Међутим, тек ће се у студији Александра Белића „Дијалекти 
источне и јужне Србије“ дознати о говору Алексиначког Поморавља.1 
Према резултатима Александра Белића, Алексиначко Поморавље припада 
говорном типу јужноморавског дијалекта.2 Сви говори источне и јужне 
Србије груписани су у три групе: а) тимочко-лужнички говор; б) 
сврљишко-заплањски (или „заплањски“); в) јужноморавски (Белић 1999: 
34). Незнатних одступања има само у граничним пределима на истоку и 
западу јужноморавског дијалекта, што се објашњава мешавином и 
утицајима суседних дијалеката. Наравно, дијалекатске границе не треба 
схватити математички, јер свуда око њих постоје мање или више прелазне 
зоне са местима у којима се дотични дијалекти укрштају. Оне су у 
Алексиначком Поморављу изразитије на источној и западној страни, мање 
на северној (Антонијевић 1971: 28). 
 У једном свом извештају о испитивању говора у североисточној 
Србији, Милош Ивковић констатовао је да се на простору између Мораве 
и Ртња налази широк појас мешавине ресавског и јужноморавског говора. 
Његово мишљење је да сва села са леве стране од повучене линије долазе 
у тај појас, па би према томе насеља северно од Вукашиновца, Делиграда 
и Јасења у Алексиначком Поморављу са осталима у правцу Ражња 
припадала том појасу у коме се укрштају ресавски и јужноморавски 
говори. Најновија дијалектолошка проучавања себи за задатак постављају 
детаљно проучавање граничног појаса јужноморавских говора према 
косовско-ресавском дијалекту (Ивић 1956: 125). 
  „Ако упоредимо говор друге половине XIX века, што нам је 

у текстовима дао Тих. Ђорђевић, са данашњим говором, видећемо 
да се од тога старог говора много изгубило и променило. Моравски 
становници такав говор више не познају, особито подмладак. 
Имали смо прилике да само код најстаријих генерација понешто 
забележимо што би се слагало са оним што је изнео Тих. 
Ђорђевић“ (Антонијевић 1971: 29). 

  
 Драгомир Врећић испитивао је „отпорност“ дијалекатских навика 
на педагошке и дидактичке мере код ученика основне школе у Алексинцу. 
Том приликом, узимајући у обзир и неке психолошке моменте (као што 
су: поверење према наставниковој речи и строгост у придржавању онога 
што се у школи прогласи „исправним“, а касније (у пубертету): 

1Међутим, у богатој грађи нема примера забележених на простору Алексиначког 
Поморавља. Александар Белић тај недостатак објашњава тако што је у време проучавања 
овог предела његова расправа већ била у штампи, тако да се прикупљени материјал 
користио само за израду карте и одређивање границе јужноморавских говора. 
2То се може видети и из приложене карте у поменутој Белићевој књизи, на којој је 
Алексиначко Поморавље скоро цело покривено јужноморавским говором. 
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противљење настојањима околине, па и наставника и отуда: ретардација 
од онога што се у млађим разредима основне школе научи, Врећић је, 
поред карактеристичног акцента, који никако и није „исправљен“, 
констатовао јако одупирање аналитичке деклинације, понајвише због 
губљења осећања за значење циља и места (А: Л). Такође, чврсто 
одржавање конструкције с(ас) + И за значење оруђа. Поред начелног, ово 
истраживање за дијалектологију нема другог значаја (Богдановић 1987: 
47). 
 Значајан допринос изучавању говора Алексиначког Поморавља 
доноси истоимена монографија „Говор Алексиначког Поморавља“1 аутора 
Недељка Богдановића. Он је у раду представио резултате својих теренских 
истраживања, обухвативши све фонетске, морфолошке и синтаксичке 
карактеристике које поменути говор носи са собом. 
 Говор села Трњана није детаљније испитиван са дијалектолошке 
стране. 
 

3. Анализа дијалекатског текста 
 
 Сваки транскрибовани теренски запис трајно је сведочанство 
говора који ће се, за извесно време, под утицајем социолингвистичких 
фактора, у одређеном степену изменити, те смо дужни да бележимо и фазе 
његове трансформације. За дијалектолошка истраживања подразумева се 
да транскрипти морају бити аутентични, без испитивачевих 
реинтерпретација или прилагођавања (Бошњаковић 2014: 499). Потпуни 
транскрипт разговора, какав је и пренет у овом раду, често отежава 
интерпретацију, али и открива појаве које би на други начин биле 
пропуштене. Транскрипција говорног језика је рутинска пракса у оквиру 
лингвистике, али и у другим дисциплинама које се баве анализом 
говорног језика (Сикимић и Бошњаковић 2009: 27). 
 У прилогу се налазе два текста обележена експираторним акцентом 
под називом Када говори о детињству…и Када говори о својој удаји и о 
удаји деце…Након текста наведени су фонетски анализирани примери. 
 

Када говори о детињству… 
 
 Па је то би̍ло бе̍да, па је то би̍ло мука, нема̍ње, ма̍јка остави̍ла, о̍тац 
остави̍јо, де̍да и ба̍ба су бо̍лесни, тр̍и же̍нски дете̍та, да̍л и̍маш да обуче̍ш, 
да̍л и̍маш да поједе̍ш, то те ни̍ко не пи̍та. Ра̍диш, копа̍ш, це̍ло ле̍то на 
су̍нце, пече̍sве̍зда, ма ни̍ко те не пи̍та ел мо̍жеш ел не мо̍жеш. Ајде по̍сле у 

1Овај рад представља делимично измењен текст докторске дисертације истог аутора, 
одбрањене на Филолошком факултету у Београду, 14.новембра 1985. године. 
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шко̍лу, кад сам по̍шла у шко̍лу, мо̍ји ме че̍кају да и̍дем да во̍дим кра̍ве да 
шпа̍ртам, каква̍ књи̍га, какво̍ уче̍ње, ако не да во̍дим кра̍ве –о̍вце да чу̍вам. 
Кома̍т ле̍ба у ру̍ке и а̍јде, да̍л ти да̍ло па̍рче си̍р или каву̍рму, ко те пи̍та, 
ни во̍да, ни ни̍шта. Це̍а дьн чу̍ваш о̍вце, послепо̍дне чу̍ваш о̍вце, у̍вече 
намирује̍ш сто̍ку, ко те пи̍та да̍л си написа̍ла ил си научи̍ла. Кад сам ма̍ло 
одјача̍ла,и̍ди под на̍дницу, копа̍ш, ра̍диш, де̍ду но̍га боли̍, о̍тац до̍ђе: 
„А бре си̍нко ел и̍ма та пла̍та, ба̍рем по̍рез да пла̍тим?“. 
– „Ма не̍ма бре та̍то, тр̍и же̍нски дете̍та, ти ни̍шта не ми̍слиш на њи̍“. 
„Па ће сре̍димо, пола̍ко, пола̍ко“. 
Да̍н, два̍, тр̍и, неде̍ља, ме̍сец, не̍ма, све нам ду̍гови, све̍ то по и̍сту при̍чу. 
Ајде по̍сле, пора̍стомо дево̍јке кобаја̍ги, шта, де̍ца ки де̍ца, у̍даде се се̍стра 
стари̍ја у осамна̍ес го̍дине, ја и̍сто осамна̍ес, са̍м да се отлка̍че од ме̍не, да 
не̍мају о̍бавезу. Мо̍ре за у шко̍лу кад је би̍ло, ја сам би̍ла о̍дличан ђа̍к. 
За̍кон мо̍ра ди̍деш у шко̍лу до о̍сам ра̍зреда, а они̍ ка̍жу: „Мо̍ре и̍ди та̍м па 
не во̍лиш ти̍ шко̍лу, ти̍ ће да копа̍ш“. А та̍м ми ка̍жу: „Ееее, мо̍ре дете̍, 
слу̍шај ме̍не, завр̍ши шко̍лу, каква̍ мати̍ка“. Ја пла̍чем, не̍ћу ди̍м у шко̍лу, 
ћу ди̍м да ко̍пам. И тако̍ сам и раде̍ла, по̍сле се покаја̍. 
 

Када говори о својој удаји и о удаји деце… 
 
 И по̍сле ја а̍јд пола̍ко уда̍до се, шта, осамна̍ес го̍дине, дечурља̍к. 
Исто и о̍вде не̍маш, де̍ца, уда̍ј се, свекр̍ва о̍пасна, да сти̍чеш, прави̍ куће, 
прави̍, купи̍ тра̍ктор, ни̍је са̍м једно̍, све̍ то, али кад те не̍што од кра̍ј 
поте̍ра то до кра̍ј те те̍ра. Свекр̍ва о̍пасна, џа̍бе до̍бар све̍кар, свекр̍ва 
о̍пасна, а ја не мо̍гу, тре̍ба ра̍дим. Де̍ца се израђа̍ше, си̍тна, а̍јде, пове̍домо 
једанпу̍т на њи̍ву де̍цу, оно̍ врући̍на, пече̍ sве̍зда, она̍ј мале̍чак, ми 
пле̍вимо папри̍ку, он до̍шо па се ва̍ља по о̍џак. Иди та̍мо ги заи̍грај, бе̍жи 
бре ка̍же зави̍чна, ја̍ сам побе̍гла од мо̍ју, ти ме те̍раш да чу̍вам тво̍ју, а 
оно̍ не̍ма јо̍ш ни ме̍сец да̍на, напа̍ле га муши̍це, пла̍че. Ку̍ку ре̍ко же̍но 
ми̍ла, на свекрву ви̍чем, ја да де̍ца пишти̍ју као го̍д цр̍ви о̍вде то не дола̍зи 
у о̍бзир ви̍ше, ко ме пи̍та ћу ви̍кам да не̍сам. И ја по̍сле, кад је бли̍зо, ја 
оста̍вим де̍цу код ку̍ће, оти̍днем на њи̍ву, вр̍нем се, пресвуче̍м ги, не̍што 
пропере̍м, оно̍ подо̍јим, оно̍ нара̍ним. Она же̍на ста̍ра, њу не интере̍сује, 
да̍м гу та̍мо, ме̍тнем гу та̍м, оно̍ пла̍че. Шта ћеш, тако̍ ти је то, кад те 
не̍што загло̍ђе од кра̍ј и по̍сле ми и Сла̍вица бе̍ше бо̍лесна не̍што.Ова̍ј би̍јо 
до̍бар, Слави̍ша ми бе̍ше до̍бар, а Сла̍вица се ра̍зболе не̍што. Уххх. Му̍ке 
жи̍ве. По̍сле а̍јде де̍ца сти̍гоше, у̍даде се Сла̍вица, ће̍рка ми мла̍ђа има̍ла 
мо̍мка, мо̍ј му̍ж не̍ће прижењу̍је Слави̍шу, ја мо̍рам по ре̍д. Ајде о̍н ће га 
пи̍та: „Ти, ће се же̍ниш Слави̍шо?“,а ја ви̍чем: „Немо̍ да ка̍жеш да ће се 
же̍ниш, а она оста̍ла тру̍дна, ка̍жи да се не̍ће жениш до̍кле не уда̍мо 
се̍стру, по̍сле се же̍ни си̍нко и ти“. 
Ова̍ј ви̍че: „Ти, си̍нко, не̍ћу ти ја дозво̍лим да те Сла̍вица преже̍ни.“ 
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„Не̍ћу се ја же̍ним та̍то, ти Сла̍вицу уда̍вај, ја не̍ћу сьг“. Ко зна, он се 
по̍сле, ства̍рно, се̍дам о̍сам го̍дине и ожени̍о. И тако̍ њу уда̍домо, о̍н по̍сле 
си момку̍је до два̍ес и ше̍с го̍дине. По̍сле се ше̍с го̍дине забавља̍о са Су̍зу, 
па се о̍жени, али по̍сле свекр̍ва ми умре̍, ја те̍ра га пре да се же̍ни, о̍н неће, 
е по̍сле о̍н о̍ће, ал ја не̍ћу док барја̍к на ку̍ћу сна̍ју да дово̍дим. Ће че̍кате, 
па кад оста̍вимо го̍дину, та̍д ће се же̍ниш. И они̍ ства̍рно сачека̍ше, о̍жени 
се Слави̍ша, доби̍ де̍те једно̍, му̍ж ми се ра̍зболе, по бо̍лнице, по ле̍кови, 
и̍де му̍ка, и̍де не̍воља и тако̍ умре̍. Не до̍чека ни пе̍нзију, ни реше̍ња, 
ни̍шта. Стре̍сови. Он умре̍, роди̍ла се Са̍ндра, ова̍ мла̍ђа. Се̍стра гу се 
ра̍зболе. Тр̍и дете̍та ма̍ли. Му̍ж умре̍. Му̍ка, бе̍да, нема̍ње, мо̍раш по ре̍д, 
али издр̍жи га, и све то тако̍ исплива̍мо. 
 
 3.1. Вокалски систем 
 
 Вокалски систем села Трњана познаје пет основних вокала: а, е, и, 
о, у, као и р у вокалској функцији, којеима широку употребу.Фонолошки 
значај специфичности призренско-тимочког система акцентуације 
напредно је висок. Упоређен са системима осталих српскохрватских 
говора, где је број вокала удвостручен квантитетским разликама (дуги и 
кратки вокал су две различите дистинктивне јединице), а обично и још 
више повећан интонационим опозицијама, призренско-тимочки систем 
одликује се битним смањењем броја дистинктивних јединица у вокализму. 
Тако на пример, призренско-тимочком а одговарају четири вокала у 
новоштокавским говорима: à, ȁ, â, á (Ивић 1956: 112). 
 Према ономе шта је рефлекс јата дао у српском језику, разликују се 
(и)јекавски и екавски говори. Карактеристично за говор Трњана јесте 
чињеница да се јат рефлектује у вокал е (екавска рефлексација јата). Због 
тога се уместо одричних облика помоћног глагола јесам: нисами ниси 
користе облици: несаминеси. Забележена су два примера рефлексације 
гласа јат у вокал е, и то у радном глаголског придеву: (…) тако̍ сам и 
раде̍ла и у одричном облику помоћног глагола јесам: ћу ви̍кам да не̍сам. 
 Једна од најинтересантнијих и најважнијих особина овог дијалекта 
и поддијалекта јесу полугласници. У старословенском језику постојале су 
две врсте полугласника, које су се временом изједначиле и дале један 
полуглас. То једначење се извршило још у заједничко-српском језику који 
је овом дијалекту и предао само један полуглас. Тај један полуглас се 
може наћи на два места: на месту где се налазио и у старословенском 
језику, а постоји и полугласник који се образовао у засебном животу ових 
дијалеката, већином пред или за акцентом. Тон ових гласова образује се 
наглим, брзим отварањем гласних жица, њиховим моменталним 
треперењем, њиховом експлозијом. Краткост ових полугласника је једна 
од њихових карактеристика. Они су краћи и од кратких вокала. 
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Полугласник се може наћи на разним местима: у корену речи, у 
наставцима за основу, у суфиксима, у затвореним слоговима, у 
предлозима и префиксима, у падежним наставцима, у туђим речима 
(Белић 1999: 89). Забележени су следећи примери чувања полугласника у 
говору Радмиле Павић: дьн,сьг. 
 Још једна вокалска карактеристика призренско-тимочког дијалекта 
јесте чување вокалног л или његов рефлекс другачији од рефлекса осталих 
штокавских говора. У свим поддијалектима налази се и рефлекс у, онако 
како је и у стандарду (Богдановић и Марковић 2000: 148). Уосталом, и 
једна од основних подела призренско-тимочког дијалекта на тимочко-
лужнички, сврљишко-заплањски и призренско-јужноморавски 
поддијалекат настала је на основу међудијалекатских критеријума, а један 
од њих било је управо вокално л (Белић 1999: 90). Призренско-
јужноморавски поддијалекат поред основног у на месту старог л, у 
одређеним позицијама има супституент лу. Међутим, у говору 
информатора Радмиле Павић забележен је придев цеа<цео<цел. 
 Апокопа јесте појава изостављања последњег вокала у речи. У 
идиолекту Радмиле Павић забележени су примери губљења финалног оу 
примерима там (х2), сам и губљења финалног и у примерима ал, ил. 
 За призренско-тимочки дијалекат карактеристична је и појава 
сажимања финалних самогласничких група. У идиолекту Радмиле Павић 
бележи се један пример сажимања вокалских група: дошо. 
 Замена вокала карактеристична је за велики број народних говора. 
Некада је разлоге томе могуће наћи у њиховом окружењу, тј. у 
прилагођавању изговору једног гласа другом, некад у тежњи ка отварању 
или затварању изговора, а некад то бива под утицајем експираторне снаге 
акцента. Забележен је пример у ком долази до алтернације вокала у и о. *у 
> о: бли̍зу>бли̍зо. 
 Још једна појава која се тиче вокалског система јесте и појава 
дијалекатског облика везника као: кај. Сматра се да је тај дијалекатски 
облик настао на следећи начин: као и > каи > кај. Секвенца аи прешла је у 
ај, што би се могло назвати декомпоновањем секвенце настале 
девокализацијом једног од вокала у њој (Богдановић и Марковић 2000: 
44). 
 Елизија јесте вокалска појава изостављања „непотребних“ гласова 
ради благогласности нарочито тамо где настаје зев који треба укинути не 
само кад је у једној речи него често и кад је међу двема, тј. када се једна 
реч завршава, а друга непосредно за њом почиње самогласником. У 
идиолекту Радмиле Павић забележен је један пример елизије: дидеш. 
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 3.2. Консонантски систем 
 
 Консонантски систем призренско-тимочког дијалекта углавном се 
одликује великим бројем одступања од стандардног језика. Та одступања 
тичу се ишчезавања појединих гласова из консонантског система и чување 
појединих гласова који нису карактеристични за стандард српског језика. 
 У говору Алексиначког Поморавља артикулација гласа ј варира у 
зависности од окружења у којем се налази, позиције у речи и акцента, 
затим од темпа говора, па и од говорних навика у једноме крају 
(Богдановић 1987: 94). Степен нестабилности тешко је одредити, али је 
сугласник ј нестабилнији него у другим зонама, те долази и до потпуне 
редукције:ел (х3), немо̍. 
 У говору је честа употреба африкате s, којом се и те како одступа 
од стандардног језика. Глас s може бити ономатопејског порекла, може 
стајати на место з, дз, у сугласничкој групи од з и још неког консонанта (-
в, -д, -б), али и спојевима речи од консонаната који га артикулационо могу 
формирати (ц + б, т + з) (Богдановић 1987: 103–104). Забележена је 
употреба лексеме sве̍зда два пута. 
 Консонантх је у свим дијалектима источне и јужне Србије ишчезао 
и по свој прилици у свим положајима у речи. У неким случајевима, али 
доста ретко, налазимо на почетку речи врло слабо артикулисано, 
редуковано х које се једва чује. Оно се налази обично у речима преузетим 
из турског језика. У другим је српским дијалектима нестајање звука х 
почело у шеснаестом веку и није се ни до данас извршило у свим 
дијалектима, али у неким је већ одавно сасвим нестало (Белић 1999: 
172).Процес губљења х јако је експанзиван. Ретке су речи у којима се овај 
консонант очувао на почетку речи. Говор Радмиле Павић не познаје глас х 
ни на почетку, али ни на крају речи. У иницијалној позицији у речи, хсе 
губи у следећим примерима: ле̍ба, а̍јде (х5), а̍јд, о̍ће(х2); у медијалној 
позицији: нара̍ним; у финалној позицији: њи, прави̍ (х2), купи̍, реко ̍. 
 Најчешће т нестаје из финалне позиције када се реч завршава 
групом сугласника. Обично се губи после сугласника с. Узрок нестајања 
овог консонанта гласовне је природе. Да се добије звук сугласника т 
довољно је да се пресече струјање ваздуха потребно за изговор с. Према 
томе, није апсолутно потребна засебна експлозија звука т, па да се добије 
неки акустичан утисак од њих, већ је довољно и само пресецање струјања 
ваздуха којим се образује звук који му претходи. На тај начин се 
артикулација гласа т у неким случајевима своди на прекидање струјања 
ваздуха (Белић 1999: 190−194).Губљење гласа т имамо у следећим 
примерима: осамна̍ес(х3), два̍ес и ше̍с, ше̍с. 
 Као и код вокала, често долази и до супституције консонаната. 
Тако имамо алтернацију консонаната ди т, у примеру кома̍т<кома̍д. 
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4. Закључне напомене 
 
 На основу датог прегледа и два акценатски обележена дијалекатска 
текста може се извести закључак да говор села Трњана познаје 
најмаркантније особине призренско-тимочког дијалекта које се тичу 
фонетике. Уз то, експираторни акценат се може наћи на свим позицијама у 
речи. Екавска рефлексација јата, чување полугласника и чување вокалног 
л јесу најтипичније вокалске појаве призренско-тимочког дијалекта, које 
уједно и познаје говор информатора Радмиле Павић. Консонантски систем 
села Трњана најбоље осликава одступање овог говора од стандарда. То се 
најбоље огледа у појави африкате s, готово доследног губљења гласа х, а 
често долази и до нестабилности гласова ј и т у финалној позицији.  
 Овај рад, поред тога што се њиме доприноси изучавању 
дијалектолошких црта Алексиначког Поморавља, представља и 
сведочанство о једном селу у којем све више долази до одлазака младе 
популације у урбаније средине. Такође, транскрибовани говор 
информатора Радмиле Павић може послужити даљим како морфолошким 
тако и синтаксичким проучавањима лингвиста. 
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Dušan R. Stefanović 
 
 

PHONETIC CHARACTERISTICS OF THE VILLAGE TRNJANE 
NEAR ALEKSINAC 

(ANALYSIS OF DIALECTAL TEXT)  
 

This paper, along with a review of the previous dialectal research, 
provides an image of the most notable phonetic characteristics of the Prizren-
South Morava subdialect of the Prizren-Timok dialects recorded on the ground 
in the village of Trnjani near the city of Aleksinac. The supplementary work 
consists of dialectal texts and examples from the live narrative of an informant 
Radmila Pavić (1935) on the basis of which the phonetic system of this speech 
will be given. The material for the paper was recorded by a digital audio 
recorder of the year of Our Lord, 2017 within broader onomastic and 
lexicological research. This work will show the extent to which older 
respondents foster the archaic nature of their speech, which leads to the 
conclusion that a woman is the one who best preserves a language. At the same 
time, the paper also provides a basis for further dialectal and sociolinguistic 
research of the given region. 

Key words: dialectal text, phonetic analysis, Prizren-Timok dialect, 
Trnjane village. 
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ПОЕТСКИ СВЕТ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ 

И ДОЖИВЉАЈУ УЧЕНИКА 
 

У раду се истражује могућност примене теорије рецепције у наставном 
изучавању лирске песме. Одсуство интересовања и препреке у рецепцији поезије 
код младих читалаца условљавају усмеравање наставе књижевности ка 
темељнијем развоју интересовања за читање, доживљавање и разумевање поезије 
и интензивније укључивање рецепционоестетичке методе у наставни процес. У 
првом делу рада се наводе основне одлике теорије рецепције и ставови 
најзначајнијих представника, указује се на значај примене ове теорије у настави. 
Средишњи део рада истражује уметнички доживљај ученика и факторе који на 
њега утичу и износи приказ резултата емпиријског истраживања рецепције 
српске поезије епохе модерне код ученика средње школе. У завршном делу рада 
наводе се конкретни предлози за превазилажење уочених проблема у настави 
поезије. 

Циљ рада је да се на основу резултата емпиријског истраживања пружи 
јаснији увид у проблеме наставног изучавања поезије, понуде конкретни 
предлози за њихово превазилажење и смернице које би код ученика појачале 
интересовање, осигурале рецепцију а поезији будуће читаоце. 

Кључне речи: поезија, теорија рецепције, уметнички доживљај, настава 
књижевности, модерна 
 
 

1. Уводна разматрања 

Теорија рецепције није сасвим нови поступак у науци о 
књижевности. Овим термином се најпре означавала примена и 
прихватање римскога грађанског и кривичног права у доба ренесансе, а у 
хуманистичким наукама је касније означавао различите облике 
прихватања и подражавања античких узора. Што се науке о књижевности 
тиче, почеци теорије рецепције уочавају се у књижевним и филозофским 

1solasabilja@gmail.com 
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истраживањима, који се баве уметничком природом књижевног текста, 
најпре у радовима пољског феноменолога Романа Ингардена, који је 
настојао да утврди како се структура текста прихвата у свести читалаца. 

До појаве теорије рецепције читаоци нису били предмет 
интересовања науке о књижевности. Средином 20. века појављује се 
књижевнотеоријска школа у Констанцу, која афирмише естетику 
рецепције, методолошку поставку која је инсистирала на активном учешћу 
читаоца у конструкцији смисла књижевног дела. Главни представници ове 
школе били су Х.Р. Јаус, В. Изер, К. Х. Штирле. Насупрот њима, 
појављују се и источнонемачки марксистички критичари Манфред 
Науман и Роберт Вајман. Истовремено се у САД-у појављује критика 
читалачког одговора. Наведени аутори и школе се баве читаоцем, 
продукцијом, рецепцијом и новом продукцијом, хоризонтом очекивања, 
друштвеном рецепцијом, социологијом укуса, искуственим контекстом, 
традицијом и друштвеном функцијом књижевности. 

Ханс Роберт Јаус је сматрао да историјску суштину једног 
уметничког дела не можемо одредити мимо његовог деловања, такође ни 
традицију дела као и историју уметности не можемо посматрати 
независно од начина на који су та дела прихватана. Јаус уводи термин 
„хоризонт очекивања“ којим означава збир читаочевих уверења, који му 
омогућавају рецепцију датог дела. Нови текст код читаоца евоцира онај 
хоризонт очекивања који му је познат из ранијих текстова и који се новим 
делом може изменити, поправити или само репродуковати. Читаоци 
реагују на ново дело у ужем хоризонту свога књижевног очекивања или у 
ширем хоризонту свога животног искуства. Тако се процес рецепције 
заснива на непрестаном потврђивању и проширивању хоризонта 
очекивања који као механизам представља основу књижевне еволуције. 
Јаус сматра да се историјски живот књижевности не може замислити без 
учешћа читалаца. Однос између књижевности и читаоца, сматра Јаус, има 
и естетске и историјске импликације. Естетске се односе на то што се 
опробавање естетских вредности датог дела пореде са већ прочитаним 
делима. Историјска импликација се односи на разумевање првих читалаца, 
које се може наставити и богатити у једном ланцу рецепција, од 
генерације до генерације, чиме оно одлучује и о историјском значају дела 
и открива његов естетски ранг (Jauss 1978: 38). 

Волфганг Изер се детаљније бавио односом текста и читаоца и 
појмом неодређености. Изерова одредница „апелативна структура текста“ 
означава структуру књижевног дела, која подстиче интеракцију између 
текста и читаоца. Изер сматра да текст живи само када је читан и он има 
своје корене у стварном свету у којем је настао и у којем постоји у 
процесу читања који му даје значење. У тексту постоје места 
неодређености, празна места, које читалац актуализује током читања 
(апелативна структура текста). „Тек празна места допуштају читаоцу да 
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суделује у обликовању радње и конституисању њенога смисла“ (Iser 1978: 
103). Неодређеност је основни предуслов за деловање и она мења однос 
између текста и читаоца. Већи степен неодређености у тексту интензивира 
укључивање читалаца у довршавање његових могућих интенција. Тако је 
количина неодређености у књижевном делу најважнији елемент који 
укључује читаоца у текст. „Неодређеност функционише тако што 
активира читаочеве представе ради реализовања интенције која је 
заснована у тексту. А то значи: она постаје основом једне такве структуре 
тескта у којој је читалац већ унапред предвиђен“ (Iser 1978: 112). 

Другачији поглед на књижевну рецепцију имали су Манфред 
Нуман и Роберт Вајман који су, ослањајући се на марксистичку доктрину, 
сматрали да је књижевна рецепција процес у који читалац ступа у 
известан однос према књижевном делу који је створио аутор у такође 
специфичном процесу, стваралачком процесу. Они сматрају да се аутор, 
дело, читалац, процес настајања дела, читања и уопште циркулација 
књижевности узајамно одређују и чине један систем односа. „Овај систем 
односа као целина, са свим својим деловима и својим посредовањем, 
дијахроно је укључен у тотални светски историјски процес, док је 
синхроно уклопљен у трајне и променљиве материјалне и идеолошке 
прилике одређене друштвене формације“ (Naumann 1978: 131). Када је 
однос садашњости и прошлости у историји књижевности у питању, 
Вајман сматра да то не захтева само одговор од књижевног историчара, 
него се поставља сваком читаоцу књижевног текста (Weimann 1978: 164). 
Науман и Вајман однос између продукције књижевности и њене рецепције 
виде као однос производње и потрошње. 

Критику Јаусових ставова исказује Стенли Фиш који доноси нову 
критичку методологију, која би требало да се бави процесом читања, 
читаочевог доживљавања и тумачења текста. Ову методологију је назвао 
афективна стилистика. Тумачење одређеног текста зависи од личног 
искуства које је сваки поједини читалац раније стекао у одређеном 
окружењу, у једној или више заједница, а свака та заједница, дефинисана 
је као друштво које почива на различитим епистемиолошким основама. 
Фиш уводи појам „интерпретативна заједница“ и њиме означава скуп 
уверења о књижевности и интерпретацији. Постоје заједнице које деле 
извесне интерпретативне претпоставке. Интерпретативној заједници 
припадају и аутори и читаоци. Границе тих заједница се не могу јасно 
уочити, нити сви припадници једне заједнице могу бити јединствени. 
Разлике могу бити родне, расне, културолошке. Немогуће је предвидети 
коначан исход читања (Преузето из: AnaBužinjska, MihailPavelMarkovski, 
Književneteorije 20. veka (Markowski 2009: 529)). 

Читалачка публика је вишеструко делатан чинилац у циркулацији 
књижевног живота. Заступници рецепционоестетичке методе скретањем 
пажње на улогу читалаца у књижевном стварању су обогатили 
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књижевнонаучну методологију новим виђењем природе уметности и 
учинили је комплекснијом. Њена примена је најефикаснија ако се укључи 
у садејство са другим методама чиме би се комплексније сагледавало 
свако дело и смисао укупне књижевне уметности. 

Рецепција књижевних дела је веома подстицајна за истраживање и 
веома сложена. Она се, свакако, мења онако како се мењају и читаоци и 
књижевна дела. Несумњиво је да је рецепција српске књижевности 
недовољно истражена. Рецепција књижевног текста и његово деловање су 
исходишни чиниоци наставе књижевности која почива на ученичком 
прихватању дела и ефектима које оно при томе произведе. Зато је примена 
рецепционоестетичке методе у настави књижевности веома важна. 
Наставни рад са ученицима за овакву врсту истраживања je веома 
изазован и захвалан. 

Наставно тумачење књижевног дела, начини наставног проучавања 
дела, проистичу из сазнања до којих је дошла наука о књижевности. 
Методологија струке претходи методици предмета, која у овом случају 
представља други ниво артикулације одређеног књижевног дела 
(Милатовић 2011: 22). Наука о књижевности је развила мноштво метода 
чији избор зависи од природе и циља истраживања. Не постоји један 
интегрални метод којим би се свако књижевно дело могло поуздано 
сагледавати. Зато у овом раду указујемо на потребу и могућности 
рецепционоестетичке књижевнонаучне методе у настави. 
 

2. Теорија рецепције и наставно тумачење 
 

Као и сваки други читалац и ученик при читању живи са делом, 
пати и радује се са јунацима дела, одобрава или оспорава њихове 
поступке. Дело може да га одушеви, онеспокоји, да га остави потпуно 
равнодушним. Како и он својом маштом дорађује текст и има властите 
доживљаје и виђења предметног света дела, веома је важно током 
наставног процеса ученике укључивати у сараднички однос према делу 
током читања. Када су и дело и ученик у међусобно активном односу, 
када се међусобно „узимају“ дело се претвара у духовну својину ученика 
преображава га, ширећи његове субјективне могућности (Илић 2006: 178–
179). 

Међутим, почетком 21. века образовни системи се срећу са 
„постчитатељским генерацијама“ ученика и то није само наш национални, 
већ глобални проблем. Не би се баш могло рећи да ученици уопште не 
читају, али је једно сигурно, њихова читалачка интересовања се крећу у 
оквирима ревијалних публикацији или уметнички упрошћене 
белетристике која, управо због тога, и не улази у наставне програме. 
Такви текстови не захтевају озбиљнији умни напор, не оптерећују ни 
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мисли ни емоције, већ својом упрошћеношћу читаоце релаксирају (Илић 
2006: 211). Одбојни став данашњих ученика према књижевности и 
отежану рецепцију дела предвиђених школском лектиром би требало и 
разумети. Бројне ученичке обавезе, препотерећеност наставних програма 
условљавају да се дела читају површно и брзо или не читају уопште. Оно 
што додатно отежава наставу књижевности и одвраћа ученике од читања, 
јесте доступност мноштва скраћених или препричаних садржаја дела на 
интеренту, затим готове интерпретације дела, као и могућност да се путем 
интернета погледа филм (уколико постоји). Осим тога, на тржишту је и 
довољан број приручника за ученике у којима се налазе готове, детаљне, 
интерпретације. Користећи наведене изворе ученици уче туђе ставове 
напамет, а да често нису ни прочитали дело. Дакле, полазни проблем у 
савременој настави књижевности јесте мотивација ученика за читање дела 
(било поетских или прозних). Инсистирање на квалитету читања (у 
настави књижевности није важно јесу ли ученици прочитали дело, већ 
како су прочитали дело) следи тек након успешно решене мотивације. 
Додајмо и подразумеване притиске масовне комуникације, који пружају 
неограничене могућности забаве, мање напорне од читања књижевности, 
те није тешко закључити колико је тешко од данашњих ученика 
формирати будуће активне читаоце. 

Данас је сасвим сигурно да читалачка интересовања ученика 
углавном заобилазе поезију. Млади читаоци најрадије читају прозу, док их 
много мање привлаче лирска поезија и драма. Овакви закључци 
актуализирају улогу наставе књижевности у развијању занимања за 
читање поезије, њено доживљавање и разумевање, јер, упркос свему, 
формирање целовите образоване, културне личности се не може 
замислити без делотворног утицаја песничке речи у чијој су бити 
најдубље истине о човековом постојању. 

У својој Методици књижевнога одгоја Драгутин Росандић наводи 
да је неповерење према настави поезије изражено више пута. Заговорници 
неповерења у наставу поезије узимају као полазиште методички приступ 
традиционалне наставе, која је лирско дело узимала као предложак за 
учење „тропа“ и „фигура“, за развијање памћења и декламаторских 
способности. Трагови такве оријентације у настави лирске поезије су још 
присутни у савременој школској пракси и методичкој теорији. Поборници 
негативног става према настави поезије истичу немоћ школске анализе 
пред лирском песмом. Школски приступи поезији често завршавају на 
описивању формалних елементата и на претварању песме у појмовни 
говор. Тиме се ученику одузима могућност спонтаног и стваралачког 
комуницирања с лирском песмом. Зато је важан интердисциплинарни 
приступ. Методички приступи лирској поезији израђују се на основама 
књижевне науке, психолошких, социолошких, педагошких и 
гносеолошких одредница, односно, интердисциплинарно. Настава поезије 
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научни садржај преузима из теорије и историје књижевности, 
књижевноисторијске методологије и књижевне критике. Уметнички 
садржај преузима из корпуса лирске поезије (националне или других 
народа). Научни и уметнички садржај преноси се на дидактичко-
педагошку матрицу према захтевима теорије дидактичког преноса. 
Дидактичко-педагошку матрицу чине: наставни програми, уџбеници, 
читанке, дела предвиђена школском лектиром, приручници, дидактичка 
средства и помагала (Rosandić 2005: 304–305). 
 Како би се квалитет наставе осигурао и уједно ученици мотивисали 
и уверили да читање може бити изазовно, подстицајно и забавно, веома је 
важно ученику омогућити да покаже како је текст прихватио, наводи 
Павле Илић у разматрању примене рецепционоестетичке методе у настави 
књижевности. Аутор наводи неколико поступака којима је могуће 
остварити демонстрацију доживљеног и схваћеног. Ти поступци се 
заснивају 1) на коришћењу пишчевог текста у његовом графичком 
утврђеном облику и 2) на ученичком дорађивању текста – на 
конкретизацији у њиховој свести онога на шта „схематизовани аспекти“ 
упућују. У првом моделу ученик интерпретативно рецитује, чита или 
казује делове текста (монолошка места, учешће са улогом у дијалозима 
или масовнијим сценама), а у другом моделу ученик саопштава своја 
замишљања аспеката који у тексту нису назначени а то може да чини: 
драматизовањем текста, казивањем сопственог монолога или улоге у 
дијалогу или у масовној сцени, конкретизовањем описа, посматрањем 
једног лика из перспективе другога; сачињавањем сценарија на основу 
пишчевог текста, описивањем ликова и ситуација пред замишљеном 
камером, на филмском платну, позорници, другачијим завршавањем тока 
радње или њеним настављањем (Илић 2006: 183).1 

Наведеним поступцима књижевни текст се само делимично тумачи. 
Њима ученик показује како је реципирао текст, како реагује на његове 
изазове, са којим вредностима текста је ступио у узајамно деловање. 
Примена ових поступака не обезбеђује потпуно тумачење текста, што 
значи да ученику ваља постављати и проблемске задатке који воде у 
анализу текста. Поступци демонстрирања ефеката рецепције у настави, 
дакле, нису довољни сами по себи. Неопходно је придружити им и остале 
поступке. Савремена настава захтева од ученика активно учешће у 
наставном процесу, а то значи да самостално сагледава и открива све 
вредности текста, што се постиже применом аналитичко-
интерпретативних и проблемских поступака, који, са друге стране, не 
могу без потпуног уживљавања у текст и испољавања најдубљег 

1 Видети детаљније у: Илић, П. (2006):Српски језик и књижевностунаставној теорији и 
пракси, Нови Сад: Змај, 173–205. 
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субјективног односа према њему. Стога и оваквим поступцима у настави 
ваља дати право место. 

Теорија рецепције настоји да у стварању и трајању књижевне 
уметности истакне занемаривану субјекатску позицију читаоца у науци о 
књижевности. Како наводи Павле Илић, методички поступци 
демонстрирања доживљаја које пружа књижевно дело у стваралачки 
осмишљеном преплитању са другим поступцима, и практично 
омогућавају младом читаоцу остваривање такве позиције у настави 
књижевности. У теорији рецепције увек се има у виду читалац који је увек 
делатан и игра творачку улогу: у процесу читања он изнова ствара 
уметничко дело. Таквог читаоца треба стварати. Како се наставом 
васпитава млада читалачка публика, она је најпозванија да створи управо 
такве читаоце. Ипак, потребна је њена адекватна организација у којој би 
се изграђивао такав читалац, а то захтева да се успешније разреше 
проблеми, који њену организованост директно условљавају (Илић 2006: 
190–191). Могући корак напред у решавању вишеструких проблема био би 
адекватно укључивање рецепционоестетичке методе, а самим тим и 
уважавање субјекатске позиције ученика. 
 

3. Рецепција лирске песме 
 

Када је у питању рецепција лирске песме, околности су отежане с 
обзиром на одсуство занимања ученика за ову врсту текстова. Драгутин 
Росандић наводи да се у складу са доживљајно-спознајним могућностима 
ученика одређују нивои рецепције, описа и интерпретације лирске песме. 
Рецепција претходи опису и интерпретацији. Опис обухвата одређивање 
наслова, врсте текста, тематско-мотивског слоја, композиције, језика. 
Опис на вишем нивоу обухвата стилско одређење текста, 
књижевнотеоријске и књижевноисторијске одреднице (време настанка, 
положај у аутотовом опусу, припадност стилској формацији, књижевноме 
смеру и одређеној поетици/песничкој школи). Интерпретација укључује 
опис као исходиште за развијање сазнања о тексту. На лествици приступа 
тексту кровни положај заузима естетско вредновање. Односно, полазимо 
од рецепције, па преко описа и интерпретације долазимо до естетског 
вредновања (Rosandić 2005: 292). 

Како би се проблем поетског интереса ученика ваљано решио, 
важно је познавати чиниоце који га условљавају. То су пре свега садржаји 
(теме лирских песама), врсте, аутор, временска природност, језик и стил. 
Ово су унутрашњи чиниоци који произилазе из уметничког бића лирске 
поезије. Спољашњи чиниоци су условљени социјалним, културолошким, 
психолошким и комуникацијским одредницама. Социјалне одреднице 
везују се уз социјалну средину у којој ученик живи и одраста (породица, 
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ужа и шира друштвена средина), културолошке одреднице произилазе из 
културног окружења (културни садржаји у породици и друштвеној 
средини, посредовање медија, културних манифестација), психолошке 
одреднице изводе се из спознаја развојне и спознајне психологије, 
комуникацијске из начина комуницирања с лирском поезијом (читање, 
слушање, медијско остваривање). Читаоци, зависно од својих склоности и 
искустава, у поезији могу препознати и продубити сопствене интимне 
преокупације и немире. Што значи да поруке лирске песме превазилазе 
домен личног и могу добити шири, универзалнији смисао (Rosandić 2006: 
306). 

Поетске интересе ученика је могуће истраживати на различите 
начине, применом различитих истраживачких метода и техника, као што 
су методички експеримент, интервју, анкета, писмени радови и сл. У 
нашем истраживању поетских интересовања и рецепције српске поезије 
епохе модерне користили смо анкету. Разлози за ово опредељење су 
вишеструки: ближи увид у ученичко доживљавање и разумевање ових 
текстова, трагање за ефективнијим методама наставне интерпретације 
поезије, истраживање поетских интереса ученика и пре свега мотивација. 

Мотивација као методички термин подразумева психичке процесе 
који покрећу ученике на одређену делатност и понашање. Ови процеси се 
могу покренути различитим методама и средствима. Методичке теорије 
утврђују идентитет мотивација, типологију и начине остваривања. Врсте 
мотивација зависе: од уметничких особина песме, од рецепцијских и 
спознајних могућности ученика, од задатака образовно-васпитног 
процеса, од педагошко-методичких услова у којма се остварује рецепција. 
Постоје различити критеријуми за утврђивање врста мотивација. Драгутин 
Росандић издваја искуствене, језичке, стилске, књижевнотеоријске и 
естетске  критеријуме. Сваки критеријум отвара могућност за 
рашчлањивање мотивација. Мотивација се бира у складу са идејно-
естетским особинама песме, и доживљајно-спознајним могућностима 
ученика (Rosandić 2005: 309)1. 

За наше истраживање важно је задржати се на искуственим 
мотивацијама које су утемељене на посебним искуствима ученика у 
приступу лирској поезији. Лирска поезија уводи ученике у свет интимних 
преживљавања, суочава их с друштвеним, моралним и егзистенцијалним 
питањима. Поруке које лирска поезија преноси учиницима често прелазе 
обиме њихових искустава, те зато ваља још увек неоформљеној личности 
омогућити да те поруке прими и усвоји. Мотивација утемељена на 
властитим (емоционалним, социјалним, моралним и интелектуалним) 
искуствима ученика се може остварити на различите начине. Један од њих 

1 Опширније о врстама мотивације у:Rosandić, D. (2005): Metodika književnoga odgoja. 
Zagreb: Školska kniga, 309–311. 
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јесте анкета. Добијени подаци могу послужити као информација о 
емоциоаналној, имагинативној, интелектуалној, моралној и социјалној 
природи ученика и путоказ за извођење интерпретације текста. Предности 
анкете су у томе што се може проверити како ће ученик примити 
емоционални садржај лирске песме, затим имамо увид у емотивни живот 
ученика, те полазећи од тог сазнања отварамо пут прихватању емотивних 
саржаја у лирској песми. Анкетом се може, даље, проверити како ученици 
емотивно реагују на одређене мотиве из лирске песме као и нпр. однос 
ученика према визуелним и аудитивним мотивима. Поред тога могуће је 
истражити и распон асоцијација које ученици везују уз одређене мотиве, 
али и животне ставове ученика који се надовезују на идејни слој песме. 
 

4. Истраживање рецепције он-лајн анкетом 
 

Савремена 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 треба 
најдоследније водити рачуна (Grosman 2010: 132). У овом смислу 
истражујемо рецепцију поезије применом он-лајн анкетирања у настави 
књижевности. Овакав вид анкетирања могуће је применити на самом часу, 
уколико услови то дозвољавају или као вид домаћег задатка. Поменуте 
поступке демонстрирања доживљеног и схваћеног могуће је примењивати 
само понекад, због преопширности наставних програма и ограниченог 
броја часова. Захваљујући развоју савремене информационо-
комуникационе технологије, данас се до ученичке рецепције књижевних 
дела може доћи веома брзо и лако. Веома је важно што на овај начин 
можемо имати увид у рецепцију свих ученика, што је на редовном часу, 
применом других метода много теже. Уколико се користе друштвене 
мреже или било који вид електронског комуницирања са ученицима, 
могуће је применом он-лајн анкете (гугл упитника), доћи до одговарајућих 
резултата. Анкетним питањима усмеравамо ученике на изражавање 
емоција, асоцијација, мисли и запажања. Ови одговори ученика могу 
назначити основне смерове интерпретације. Тако се ученику омогућава да 
искаже сопствени доживљај текста, а наставнику олакшава избор 
одговарајуће методе. Утврђивање ученичке рецепције анкетирањем има 
више предности, нарочито ако је анкетирање анонимно (Солеша 2017: 
440). У анонимним анкетама ученички одговори су искренији. Готово 
свака интерпретација текста започиње наставниковим питањем: „изнесите 
сопствене доживљаје“, или, „како сте доживели текст“. На овакава питања 
ученици углавном одговарају потврдно, текст им се допао (скоро да 
никада нико не каже било какву негативну карактеристику),или се добија 
одговор од малог броја ученика. Током интерпрететације наставник често 
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увиђа да почетни одговор „допало ми се дело“ и даљи ток интерпретације 
нису усаглашени. Страхујући од нежељене оцене ученик одговара како 
сматра да треба, а мисли сасвим другачије. Када је анкета анонимна, 
ученици су много искренији. Са друге стране, он-лајн анкетирање не мора 
одузети време предвиђено за интерпретацију текста на часу, дакле, ради се 
као домаћи задатак, адо разултата се стиже веома брзо, што је наставнику 
веома важно.Увидом у рецепцију ученика омогућава се прецизнији и 
сигурнији избор методе, чиме се постиже ефикасност и квалитет наставе. 
У овом раду наводимо пример испитивања рецепције српске поезије епохе 
модерне код ученика трећег разреда средње школе.1 

Анкетним упитником су обухваћене песме српских модерниста: 
Алексе Шантића, Милана Ракића, Јована Дучића, Владислава Петковића 
Диса и Симе Пандуровића, које су предвиђене школском лектиром. 
Истраживање је спроведено током октобра и новембра 2017. године. 
Анкетирано је 136 ученика. Анкета садржи питања вишеструког избора и 
питања отвореног типа.У обради анкете примењена је квантитативна и 
квалитативна ананализа. Пошло се од следећих хипотеза: ученици не воле 
да читају поезију, читају је само за школске потребе. Свет поезије са 
високим естетским дометима је данашњим ученицима прилично стран. 
Прецизније, данашњи ученици се са уметнички вредним поетским 
текстовима срећу искључиво у оквиру школске лектире, али и њих 
површно и, нажалост, безвољно тумаче, иако „хоризонт очекивања“ не би 
требало да буде озбиљнија препрека. Увођењем овог вида анкетирања 
постиже се већи ангажман ученика и осигурава темељније читање 
текстова. 
 Ради прегледнијег увида, питања и резултате представљамо 
табеларно. Питања и одговори су класификовани у односу на: поетска 
интересовања испитаника, емоционалне садржаје и утиске, животне 
ставове ученика и идејни слој песама, тумачења стихова као и полазишта 
интерпретације. 
 
Табела бр. 1 
 
Поетска интересовања испитаника 
 
1.  Колико често читате поезију?  
 само за школске потребе 78 (57,4%) 

1 Пример испитивања рецепције прозног дела видети у: Солеша, Б. 
(2017):„Информационо-комуникациона технологија у настави књижевности“ у: 
Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења, Зборник радова, Учитељски 
факултет Ужице, 433–442.   
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 Често 10 (7,4%) 
 понекад  48 (35,3%) 
2. Заокружи исказ који је најближи твојим 

размишљањима о поезији. 
 

 Не читам поезију, али уживам кад је други лепо читају 
или рецитују.  

50 (36,8%) 

 Волим да читам.  27 (19,9%) 
 Поезија је лепа, али старомодна.  16 (11,8%) 
 Нисам научио да тумачим стихове и уживам у њима.  7 (5,1%) 
 Радујем се када са другима могу да разговарам о 

поезији.  
7 (5,1%) 

 Уживам у поезији, али не волим да други то виде.  6 (4,4%) 
3. Издвој песму која ти се највише допала.  
 Б. П. Дис Можда спава  51 (37,5%) 
 М. Ракић Долап  19 (14%) 
 А. Шантић Претпразничко вече  16(11,8%) 
 С. Пандуровић Светковина  15 (11%) 
 А. Шантић Вече на шкољу  13 (9,6%) 
 М. Ракић Искрена песма  12 (8,8%) 
 Б. П. Дис Тамница  6 (4,4%) 
 Ј. Дучић Јабланови  4 (2,9%) 
4. Од понуђених песама издвој ону коју си најтеже 

разумео/разумела. 
 

 С. Пандуровић Светковина  40 (29,4%) 
 Б. П. Дис Тамница  22 (16,2%) 
 А. Шантић Вече на шкољу  17 (12,5%) 
 М. Ракић Искрена песма  15 (11%) 
 Б. П. Дис Можда спава  15 (11%) 
 М. Ракић Долап  14 (10,3%) 
 Ј. Дучић Јабланови  9 (6,6%) 
 А. Шантић Претпразничко вече  4 (2,9%) 
 

На основу резултата представљених у табели бр.1 закључујемо да 
готово 57,4% поезију чита само за школске потребе, те да се 35,3% 
изјаснило да читају понекад, што може бити и ређе него што школски 
захтеви налажу, те се полазна хипотеза да поезија није популарна међу 
млађом популацијом, потврђује. Са друге стране, ако се 36,8 % 
испитаника изјашњава да не читају поезију, али уживају да слушају 
интерпретативно читање (рецитовање), онда је то један од показатеља у 
ком се смеру може покренути мотивација. Да су ученици најтеже 
разумели песму Светковина Симе Пандуровића, показаће се и у наредним 
одговорима. 
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Табела бр.2 
 
Емоционални садржаји песама и утисци, расположења ученика 
 
1. Песма Вече на шкољу Алексе Шантића је у теби 

изазвала следеће мисли и емоције: 
 

 саосећање са сиромашнима 66 (48,5%) 
 безнађе  32 (23,5%) 
 безизлазност  19 (14%) 
 осећај физичке и духовне скучености  8 (5,9%) 
 страх од беживотних простора  7 (5,1%) 
 равнодушност  4 (2,9%) 
2. Које доминантно расположење препознајеш у песми 

Јабланови Јована Дучића? 
 

 страх  70 (51,5%) 
 усамљеност  27 (19,9%) 
 страх од смрти  15 (11%) 
 зле слутње  13 (9,6%) 
 осећај пролазности живота  11 (18,1%) 
3.  Које осећаје је у вама покренула песма Долап 

Милана Ракића? 
 

 човекова осуђеност на тегобан живот  55 (40,4%) 
 немоћ пред животом  46 (33,8%) 
 песимизам  27 (19,9%) 
 страх од живота  4 (2,9%) 
4. Која емоција доминира у Дисовој песми Можда 

спава? 
 

 Љубав 58 (46,2%) 
 неизвесност  26 (19,1%) 
 туга  18 (13,2%) 
 страх од сазнања  16 (11,8%) 
 стрепња  10 (7,4%) 
 несигурност  7 (5,1%) 
5. Издвој тврдњу која се највише поклапа са утиском 

који је на тебе оставила песма Претпразничко вече А. 
Шантића. 

 

 туга због песникове усамљености  73 (53,7%) 
 страх од самоће  43 (31,6%) 
 саосећање са песником  10 (7,4%) 
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 уверљивост празничне атмосфере (некад и сад)  9 (6,6%) 
 равнодушност  1 (0,75) 

Питањима представљеним у табели бр. 2 покушали смо да ученике 
усмеримо ка откривању ствараочевог интимног бића, дакле на 
препознавања љубави, радости, неспокојства, чежње, страдања, тексобе, 
мисаоних тражења, налета фантазије. Истовремено смо у одговорима 
добили увид у емотивни свет ученика. На основу одговора, закључили смо 
да су ученици успешно обавили задатке, иако им је свет поезије 
незанимљив и прилично стран. Оно што је друга врста добити код 
решавања ових питања, покренули смо их на самостални рад и одвратили 
од трагања за одговорима у готовим, туђим анализама.   
 
Табела бр.3  
 
Размишљања, поруке, асоцијације, животне истине 
 
1. Издвој најупадљивију поруку песме Вече на шкољу А. 

Шантића. 
 

 Човек мора, окренут себи, у себи потражити снагу за 
излаз из беде.  

93 
(68,4%) 

 Човек се не сме мирити са безизлазним ситуацијама.  20 
(14,7%) 

 Људски живот зависи од природе много више него што 
нам се чини.  

16 
(11,8%) 

 Природа је понекад „мртва“ за човека.  4 (2,9%) 
2. Најснажнија порука песме Претпразничко вече  А. 

Шантића је: 
 

 Самоћа у празничне дане, природно, покреће мисли о 
смислу живота, пролазности срећи.  

66 
(48,5%) 

 Некоме је дато да ствара продицу, неко другим путем 
оставља траг о свом постојању на земљи (уметници, 
научници и сл).  

42 (30%) 

 Човек о смислу сопственог живота више размишља када 
је сам.  

13 
(18,2%) 

 Упркос самоћи и породичној неостварености, песников 
живот није био узалудан.  

10 (7,4%) 

3. Када је у питању ноћни предео ваша прва асоцијација 
је: 

 

 сањарење  67 
(49,3%) 

 романтична слика заљубљених  30 
(22,1%) 
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 страх од мрака и непознатог  18 
(13,2%) 

 чежња да слику поделите са особом која вам је драга  16 
(11,8%) 

4. Која размишљања може покренути 
песмаПретпразничко вече? 

 

 Породица је највеће богатство, човек који је створи 
никада није сам.  

81 
(59,6%) 

 Самоћа се јаче осећа за време празника.  40 
(29,4%) 

 Живот оних људи који не створе породицу може имати 
смисла, ако се човек зато сам потруди.  

10 (7,4%) 

5. Стихови песме Јабланови могу покренути следеће 
мисли: 

 

 Понекад нас природа подстакне да завиримо у „себе“.  98 
(72,1%) 

 Лични доживљај ноћног предела може деловати 
депресивно.  

26 
(19,1%) 

 Доживљај ноћног предела не мора увек бити романтичан.  8 (5,9%) 
6. У песми Долап могу се препознати следеће животне 

истине (издвој себи најближу): 
 

 Живот може бити монотон, једноличан и бедан, ако се 
човек сам за то определи.  

56 
(41,2%) 

 Човек сам одлучује да ли ће ходати „све у истом кругу, 
све на истој стази“.  

34 (25%) 

 Човек се тешко може изборити са животном 
монотонијом.  

19 (14%) 

 Људи се у свету неправедно деле на моћне и немоћне. 
Рођењем смо унапред сврстани у једне од њих.  

12 (8,8%) 

 Немогуће је утицати на онај живот којим управљају 
моћнији од нас.  

12 (8,8%) 

7. На основу песме Тамница закључи шта све у људском 
животу може бити тамница? 

 

 човек себи самом  60 
(44,1%) 

 одсуство слободе у животу појединца  56 
(41,2%) 

 државни систем  7 (5,1%) 
 

Питањима у табели бр. 3 покушали смо да упутимо ученике да у 
исповедању лирског песника, зависно од својих склоности и искуствава, 
препознају и продубљују властите интимне заокупљености и немире. 
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Ученицима се омогућава да откривају нове могућности доживљавања 
среће, бола, радости, немира, што, са друге стране, обогаћује ученичке 
спознаје о човековом унутрашњем свету и преображава досадашња 
искуства у нове вредности. Тако смо проширили увид у емотивни живот 
ученика и открили нека њихова размишљања. Понуђеним одговорима, 
усмеравајући њихову пажњу и размишљања наводили смо их да „зароне“ 
у поетски свет, те да не одустају при првом утиску, ако су им стихови 
неразумљиви. На основу одговора закључујемо да већина њих сматра да је 
човек сам најодговорнији за своје животне успехе и неуспехе, као и то да 
препознају вредност породице. 
 
Табела бр. 4 
 
Систематизација питања са одговорима отвореног типа, самостална 
тумачења 
 
1. Протумачи стихове: „ја се ноћас бојим, себе и ја стрепим сам од 

своје сени“. 
Најчешћа тумачења: „страх од самоће“, „страх од своје мрачне стране“, 
„страх од животних искушења“, „страх од живота уопште“, „страх од 
пролазности живота“ и „страх од смрти“ 
2.  Прокоментариши стих: „да ја у теби волим себе сама“. 
Најчешћи коментари: „лирском субјекту се допада што је са женом доста 
сличан“,  „лирски субјект воли само чињеницу да жена њега воли, то га 
испуњава“, „ако не волимо себе, не можемо волети ни друге особе и зато 
кад волимо другог, ми заправо волимо себе у њему“, „лирском субјекту 
импонује да су жене заљубљене у њега, у тој женској заљубљености он 
потврђује своју вредност“, „у борби између разума и осећања победила је 
себичност“, „жена је предмет жудње и речи које се упућују њој само су 
привидан израз љубави, вид вербалне обмане, начин да се прикрије истина 
да он воли само себе“, „лирски субјект је себичан и није сигуран шта жели 
од жене, како у њој види само себе, сигурно жели да управља њом.“ 
3. Шта ти је у песми Светковина необично? 
Најчешћи одговори: „поређење љубави за лудилом у буквалном смислу“, 
„љубав и дочаравање болничког амбијента („болнички мирис“)“, 
„поређење љубави са лудилом није необично, али јесте присуство 
амбијента психијатријске болнице“, „људи су склони да све што је 
другачије од уобичајеног третирају лудилом, па тако и права обострана 
љубав личи на лудило“, „заљубљени не маре за ставове околине, нису у 
ланцима околине, већ слободни“, „песник је изрекао једну велику истину, 
сви људи теже да остваре љубав, а када је препознају код других, завиде 
им, нису срећни због туђе љубави, желе само своју“. 
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4. Зашто двоје заљубљених у песми Светковина не излгедају 
околини „нормално“? 

Одговори: „заљубљени носе лудачке кошуље“, „љубав им се десила у 
болници“, „реч је о љубави психијатријских болесника“, „зато што 
заљубљени шетају парком у лудачким кошуљама“. Са друге стране, 
наишли смо и на сасвим другачије одговоре као што су:  „људи, 
материјалисти, осуђују заљубљене, јер је то оно што они најчешће 
немају“, „заљубљени су чудни околини јер су превише окупирани собом, 
не маре ни за шта“, „многи људи не праштају срећу уопште, па ни 
љубавну“, „заљубљени имају свој свет“. 
 

Питањима са одговорима отвореног типа у табели бр. 4 покушали 
смо да дођемо до сазнања о имагинативној природи ученика. Мноштво 
различитих одговора указује на самосталност у размишљању (питање бр. 
2 и бр. 3). Као су се ученици изјаснили да су најтеже разумели песму 
Светковина (табела бр. 1), то се и у четвртом питању потврдило, где се на 
основу одговора већине ученика види да још увек многи ученици 
„буквално“ схватају поезију и не упуштају се у тумачења дубљих слојева 
песме. То су нпр. одговори „љубав им се десила у болници“, или „реч је о 
љубави психијатријских болесника“, и ови одговори су се више пута 
поновили.  
 
Табела бр. 5  
 
Корак ка опису и интерпретацији (препознавање теме, мотива, симбола и 
сл) 
 
1. Искрена песма Милана Ракића тематизује:  
 интимни тренутак из песниковог живота везан за 

одређену жену  
44 
(32,4%) 

 виђење жене као објекта мушке жудње  36 
(26,5%) 

 партнерски однос без љубави  21 
(15,4%) 

 женску наивност  20 
(14,7%) 

 страст и пожуду  12 (8,8%) 
2. Најупадљивији мотив у песми Можда спава је:  
 сан  56 

(41,2%) 
 жена (драга)  43 

(31,6%) 
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 очи  22 
(16,2%) 

 слутња  6 (4,4%) 
 песма  3 (2,2%) 
 смрт  3 (2,2%) 
3. Тема песме Светковина је:  
 љубав поистовећена са лудилом  62 

(45,6%) 
 љубав и лудило  35 

(25,7%) 
 љубав  28 

(20,6%) 
 бекство из света којим смо незадовољни 7 (5,1%) 
4. Какав је твој доживљај лирског субјекта у Искреној 

песми? 
 

 он о жени говори супротно од онога што осећа  65 
(47,8%) 

 несигуран у љубави и партнерским односима  30 
(22,1%) 

 искрен  18 
(13,2%) 

 плаши  праве, искрене, велике љубави сматра њих  13 (9,6%) 
 неискрен, страхује да искаже сопствена осећања  7 (5,1%) 
5. Највећа естетска вредност песме Вече на шкољу по 

теби је: 
 

 дочаравање поетског простора пустоши и безнађа  66 
(48,5%) 

 поетска обрада социјалне тематике  22 
(16,2%) 

 вешта комбинација „музичких“ стилских фигура  20 
(14,7%) 

 оригиналне персонификације и њихова универзална 
значења  

18 
(13,2%) 

 у универзалном значењу присутних мотива  10 (7,4%) 
 

Питањима из табеле бр. 5 покушали смо да ученике покренемо на 
самосталну интерпретацију, најпре са циљем одвраћања од тражења 
готових решења у приручницима или на интернету. Одговори би, уједно 
са одговорима представљеним у претходним табелама, наставнику били 
показатељ „хоризонта очекивања“, а ученику охрабрење за што 
самосталнији рад и мотивацију за даља читања поезије. У овим 
одговорима посебно се издвајају одговори који се тичу питања везаних за 
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Искренупесму Милана Ракића. Готово половина испитаника сматра да је 
лирски субјект неискрен „он о жени говори супротно од онога што осећа“, 
односно, лирски субјект је „неискрен, страхује да искаже сопствена 
осећања“, теже прихватају остале могућности. Разлог за то је, можда, у 
томе што су од укупно 136 испитаника 103 девојчице и 33 дечаци, те је 
искреност у Искреној песми неприхватљива.   
 Резултати анкете потврђују нашу полазну хипотезу да данашњи 
ученици поезију читају само за школске потребе, иако њихов „хоризонт 
очекивања“ није препрека за упознавање света поезије са високим 
естетским дометима. Дакле, интересовања ученика се могу усмеравати, 
али само уколико их познајемо. Зато је њихово чешће истраживање веома 
пожељно, јер се у одговорима могу пронаћи и смернице за даље 
мотивационе поступке. Такође, овим моделом анкетирања постигнут је 
ангажман свих ученика и осигурано читање текстова. Морамо напоменути 
да ће наставник бити потпуно сигуран у самосталност ученика у изради 
оваквих задатака, уколико се активност изводи на самом часу. 
 

5. Закључак 
 

Ако се, по речима Павла Илића, за формирање ваљаних читалачких 
навика улога наставника не сме занемарити, онда је важно да ученици 
примете једнако и наставников однос према књизи, и љубав према 
књижевности, и да је самом наставнику у сваком смислу стало до 
напретка ученика. 

На основу резултата овог истраживања закључило се да, упркос 
непопуларности књижевности, а посебно поезије код данашњих ученика, 
постоје могућа одговрајућа решења, која би наставу учинила ефикаснијом, 
поезију популарнијом, а изграђивање свестраног писменог младог човека 
сигурнијим. Хоризонт очекивања, видело се, није већи проблем, већ је 
примарни проблем убедити ученике да читање поезије није нешто 
беспотребно, досадно, старомодно, већ да може бити посебан естетски 
угођај. 

Применом он-лајн анкетирања могућа су честа истраживања 
рецепције, читалачких навика, разноразних ставова ученика. 
Ангажовањем свих ученика ми их брже упознајмо. Ако су се ученици 
изјаснили да не читају поезију, али уживају да слушају када то други 
успешно чине, није тешко закључити да је пожељно интезивирати 
изражајно казивање стихова на редовним часовима. Могуће је да то чини 
наставник, ученик или да се на самом часу слушају интерпретације 
уметника. Као вид мотивације могуће је организовати посебне тематске 
песничке вечери на којима ће се, уз музичку пратњу, казивати стихови, 
непосредно пре обраде наставне теме нпр. романтизма или модерне. 
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Присуствовање или учешће на песничким манифестацијама је такође 
пожељно (њих има у сваком граду и нису ретке). Пожељна је и 
организација наградних литераних конкурса са одговарајућом тематиком. 
На крају, оно што се не сме занемарити, ако је развој савремених 
информационо-комуникационих технологија један од разлога 
непопуларности књижевности, онда ученике, свакако, треба упутити на 
мноштво сазнајних, али и забавних ресурса које нуди интернет, када је 
поезија у питању. Путем интернета ученицима су доступни најпре поетски 
текстови, аудио записи, видео записи казивања реномираних уметника, 
музичке обраде стихова и мноштво интерпретација у разним музичким 
жанровима нпр. поезије А. Шантића, Б. Радичевића, Змаја, Ђ. Јакшића и 
сл. Јер, ако је мултимедијски конкурент књижевности данас толико моћан, 
зашто се његова моћ не би усмерила ка афирмацији књижевности, 
конкретно, духовног блага песничке речи.   
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Bilana Soleša 
 
 

THE POETIC WORLD OF LYRIC POEMS IN LITERATURE 
TEACHING AND STUDENTS EXPERIENCE 

 
The paper explores the possibility of applying the reception theory in the 

teaching of a lyric poem. The absence of interest and obstacles in the reception 
of poetry by young readers condition the directing of the teaching literature to a 
more fundamental development of interest for reading, experiencing and 
understanding poetry and more intensive involvement of the reception and 
aesthetic method in the teaching process. In the first part of the paper, the main 
features of the reception theory and the views of the most important 
representatives are highlighted, it points out the importance of applying this 
theory to teaching. The central part of the paper explores students’ artistic 
experience and the factors influencing it and presents the results of the 
empirical research of the reception of the Serbian poetry of the modern epoch 
by secondary school students. In the final part of the paper concrete suggestions 
are given to overcome the observed problems in the teaching of poetry. 

The aim of the paper is to provide a clearer insight into the problems of 
poetry teaching, offer specific suggestions for their overcoming and guidelines 
that would enhance students’ interest, acquire a reception and provide future 
poetry readers. 

Key words: poetry, reception theory, artistic experience, literature 
teaching, modern 
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 ЖИВОТ УБОГОГ СЕЉАКА У ПРОЗИ ИВА ЋИПИКА 
 
 

Циљ рада је анализа уметничке слике живота на селу, тежак живот 
сељака и његова оптерећеност од стране власти, као и од стране бројних 
зеленаша. Акценат је на обесправљености сељачког света. Аналитичко-
синтетичким поступком, компаративном методом и анализом текстуалних 
предложака разматра се и анализира живот на селу преко мотива: власти и 
њених представника на селу, зеленаша, градских газди као карике у ланцу 
експлоататора сељака. Такође, са социјалном, етичког и моралног аспекта 
анализира се и лик сељака у надници, са акцентом на однос градских 
газди – експлоататора према убогом становништву. 

Кључне речи: село, власт, надничари, цивилизација, интелектуалци 
 
 

1. Увод – особине Ћипиковог регионализма  
 

Иако је живео у многим градовим и варошима дуже или краће 
време, Иво Ћипико је као књижевник остао веран свом сиромашном 
приморју и Далматинском Загорју, те је као такав, за разлику од свог 
земљака далматинца Симе Матавуља, остао изразити регионалиста у 
књижевном стваралаштву. У књижевном раду Ива Ћипика доминантно 
место заузима лик сељака и његова нагонска снага. Без обзира да ли слика 
градску или варошку средину, лик сељака је увек заступљен и увек 
представљен реалистички и уверљиво, док су мање убедљиви 
„интелигенти, свештеници, властела и њима слични створови који се 
према његовим неокупаним, припитим, издрпаним, али живим сељацима 
крећу као утваре“ (Ковачевић 1969: 25). Због свог критичког односа према 
животу у коме су институције, цивилизација, а посебно власт у спрези са 
зеленашима уништавали сељака и поштеног човека, писац је у свом 
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књижевном раду највећи простор дао социјалној тематици. Са позиције 
критичара друштва и заштитника сељака, реалистичким поступком 
захвата крупна питања друштва, уз често препознатљиве аутобиографске 
и сентименталне елеменате. 

Можда делимично под утицајем Лазе Лазаревића и Јанка 
Веселиновића које је у младости читао, а делимично под утицајем веризма 
као и сурове реалности у којој је живео, писац је приказао село и 
провинцијску средину као једина места људских моралних вредности, док 
су култура и новчана цивилизација уносиле немир у живот убогог сељака. 
Град је место одакле се ширило зло по сеоски живот преко бројних начина 
експлоатације марљивих сељака, којима је земља била вреднија од 
сопствених живота. 
 

2. Сеоски живот у кругу друштва и власти 
 

Однос појединца и власти – „веома значајна полуга на коју 
Ћипико ослања велики дио својих виђења човјека и његовог живота“ 
(Кораћ 1987: 224) – писац је тематизовао већ у једној од својих првих 
прича. У приповеци Погибе к'о од шале тежак сеоски живот додатно бива 
оптерећен новим државним законом који предвиђа поделу земље и 
постављање граница између сеоског и државног, што је значило и забрану 
напасања стоке на најбољим пашњацима. Због преласка стоке у 
„државно“, сељак је плаћао високу глобу или му је одузимана чак и једина 
крава. У приповеци Дјед окрутност представника власти писац је снажно 
реалистички представио у сукобу сељачког момка Павла са 
представницима власти, жандармом и лугаром, који су лако и без 
размишљања пуцали у Павла јер је одбио да преда свог ата у залок за 
штету коју је стока својом пашон начинила. Штета је увек увећавана, јер 
сиромашни сељак који није имао шта да донесе и подмити, те је био само 
штеточина коме је зато „накнада двострука, а глоба јача“, те би се глоба 
скупила „више него што крава вриједи“ (Ћипико 1951 III: 39). У 
приповеци Дјед писац је антиципирао и велики проблем земље – 
исељавања сељака. Услед бројних глоба сељк је мало по мало остајао без 
имања а често и без свог дома, те је одлазио на рад у далеку земљу, 
остављајући старе родитеље или жену са нејаком децом.  Пoређење двеју 
власти, тј. тренутне са претходном, из перспективу јунака приче остварено 
је у драми На граници. За сељака „господа“ су оличења закона, они који 
врше померања и прекрајања граница, а у најнеплоднијим годинама 
редовно долазе да наплате порез и покупе „прибељежену живину“ 
(Ћипико 1951 I: 100). Најсиромашнији пук је увек највише страдао, јер 
није имао чиме да подмити „господу“ која је увек узимала – „за турског 
вакта питало се, а сада треба се само сетити, па дати“ (Ћипико 1951 IV: 
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13). Нечовечност и окрутност власти према угњетеном и радом и глобама 
измученом сељаку, писац осликава речима сељака Радивојакоји је 
преживео и турски зулум, у време када „бегови и аге залијетаху се амо, 
бијаху силовити, поносити, али и пуштаху сиротињу да живи... А ови 
наши, вајни, (...), уметоше ме пустом главом, и мислим пустиће ме већ – та 
нема ме, тек сам духат. Али да, гоне даље без милосрђа“ (Ћипико 1951 IV: 
14). 

У роману За крухом, експлоатацију сељака писац је приказао у 
градацијском поретку, почевши од сеоског зеленаша трговца шјор Луке, 
укључујући потом и шјор Бепа, начелника и остале највише представнике 
власти, као и однарођену интелигенцију. Прилике на селу биле су 
пресликане градске прилике у малом, као што се у граду „у неколицине 
бијаше се згрнуло све благо. И они држаху у својим рукама власт и живот 
осталих“ (Ћипико 1951 I: 90), тако је и у селу један имао пуну власт над 
приходима, имовином па и судбинама појединих породица. 

Трговац шјор Лука био је прва карика у зеленашком ланцу. Његов 
лик писац гради кроз однос са породицом и однос према сељацима, као и 
кроз визуру његовог сина, Иве Полића. Однос према најближима као и 
према околини одређен је како његовим деспотским карактером, тако и 
његовом лихварском манијом. Шјор Лука је каматар који је сав у бризи да 
што више заради, те у дане кишетера слугу од куће, јер од њега нема веће 
користи. Одбија да пружи помоћ за болесног сељака Анту, да би његова 
суровост кулминирала у сцени када сиромашну и преплашену девојчицу 
истерује из радње, по киши, одбивши да јој удели шаку брашна. Иваново 
питање: „Па, која Вам корист?“ (Ћипико 1951 I: 85), наводи шјор Лују на 
прекор сина, чиме је додатно појачана његова безобзирност. Већ у 
следећој сцени у некој врсти самокарактеризације, шјор Лукина суровост 
и грамзивост добијају карикатуралне размере: док пребире по списима 
које му је општина слала као главару, на лицу му се изненада појављује 
задовољство када је угледао судски позив за удовицу и њеног сина, због 
неплаћеног дуга. 

Поред зеленаша које топос места везује за сељаке, много јача 
карика у ланцу зеленаштва јесу представници власти и однарођена 
интелигенција. Да би језгровито осликао време и људе, писац је наизглед 
узгредним појединостима ширио аналитички метод у реалистичком 
приказивању стварности. Каматар Бепо нека је врста претече каматара 
Јове у роману Пауци, попут лешинара долази да „преузме“ презадужено 
имање старог Анте, који умире од тешког рада и без пара за помоћ лекара. 
Тек што је постао „предсједник црковинарства“, шјор Бепо је одмах то и 
обележио посетницом. Слично је и са младићем из пратње Пресвијетлога, 
који се хвали скупим оделом, интересује се за празне приче Пресвијетлога 
и свесрдно брани туђе законе и власт. Младић на растанку пружа своју 
посетницу, преведену на немачком, где је чак и своје име понемчио, чиме 
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је уклонио сваки траг везе са својим сељачким пореклом. Тиме је Иво 
Ћипико круг зеленаштва заокружио однарђеном интелигенцијом, 
неспособном и недозрелом, слојем који се „одвојио од тог села, изронио 
из неке раније глади и беде“  (Витошевић 1989: 134), посекао све везе са 
својим пореклом и у приклањању туђинској власти пронашао излаз из 
сиромаштва.  

Мотив свештенства Иво Ћипико је развио у атмосфери 
зеленаштва, представљајући свештенство не као заштитника сељака већ 
као његовог израбљивача и гуликожу, који уместо да помогне гладном и 
жедном сељаку, новац троши на набавку оргуља из Венеције.Подсмехом 
који је ишао до сатире, писац је приказао посету пресветлог грофа селу. 
Кроз сцену једне сасвим протоколарне и бесмислене посете, писац 
акцентује апсолутну незаинтересованост високог владиног чиновника за 
живот села, као и користољубље свештенства коме интерес сељака никада 
није на памети. Посета се свела на заморни обилазак и значајну 
констатацију грофа да је у селу више рођених него умрлих, што им је 
јасно указало на то да се у селу ипак не живи лоше. Од целе посете једино 
је црква имала користи: свечани огртач и молитвеник у сребру окован.                                                           

Уводећи мотив седнице, писац суочава начелника и његове 
богаташе са јединим поштеним поседником, Тадићем, који једини дели 
интересе сељака. Тадићев предлог да се сељацима поделе општинске 
голети које би обрађивали, те да и сељаци имају користи, није наишао на 
одобрење. Заправо, у случају прихватања предлога поседници не би могли 
да искоришћавају сељаке као надничаре на својим имањима, а с друге 
стране, сељак би се због већих прихода мање задуживао, те такав предлог 
поседника Тадића ни у ком случају није одговарао варошкој корумпираној 
власти. У дигресији о прошлости начелника даје се трагична 
карикатурална слика власти, где власт спроводе они који су некада били 
највећи проблеми друштва. Кроз хумористично-иронички осврт на 
младост начелника, када са њим „бијаше добар дио вароши на муци, (...) 
скитао се од немила до недрага“ (Ћипико 1951 I: 91), те да би га се 
решили, породица и родбина, покупише нешто новца и отпремише га у 
Америку, писац употпуњује профил јунака, указујући на дегенератвност 
његове природе која се почела формирати још у младости.  У Америци је 
подметнувши пожар у сопствени хотел зарадио велики новац наплатом 
осигурања, што је по повратку у завичај уложио у трговину и зеленаштво,  
да би касније постао и начелник.  

Функционисање правосуђа писац је приказао кроз визуру Иве 
Полића, кога поставља унутра самог судства, као и кроз његов конкретни 
однос према судским пресудама. На почетку уверен да позив правника 
највише одговара његовој природи, Иво убрзо након добијања службе 
доживљава разочарење уверивши се да се закон судства ни мало не 
разликује од онога како начелник или остали главаши суде сељаку. За 
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судију постоји само параграф: „Параграф чисто говори“ (Ћипико 1951 I: 
147), готово увек на штету сељака.Као ни судијама ни чиновницима у суду 
брига о правди и људима није била на памети, већ једино прелазак у виши 
чиновнички разред: „Као да на свијету нема ништа паметнијега“, 
прекорава Ивин друг Доктор, док судски пристав мирно одговара: „За нас 
и нема“ (Ћипико 1951 I: 127). Почев од писара, преко адвоката до судија, 
сви су глобили сељака, узимали колико је ко могао: од сушеница које је 
сељак одвајао од уста своје деце да би му писар помогао, до куће и имања 
које би виши представници међусобно поделили. 

Сагледавши власт у односу село–град Иво Ћипико је, слично 
Миловану Глишићу, суровост и аномалност власти приказао преко низа 
директних утицаја градских, односно, варошких представника власти, који 
у спрези са зеленашима таворе и упропашћавају село,  док сељак ту 
пљачку прима са муклим протестом, али и „као неко природно стање“ 
(Витошевић 1989:135). Цео систем друштва функционисао је тако да у 
свакој прилици сељак буде глобљен, по могућству што „културније“ 
пљачкан, јер се и школовање сводило на отуђење од народа и народних 
интереса, развијање осећања надмоћи над нешколованим људима, без 
помишљака о истинском просвећивању, уздизању и напретку ширих 
народних слојева.  

У роману За крухом писац мотив зеленаштва развија уланчавањем 
низа ситуација у којима бројни лихвари глобе и гасе сеоске породице, док 
је у роману Пауци исти мотив развио преко централног зеленаша, газда-
Јове, пред чијом моћи бројни ситнији зеленаши бивају занемарљиви, иако 
сам наслов романа говори о њиховој бројности. Готово сваки дућанџија у 
вароши био је и зеленаш, али ни један од њих није именом споменут, осим 
газда-Стјепана, чиме је појачан карикатурални лик газда-Јове, а његова 
нечовештва добила монструозне размере. Газда-Јова уједно симболизује 
варош и однос вароши према сељаку, тј. шире гледано, однос варошких 
представника власти према селу. Варошки деструктивни утицај писац је 
градацијски развио: од газде који даје потрепштине сељацима под велику 
камату, преко сцена када их вешто увлачи у своју мрежу бројним 
задуживањима и наговарањем на различите тужбе које ће их само додатно 
оглобити, док им камата на дуг не буде толика да је немогуће исплатити, 
те имање сељака одлази на „добош“, односно, у газдине руке.  

У ироничном коментару писца да су на Бадњи дан у дућан газда-
Јована „са села наврљели сељаци да и овога дана покушају срећу: једни да 
од господара откупе крупно благо, што га господар рубачином истрже 
селу, а други, сиромашнији, да опреме настојне, свијетле божићне 
празнике“ (Ћипико 1951 I: 201), створена је оквирна слика карактера и 
начина деловања газда Јове. У уводној слици, у опису дућана доминира 
велика отворена трговачка књига, чиме је имплицитно указано на број 
задужених сељака али и њихову судбину која је, заправо, била запечаћена 
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већ њиховим првим уписивањем имена у књигу дужника. У слици сељака 
који све време газди „долазе молити да им благо поврати“ (Ћипико 1951 I: 
203), а које он доживљава као стоку коју „гони“ од себе, јер је са њима 
одавно завршио узевши им све, антиципирана је судбина свих оних 
задужених сељака, који ће једнога дана бити део исте оне гомиле коју 
газда гони од себе, попут мува, јер им више нема на што дати. 

Подлост газда-Јове и његова зеленашка природа постепено се 
уобличавају већ у сцени која подсећа на Глишићеву „главу шећера“ која 
се изнова купује и продаје. Газда Јован уместо пара које тобоже нема да 
позајми сељацима који му траже, даје кукуруз у „истој“ вредности да га 
сами продају у варош, добро знајући да га они неће продати, већ да ће га 
на крају њему нудити, што ће он искористити да га узме за много мање 
новца, који је тобоже баш тада нашао. Своју лукавост показује и у начину 
на који сељацима узима имање показујући добро познавање психологије 
сељака, што се види у детаљним плановима како да дође до добре сељачке 
земље. Користећи родбинску завист и сељачку похлепу, лако је наговорио 
сељака да за позајмљен му новац од родбине купи имање које касније, буд 
зашто, откупи газда-Јова, увлачећи сељака у све дубља дуговања и камате. 

Писац дедуктивним путем карактерише централну личност 
романа, полазећи од опште слике његовог зеленашког карактера, идући ка 
постепеним уланчавањем низа појединости које из више аспеката 
употпуњују карактер централног лика, што у исто време открива модерни 
метод карактеризације јунака када се личност сама карактерише „из 
разних ситуација и сцена кроз које се спроводи“ (Лазаревић 1937: 40). 
Бескрупулозност газда-Јове има корене још у његовој младости који је 
свој трговачко-лихварски занат изучио код тадашњег зеленаша, богатог 
трговца газда-Стјепана. Када је након изученог заната отворио свој дућан, 
потрепштине које су узимали сељаци биле су нешто јефтиније, што је био 
начин да придобије сељаке у свој дућан и да потом крене са каматама и 
зеленаштвом. Његово богатство и углед нагло су порасли женидбом 
удовице свога газде, након чега је постао и начелник. Међутим, расла је и 
његова бескрупулозност. „Kulminacija Jovove hipokrizije ostvarena je u 
„tužnom“ i „zabrinutom“ zelenaševom licu koji jadikuje nad sudbinom dvojice 
slovačkih učitelja “ (Jovanović 1980: 309). Његово лицемерство доживљава 
кулминацију у поступку када се преплаћује на један српски лист и на 
дечији „Забавник“ који „из доброте даваше свакога мјесеца месноме 
учитељу, да га пораздијели школској сиромашној дјеци“ (Ћипико 1951 I: 
313), док је у исто време посебну суровост испољавао не само према туђој 
већ и према својој деци, прихвативши само дечака, не из родитељског 
осећања нити какве људскости, већ искључиво из монструозне замисли да 
се и после његове смрти настави са гомилањем новца у трговини, односно, 
зеленаштвом.   
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С друге стране, наивност сељака види се и у сваком његовом 
сусрету са представницима власти, чиме је власт сагледана у односу према 
сељаку и његовој егзистенцији, почевши од најнижих до највиших 
представника. Наивни сељак Петар пред куповину имања од својих 
рођака, „понио је са собом од куће двије обилате суве крмеће печенице: 
дароваће једну газди, а другу биљежникову писару, шкривану“ (Ћипико 
1951 I: 226), да би му тобож помогао. Варошки „шкривен“, некадашњи 
општински чауш, подмитљив и без скрупула, некада је имао свој начин да 
од сељака добије своју „надницу“. Износу глобе на коју је осуђен сељак 
додавао би нулу, а онда, тобож израдио умањење глобе код виших власти, 
добивши за то богате дарове.  

И у роману Пауци мотив свештенства употпунио је слику 
зеленаштва, показујући да су све епизоде и сви догађаји подређени 
централној радњи. У карактеристичној епизоди ручка код фра Врана, која 
подсећа на сцену славе, односно даће над живим човеком из Глишићеве 
Глави шећера, госте се непријатељи једне и друге вере показујући 
јединство у гложењу сељака, помирљивост зарад личних интереса који се 
подижу на ниво од државног значаја. Фратари и калуђери у спрези са 
газдама и осталом власти глобе народ, јер „гдје ће сврака соколу наудити“ 
(Ћипико 1951 I: 297). Међутим, обрадом мотива свештенства писац је 
показао и комплексност у обради личности као и реалистички поступак, 
по чему се види уметничко сазревање Ћипика као писца. Поп Вране чије 
порекло није споменуто, али се претпоставља да је и он са села, 
доминантно је представљен као лицемер који искоришћава сељаке, а 
одликују га и неморални поступци према женском роду. Међутим, у 
грађењу овог лика, писац је открио и људско, негде на дну његове душе, 
које избија у тренутку исповести жене, Маше коју је некада похотљиво 
гледао. У тренутку њеног покајања, док је обасјава светлост са витрија, 
поп Вране према Маши осећа искрено сажаљење и очинску наклоност.  
 

3. „Проблематика искорењених“ 
 

У стваралаштву Ива Ћипика важно место заузела је 
„проблематика искорењених“ (Филиповић 1981: 119), његово саосећање 
са сиромашнима, надничарима, рибарима, исељеницима, са онима који су 
били препуштени себи и суровом друштву у коме као да није било места 
за њих. Обрадом мотива надничарења, писац отвара проблем суровости 
градског становништва и градских и варошких газди према надничарима, 
којима је надница често била једини начин да преживе. У приповеци На 
повратку с рада писац је упечатљиво реалистички тематизовао социјални 
проблем и беду човековог живота. У експозиционој слици писац акценат 
ставља на шаренило Загораца који у надницу одлазе у великом броју, сви 
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заједно, уплашено се ишчекујући на пристаниште док један по један 
силази са пароброда – млади, стари, мрки и озбиљни, жене и деца. 
Међусобно ишчекивање и окупљање ради заједничког поласка у град 
одраз је психолошког стања људи, свесних свог тешког и апсолутно 
обесправљеног положаја у градској средини. Издвојивши надничарску 
судбину мајке и сина, писац скреће пажњу на трагичан положај и судбину 
надничара. Релистичка слика појачана је пишчевим непрекидним 
праћењем судбине двају ликова „gotovo naturalističkom preciznošću i 
argumentovanošću“ (Jovanović 1980: 277).  

Самим доласком у град и одласком у најам, градацијским 
низањем ситуација приказује се обесправљеност најамника. По доласку од 
газде добијају скроман кров над главом у који је сваки боравак био 
немогућ већ после прве кише, мокра дрва и уље које ни животиње не би 
пиле, да би од таквог смештаја и напорног рада по свежем времену, 
слабији организам морао да поболи. Натуралистичка слика сцене рада 
надичара уз силну ватру приказ је нечовечног положаја надничара у граду, 
а у исто време наговештена је тешка судбина мајке и њеног нејаког сина. 
Слика људи прикованих за машину и ватру, ничим индивидуализованих, 
реалистички представља човека у његовој апсолутној деградацији. 

Градећи социјални заплет, писац је уплео и фолклорне мотиве, 
пре свега заједнички рад надничара и слику олујне стихије, продубљујужи 
тежак живот и патње надничара. Мотив болести Цветиног сина, Марка, 
писац је искористио за осветљавање нељудског односа не само газде 
према несрећним надничарима, за кога су они попут марве за коју нема 
самилости чак ни у болести. Када надмени и набусити жупник 
незадовољан што Цвета тражи које суво дрво да угреје болесног сина, 
саветује жену да сина нахрани добрим ручком и добрим вином и 
коментарише подругљиво да је покварено уље за њих Божји дар, писац 
положај надничара води до безизлзног стања, указујући тиме на њихову 
вечиту осуђеност на понижења и терор од стране газди.  

„Социјални апсурд постаје све доминантнији“ (Леовац 1978: 403), 
како се приповетка ближила крају. Цветин положај писац већ у следећој 
сцени додатно отежава газдиним закидањем дневнице и урачунавањем 
флаше вина које је Цвета узела за болесно дете. Када са недовољно пара 
Цвета и син крећу на пароброд као би се што пре вратили кући, њихов 
безизлазни положај, представљен низом детаља, добија на јачини из 
ситуације у ситуацију: када Цвета „у својој наивној психологији“ 
(Лазаревић 1937:42) покушава да купи карте иако нема довољно новца, 
захтева карту за мање новца, без карте ипак улази на пароброд, а онда, 
избачена са пароброда у растројству и стању халуцинације када јој пред 
очима изађе слика болесног мужа, она као да покушава да заустави 
пароброд који одлази, а онда остаје са подигнутом, угрченом руком, у 
очају безизлазног стања, симболишући не само своју већ и свачију 
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напаћеност, несхваћеност и угњетеност. „Та рука, као да има оптужујуће 
претње у себи. Она је истовремено и грч и вапај“ (Jovanović 1980: 279). 
Долазак кући уместо да донесе дозу мира, заправо доноси кулминацију 
трагике, у мотиву месечином осветљене празне постеље.  

У епизодној дијалошкој сцени  богаташких синова, „момака 
господске руке – синова месних поседника и трговаца“ (Ћипико 1951 II: 
77) са девојком која се у групи Загораца смрзава док чека да јој неко 
понуди посао, писац наглашава контраст између обесних градских 
богаташа и убогих Загораца, пружајући ширу уметничку слику односа 
градског становништва према планинском сиромашном становништву, 
уједно мотивишући даљи развој приче. 

Тематику потлачених експлоатисаних друштвених слојева писац 
употпуњује и приповетком Нови храм у којој обесправљеност надничара 
уметнички слика преко судбине здравих сељачких младића. Топос града 
већ у уводној слици представљен је преко мотива сиромашног света који 
се на различите начине довија да заради коју пару и прехрани породицу. 
Човек који наплаћује љиљање на расветљеним љуљашкама, док му жена 
свира на оргуљама, уводи социјални мотив који писац употпуњује и 
проширује увођењем надничара. Кроз судбину младића из кршевите Црне 
Горе, види се однос ненародне туђинске власти и богаташа према 
сиромашном свету коме је надница једини начин да преживи. Младићи су 
изложени најтежим пословима у лошим условима – у хладној води, те су 
брзо побољевали и често умирали – док су за газде они били само број и 
лако заменљива радна снага: одбијали су од наднице и најмањи изостанак 
са посла, а већ после два дана одсуства, губили су посао: „рећи ће као и 
Данилу Јованову, када се оно бјеше разболио: „Други је дошао на твоје 
мјесто!“ И заборавиће ме, као да ме нигда ни видјели нијесу“ (Ћипико 
1951 III: 234).Младић, некада јак и здрав, затворен болешћу, немоћан и 
очајан, поред кога једино мајка седи, своје последње дане проводи у 
спарној собици, осликавајући „једно стање човекове узалудности и 
беспомоћности“ (Кораћ 1987: 155) 
 

4. Закључак 
 

Тематизујући проблеме далматинских села, писац је сагледао 
погубност власти по живот сељака и његов потлачени положај. 
Необразованост и заосталост, без свести за уједињење довела сељака је до 
његове препуштености себи самом. Зависност од газди, без подршке 
власти, учинила их је полтронима, који су за шаку кукуруза клицали име 
својих експлоататора. Почев од главара који селу није основао ни 
земљорадничку задругу, нити им је отпустио данак кметовштине: пршуте, 
јагањце, тукце... до начелника који узимао свој део, преко адвоката и 
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судија, свако је користио сељакову необразованост и муку. Међутим, 
Ћипиков сељак, иако скрхан сувом земљом и врелим сунцем, дотучен 
друштвеним глобљењима, ипак не посустаје. Свакодневне пљачке села уз 
које се рађао, одрастао, уз које живи и уз које ће дочекати смрт, подноси 
као део свакодневне муке, као нешто што тако мора. Па ипак, у беди 
живота малог човека било је и ведрине, његова нагонска снага није се 
сламала под пошастима друштва. 

 „Ćipiko, zapravo, stvara kritičku naturalističku prozu sa elementima 
sarkazma, satire, mestimično i simbolike“ (Vučković 1990: 267), увек је на 
страни природе и природног, сељака и сиромашних, док је свет „bogataša, 
birokratije iz grada dokaz kako civilizacijski odnosi razaraju moralne vrednosti 
i psihički integritet čoveka“(Vučković 1990: 267).  
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THE POOR PEASANT’S LIFE IN IVO ĆIPIK’S PROSE 
 

The aim of the paper is the analysis of the artistic picture of life in the 
countryside, hard life of the peasants and its burden of the authorities, as well as 
by loan sharks. The accent is on the lawlessness of the peasant world. Through 
analytical-synthetic procedure, the comparative method and the analysis of 
textual patterns we consider and analyze life in the village in the motive: the 
authorities and its representatives in the village, loan sharks, city bosses as links 
in the chain of peasant exploiters. Also, from a social, ethical and moral point 
of view, the image of the wage earner is analyzed, with an emphasis on the 
attitude of city bosses - the exploiters towards the poor population. 

Key words: village, authority, wage earner, civilization, intellectuals. 
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ПРОБЛЕМ БРАЧНОГ У РОМАНУ О ЛОНДОНУ МИЛОША 
ЦРЊАНСКОГ: МУШКИ И ЖЕНСКИ ПРИНЦИП ИЗМЕЂУ 

ДИГНИТЕТА И ЕГОТЕИЗМА 
 

Предмет наше пажње је Роман о Лондону (1971), последње 
објављено дело Милоша Црњанског (ако изузмемо фрагментарно 
излажење Књиге о Микеланђелу и Ембахада током 1974). Иако собом носи 
дубок печат двоиподеценијског интимног странствовања Црњанског и 
његове супруге Виде, ова књига снажно и свеприсутно обележава и 
дубоко опште супружничко самотништво у Лондону - модерном Вавилону 
у којем једна љубавна бездетна заједница креће незаустављиво 
дегресивном путањом, на којој се сударају њени филија, ерос, ерот и 
агапе квалитети. Разматрајући проблем самоће и самоће у браку, проблем 
неверства и нове отуђености, тј. прекид мушкоцентричности у браку и 
почетак тихе еманципације женског (скривеног у неуништивом инстинкту 
рађања), рад се бави питањима слободе, пада јунака, и то као пада-у-себе с 
погледом у завичајну прошлост.  

Кључне речи: роман, књижевни лик, мушки и женски принцип, 
fluktualna и fertilna femina, ерос и танатос, самоубиство и слобода, 
хиперсексуалност, егоцентризам 
 
 

Уводна разматрања 
 

У свим књигама Милоша Црњанског љубав је присутна колико рат 
и сеобе. Јунак Црњанског је увек ратник или бивши ратник у потрази за 
новим завичајем који је увек пројекција утопијског простора, он вечно 
мигрира, прелази и укорењује се, а у тим мучним сеобама увек га прати 
жена, макар и као сен. Вука замара Дафинина игра чула толико да просто 
жури у рат као уточиште од њене сумануте пожуде; тек њена смрт 
пробудиће у Вуку нове емоције, усмерене на „љубав без објекта“ на шта 

1dusica.zena.sumatra@gmail.com 
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се надовезује лик Павла из Друге књиге Сеоба. Павле открива свој 
интимни доживљај жене преко рефлексија о госпожи Божич, која му се 
истовремено причињава као анђео и као ђаво, као оличење невиности и 
стидљивости, али и бестидности, као биће нежности и као биће похоте и 
чула, које омета његову концепцију лепоте као споја романтичног и 
класичног. Павле је претеча рјепниновског комплекса који наговештава 
продор у тајну брачног у Роману о Лондону. Последњи роман Црњанског 
јесте роман о самоћи изгнаника (Пувачић 1972: 718), али треба нагласити 
да се сам Црњански за живота оградио од аутобиографског у овом делу 
речима: „Није оно што се мисли да сам ја унутра и само ја“ (Буњац 1982: 
177). Роман о Лондону својим мотивима страсти, аскетски обојеним 
моралом, кушањем и слављењем брачне верности (Ђурић 1955: 163–171), 
у неким сегментима скрива у себи неке елементе хеленског љубавног или 
еротичног романа. Нарочито је важно истаћи да до расплета у љубавним 
односима између Рјепнина и Нађе долази у време када књаз излази из 
зрелог доба живота и ближи се старости, док је Нађа у фази узлета, 
трудноћом која тек почиње и својим преласком из света fluktualneу свет 
fertilnefemine. Притиснут многим недаћама, нарочито оним материјалне 
природе, Рјепнин се тешко носи са природним процесом старења, које је 
за њега незадрживо кварење живота.  
 

1. Рјепнин и Нађа – подземни човек и бајколика принцеза пред 
лицем Лондона 

 
 Књаз Николај Радионович Рјепнин, потомак руских принчева ступа 
пред читаоца као на позорницу, у офуцаном војничком шињелу, као још 
један бивши ратник Црњанског који је ратовао „по туђој вољи и иза туђ 
рачун“, као уморни педесеттрогодишњак који у тренутку почетка ове 
приповести живи на  брду где је некада била ветрењача, у аветињски 
белом кућерку који подсећа на „окречен гроб“1 заогрнут плаштом „од 
чудних крзна каквих у Енглеској више нема“ (22), високог раста, високог 
чела и племените лепоте „руских северњака, коју је кварио само азијатски 
кукаст нос, који је личио на кљун тица грабљивица“ (36–37). Рјепнинова 
жена Нађа са „лепим лицем младих плавуша, какво деца замишљају да 
има Снежана“ (25), лепим ногама и попрсјем, са густом косом као златном 
круном на глави, лепа и жељна неке веселости, као и толике друге 
јунакиње Црњанског, својом умилношћу и лаким кораком странкиње топи 
најсуровије квартове милионског Лондона, али и свог леденог човека.  

1Милош Црњански. Роман о Лондону. Београд: Просвета, 1996. У загради поред цитата 
наводи се број странице на којој се цитат налази.  
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Три веома битна момента у генези лика књаза Рјепнина су 
садржана у опису целог његовог лица, нарочито његове браде и у 
квалификацијама Нађине тетке. Тетку је подсетио на неког Азијата, „на 
талијанске бандите“ (162) и „црног ђавола“(163) ког жене чекају и сањају 
читавог живота – са бледим лицем „које се због трокута његове црне 
браде, какву нико у Лондону више није носио“ (162) чинило још блеђе, а 
цела његова кожа била је попут оне „коју само ловци бисера имају“  (162). 
Нема сумње, то је човек просто као изронио из неког другог света, 
подземног света: у његовој бради, симболу снаге, мужевности и 
суверености (Kuper 1986) у облику троугла, открива нам се не само 
мистичност и тајновитост овог Азијата, већ и суштинска и дубока 
симболика троугла, као једне од четири кубистичке геометријске форме 
(поред квадрата, правоугаоника и круга), надлична и универзална форма 
духа „којом се не може изразити стварност, већ оно што је у стварности, 
иза њене спољне опне“ (Трифуновић 1981: 67); у троуглу се, према 
традиционалној симболици крије свет природе, матица, воде ( Kuper 
1986); ако бисмо ликовним језиком представили тај трокут црне браде, као 
троугао окренут наниже, добили бисмо ознаку за елеменат воде с којом се 
Рјепнин мистично спаја у тренутку смрти. У старогрчким ликовним 
представама Хад, бог подземља по коме је и само подземље добило име, 
означен је као зрео, брадат мушкарац који ретко излази на светлост дана, и 
то тек у црним кочијама да би једном од четири подземне реке, од којих је 
једна Стига (односно Styx, како ће Црњански насловити и последње 
поглавље своје приповести о књазу Рјепнину) превезао душе смртника у 
мрачно подземље. Али Хад је  господар не само мртвог света, већ и 
Персефоне, коју је уграбио Деметри и с којом, као и Рјепнин с Нађом, 
нема деце (Срејовић, Цермановић-Кузмановић 1992: 443–444). Рјепнинова 
вожња подземном железницом, која, као разјапљена чељуст Лондона, 
града – Молоха, трпа људе у своју утробу као сардине, само је добро 
укомпонован детаљ који га дефинише као човека с оне стране живота;  као 
путничко средство подземна железница је врло добро знана сликарима 
футуристима (Трифуновић 1981), чији је Црњански савременик; смисао 
подземне железнице није само да се дочара свет брзине, већ и динамика 
животног простора, његова вибрација на једну помућену православну 
душу, као и деформација и отуђење које доноси брзина у једном 
вишемилионском европском граду какав је Лондон.  

Црњансков јунак, као и његови Исаковичи, дотиче тачку античке 
трагедије: пита се како досегнути живот достојан човека, остати честит и 
незапрљан, изборити се са „црним ђаволом“ у себи, победити кушалачко, 
разорно и зазорно, а успоставити божанско и стваралачко. Црни ђаво у 
Рјепнину енергију нереда, разарања и смрти, усмериће искључиво ка себи, 
те зато његов рат за достојанствен живот неће ни окрзнути другога, сем 
што ће уништити њега самога. Тај страшни израз унутрашње борбе 
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Црњански ће нагласити описом његовог лица какво само „ловци бисера 
имају“, а то су они који се до срца шкољака трагом жудње за лепотом, 
спуштају до дна сланих вода, носе собом траг трпљења, притиска, уласка 
и изласка, крећући се стално двојако – ка смрти, али и ка животу. Зато је 
за Нађу Рјепнинов израз лица истовремено и збуњив и тужан, ближи 
смрти него животу, јер је он гледа „као неки ловац који је све бисере 
изгубио“  па је сад гледа „као из неке дубине, у коју је потонуо“ (195–196). 

На околину Рјепнин оставља утисак „неког ко има времена, а не 
тражи ништа“ (107), а опет, гледајући Нађу како се мучи разносећи лутке 
хладним лондонским улицама, понаша се као неко ко се „тешко савлађује“ 
и кога често „обузима бес“ (106), што оправдава присуство фрустрације, 
нереализованог мушког и потребе да се самоубиством жртвује за Нађу. 
Док се Петар Рајић из Дневника о Чарнојевићу одмеће у суматраистичке 
даљине, а трасом свог познаника, сабрата, себе-другог, Чарнојевића, дотле 
се Рјепнин трагом свог ратног друга Барлова приближава тачки преласка, 
јер види да ништа у овом свету не зависи од њега. 
 Ово двоје усамљених и заљубљених људи у суровом Лондону 
никог другог до самих себе немају, а под притиском самоће, хладноће и 
опште беде у коју су запали, они се срећу са првом озбиљном кризом која 
се неће разрешити на радост. Остајући пред многим женама хладан, далек 
и неосвојив, тек у подруму радње Лахир у којој ради, разгледајући модне 
журнале, већ заогрнут еротиком „госпођице Месец“, секс ће постати за 
Рјепнина опсесиван у тој мери да ће једна невеста са слике попримити 
облик целог енглеског полуострва, да би се на крају све те жене и 
мушкарци претворили „у једну огромну вагину и један пенис, који се 
клати са великог сата св. Џемса. Једино Нађа, која му се као неко огромно 
око приближава пита: „Гдје, љубов, Коља? Етот красниј коњец љубави, 
Ники. Секс?“ (215) Овом сексуалном фантазмом Црњански је покушао да 
осветли најскривенији, несвесни део Рјепнинове личности. Нагонску 
тежњу за променом сексуалног партнера обуздава Нађа како какав маг са 
трећим свевидећим оком, која је у Рјепниновим очима сва једна велика 
љубав и сва оличење најчистијег љубавног осећања. Она јасно раздваја 
ерос и ерот, чулни од духовног односа између мушкарца и жене, јер за њу 
љубав престаје онда када секс постене доминантан. 

Нађа је постала Рјепнинов алтер-его још онда када се као 
седамнаестогодишњи девојчурак одлучила да пође за њим у неизвесно 
путешествије из Керча, преко Алжира и Милана, Прага и Париза, све до 
краја, до Лондона. Веома млада, при крају, тзв. другог пубертета, она 
улази у брак са десет година старијим Рјепнином, сексуално и духовно 
неразвијена и недорасла номадском покрету у који је уводи овај човек. 
Ипак, она са свим својим атрибутима изузетности – лепотом, оданошћу, 
пожртвованошћу и безрезервном толеранцијом, постаје и активна и 
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делатна жена која доноси зараду израдом лутака у једном животу који се 
сред леденог Лондона уситњава, осипа и мрви. У поређењу са 
Рјепниновом „борбом“, Нађина борба је једнака комплетном и активном 
виталитету живота у којем Рјепнин више нема шта да тражи, јер не може 
да се бори, ни да издржи, ни да ризикује, већ, загледан у себе, грађанин 
целог и ниједног света, дух који не обитава нигде и нема веру ни у једног 
бога, живи тек као човек који има само осмех пун презрења. Иако је 
почетак романа сведочио да Нађиној борби и стрпљивости неће никад 
бити краја, јер је личним самопрегором топила свог смрзнутог човека,  
борећи се против идеје смрти „под сугестијом ђавола“, она ипак прави 
заокрет метаморфозом из бесплодног стања своје утробе у родност тела и 
победу новог духа. Под теретом живота, лепота ове жене са лицем 
Снежана или Пепељуга, остаје и даље велика „али тужна, као лепота 
средњовековних краљица, у гробу, кад га отварају“, јер почиње да 
региструје Рјепнинов предлог самоубиства и „згража се“ (121). Она је сва 
у духу борбе и победе против смрти: она моли мужа да се врати у 
Комитет, начини компромис што је за Рјепнина огрешење о морални став. 

Оно што је за Рјепнина неприхватљиво израз је Нађине 
флексибилности и отворености за живот у свим његовим облицима. 
Притиснута надирањем његовог ироничког смешка који постаје 
интегрални део његовог лица, живећи са Рјепнином робинзонски – 
одвојена од свега што је за њу представљало живот у пуном значењу те 
речи, Нађа се постепено одваја1. Растанак, који ће се десити тек после 
нешто више од пет стотина страница, почео је много раније, ушавши у 
њихов скромни дом као невидљив гост. Више пута варираном темом 
(посебно у Путописима) о потреби човека да се ослободи закона, веза са 
женом и буде „ничији“, Црњански је често подвлачио  усамљеност и 
одвојеност мушког од женског принципа, коме никаква заједница, након 
свих ратовања и сеоба, више не може повратити изгубљени осећај 
јединства и поверења. Колико год се Нађа трудила да  поврати Рјепнину 
веру у могућност спасења, то ипак остаје само њена жеља; најинтимнија 
Рјепнинова осећања откривена су у тренутку када се позове на античке 
мудраце који су „веровали да жена доноси несрећу“ (360). Та несрећа је 
код Рјепнина утолико  већа што је садржана у обавези да мора нешто 
ваљано и корисно учинити за Нађу, јер је заслужила. Само због ње он 
чини неке минималне напоре да нађе сламку спаса. Нађа се намеће као 
покретач Николајевог делања, али и извор фрустрације и проблема, оквир 
у коме једна пољуљана руска душа успева да постоји. Она је седатив који 
умирује бол у ноћи, у глади, својим дугим и свежим успоменама на 
прошлост и Русију; она је израз суштинског бића љубави које постоји да 

1 Сва подвлаче ња су наша. Курзив, Д.Ф.  
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би испунило бескрајну пустош самоће, остајући тек пропламсај који 
мушко огреје и утрне.  

Точак духовне обнове Нађа свесно, али крајње тајанствено покреће 
одласком лекару и решеношћу да роди. Крајње дражесно и женски 
загонетно добациће једном приликом Рјепнину да „што жена жели и бог 
хоће“ (113); пожелевши оно што дотад није или не бар у таквој жељи и 
снази, и то тек онда када инстинктом женке спозна да је њен ловац на 
бисере већ потонуо. Пуна слутњи  о коначном исходу његовог пута и 
уплашена од његовог „дивљег погледа, који пре, није имао“ (124) и 
потпуно збуњена ироничним тоном његових исказа, она закључује да је то 
већ неки „други Рјепнин“ босоног и барусав „као неки вештац, издиже се 
пред огњиштем, у ком се црвене последње жеравице. Да би га 
одобровољила, она га упоређује са својим оцем, старим генералом“ (125–
126). Ова дискретна назнака Црњанског упућује на  генотропско правило 
при избору брачног партнера које често почива на комплексу замене. 
Свесна да ничим више не може утицати на укидање мужевљеве помисли 
на самоубиство, Нађа прави заокрет ка себи, у ком се открива неко 
латентно супружничко несагласје: „Затим му прилази, тако, полугола, 
мирисна, па га милује по лицу. Откад је одсекла косу и чешће одлази 
фризеру као да је преображена, и много млађа. Глас јој гуче, очи јој 
светле“ (112–113). 

Нађа је тек на почетку буђења: она је одсекла косу и тим 
инстиктивним гестом спољашње промене, наговестила дубоку промену у 
себи и свом мисаоном склопу. Апостол Павле у Посланици Корићанима 
каже: „А жени је слава ако гаји дучачку косу? Јер јој је коса дана место 
покривала“ (Кор. 11, 15). Ако човек има обличје Божанско, а жена обличје 
човеково и ако мушкарац скрнави лик Божји ако покрива главе, жена би 
требала носити дугу косу, која јој је дата као замена за покривни одевни 
предмет. Кротка и пожртвована, као да је одједном схватила смисао 
ироничног Рјепниновог цитата „слепац води слепца“1, ослобађа се везива 
главе, престаје да буде некрунисана краљица и жели да каже нешто друго. 

1Ради се о слици питера Бројгела (Pieter Bruegel, 1525/30 – 1569) „Слепац води слепца“ из 
1568. године која се чува у Народном музеју у Напуљу. Извор за настанак овог дела је у 
Јеванђељу (Мат. 15: 12-19), где је описан разговор између фарисеја и Христа, где он 
каже: „А слијепац слијепца ако води, оба ће пасти“. Библијски контекст ове параболе о 
људској глупости Бројгел је сматрао веома важним за своје доба: „Фарисеји су питали 
зашто Христови ученици преузевши религиозне традиције, не перу руке пре обеда, на 
шта је Христос одговорио: „Не погани човјека оно што улази у уста, него оно што излази 
из уста оно погани човјека“. Кад су се фарисеји на то увредили, он их је назвао слепцима 
који воде слепце, објашњавајући да „све што улази у уста у трбух иде, а избацује се 
напоље... Али оно што излази из уста, од срца излази и оно погани човјека“. У: H. V. 
Janson. Istorija umetnosti. Prevela Olga Šafarik. Beograd: Prosveta, 1994. 
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Она чак успева да наговори Рјепнина да „збрије ту чудну, ружну, црну, 
браду с лица (124), чиме се он сам себи учинио „бар десет година млађи“ 
(502) и поклони јој за Божић себе новога и пита се у себи ко је он заиста. 
Али сам тренутак када је и начин на који је Нађа изразила жељу за том 
променом, збуниће Рјепнина: „Гледала га је, некако хладно, својим 
зеленим очима које су се, кад би била нежна, претварале у плаве. Ни за 
тренутак није намеравао да погази реч, али јој се чудио. Глас јој је био, 
кад је то затражила, сух, тврд, хладан (…) Ни сам није знао зашто, али је 
био пребледео (…) Кад је пошао, она га је испратила, без пољупца, као да 
се растају.“ (487) 
 Како је брада дубока веза Рјепнина са самим собом, а он је се 
одриче, Нађи за љубав, при чему она постаје саучесник у крађи овог 
последњег симбола снаге и мушке моћи, одузима му, као Самсону, 
соларну моћ из прамења, то Нађа постаје суверена у браку. Узима 
обличје мушко (одсецањем косе), а исте ноћи, постајући „луда, жељна, 
љубави“, бестидно лежећи на њему до зоре „полудела“ толико да није ни 
приметила колико је „њен муж охладнео, и, далеко од ње“ (505), она се 
неповратно одваја, постаје активна мушколика, јаншка жена, а свој 
скривени јин ослободиће у пролеће, бременита и решена да оде. 
 

2. Летовање у Корнуалији. Човек и жена – игра бројева, бројева 
година 

 
Рјепниново летовање има функцију да илуструје нестанак оног 

аутономног, дела небеског, „духовног ероса“ присутног у Другој књизи 
Сеоба, а да предочи нови ритам епохе у којој човек острашћено, 
нарцистички и крајње ирационално упражњава секс, било када и са било 
ким, скидањем табуа пуританизма, нестанком стида и глорификовањем 
култа младости и култа самообузетости.  

Госте хотела мис Фои чини неколико љубавних парова: први пар су 
власница хотела, грандиозна лепа плавуша, брбљива мис Фои, удата за 
десет година млађег плавокосог лепотана Сорокина; други пар су крупан 
шездесетогодишњи доктор Крилов са лицем сељака и госпођа Петриша 
Крилов, много млађа од њега црномањаста Енглескиња, лепог стаса и 
глупавог лица, која Рјепнину личи на тужну краву; трећи пар су 
седамдесетчетворогодишњи Шкот, сер Малколм и пола века од њега 
млађа, детињаста Рускиња са мрким очима орлића, Олга Николајевна или 
леди Парк; четврти пар су тридесетогодишњи удовац Андреј Покровски и 
његова четрдесетогодишња ташта, риђокоса Енглескиња генералица 
Барсутов, на којој године ни туге нису оставиле никаквог трага; најзад у 
хотелу мис Фои станује и мис Петерс, жена са ожиљком и са ћеркицом у 
опасним годинама. Сви ови парови су метафора крајности људких душа. 
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Драматичан сексуални промискуитет међу гостима хотела 
започиње одмах након замало мистериозног покушаја утапања 
(самоубиства). Покровског и генералице Барсутов. Близина танатоса 
распаљује еросну помаму за животом: госпођа Крилов бива виђена на 
гробљу са капетаном Бјелајевим „у незгодној пози“; Сорокин у загрљају 
са госпођицом Петерс, коју ће касније оженити, побећи у Ирску и 
преобратити се у католика;  једна од собарица бива виђена како улази у 
собу ћутљивих Пољака. Близина грешне љубави између зета и таште 
покреће нова прекорачења, јер, ако је ташта могла у обљубу зета само 
годину дана након кћеркине смрти, онда тај сигнал постаје позив осталима 
да се осмеле и отворе ка еросу. Анимални профил сексуалног чина дат у 
поглављу Сорокин у зиду где се артикулација полног чина између госпође 
Петерс и Сорокина реализује као разрешење одлагања зајма, преко тела 
жене чији муж може то да реши, за Рјепнина је доживљај који га подсећа 
на сексуални чин међу врапцима који то раде „секунд, два“ (351), а 
завршавају „као неким маукањем мачака“ (353), да би најзад остали као 
„пас и куја која се залепила са псом и не може да се одлепи док се не 
охладе“ (355). Након овог непријатног доживљаја и спознаје да су 
похлепа, лаж и притворство обојили људске односе у тој мери да су човек 
и жена постали руине, а не људи, Рјепнин ће утеху потражити у природи: 
„Нађе нема с њим, она ће отићи од њега, али, ето, - сад је срео океан место 
те жене. Треба да се држи заласка сунца … Бог му, ето, даде место једне 
жене сусрет са океаном који је бескрајан“ (361). Окриље природе је код 
Црњанског вечно, и увек за човека, а жена је нестална и променљива. 
Жена омета Рјепнина да оствари сусрет са собом и ону „могућност 
звезде“.1 Тихи плач Нађин управо је једна од оних слабости женског коју 
мушко не жели да види, јер мушко више воли, како каже Црњански, плач, 
него тугу.  
 ГенераливцаБарсутов, за коју Рјепнин дознаје да се била удала за 
генерала Барсутова кад је овај већ био „старкеља“, сада, крај младог зета 
већ у очима носи нешто „чудно, жарко, уплашено“ али и „молећиво и 
жељно нежности“ (307)2, иако и даље спада у групу оних женакоје, крај 
све своје велике лепоте,  „нису сретне, - иако то крију (435), а о којима се, 

1 Јануара 1929, свом пријатељу, Андрићу, у Mадрид,Црњански је писао: „Што се тиче 
жена, не заљубљујте се, ако сте човек (…) Не жените се пак никако – то вам је као да 
имате мало дете. Брига.“ У: Радован Поповић, Живот Милоша Црњанског, Просвета, 
Београд, 1980, стр. 133. 
2Сви цитати на овој и до краја првог пасуса следеће странице,  дати су према следећем 
издању: Милош Црњански. Роман о Лондону. Приредио и предговор написао Мило 
Ломпар. Београд: НИН/ЗУНС, 2004. год. Сви будући цитати, без изузетка, дају се према 
претходном издању Просвете, из 1966.  
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као и о љубавницима Евдокије Божич из Друге књиге Сеоба „ништа не 
зна“ (435). Она је још једна лепотица мрамора (као Лола), жена „без 
наслага јела, пића, - као да се та жена храни сновима“, софистицирана 
флуктуална лепотица новог века која исисава мушку силу. Андреј 
Покровски, меланхолично замишљен над собом у Корнуалији, на путу да 
„жртвује имовину, част и руску душу“, у Лондону добија црте човека који 
„није више ни плачеван, ни тужан, ни слаб, ни несретан“ (434), губи стид 
од „грешне љубави“; генералица Барсутов живи на  путу који јој се, игром 
судбине, грана ка пролећу. 
 Брачни пар Крилов, као веза Руса и Енглескиње, слика су једне 
дегресивне везе доктора, шездесетогодишњака и Енглескиње која је „као 
бронзана скулптура неке Амазоне“; драматичан распад ове заједнице 
уследиће тек у Лондону. Човек који се некад својој жени доимао као 
„добар, паметан, пријатан“ (383), сада пије, постаје туробан, огорчен и 
понижен бесрамним неверствима своје младе жене, која се креће између 
Бјелајева, Сорокина, а устремљује се и на Рјепнина. Док муж бива за њу 
„лудак који хрче“ (546), претерано заљубљен у своју децу, госпођи 
Петриши се та љубав чини „смешна“, јер сматра „да се једанпут живи“ 
(384). Када се дође до тачке да супружници деле чај и шећер, Крилови се 
разводе, а након бекства с децом, Крилов завршава, посредством 
Сорокина „у апсу, у Русији“ (587), док Госпођа Крилов посећује болесног 
Бјелајева, настављајући свој трифуновски„удар на младоње“, али и своју 
родну еманципацију – постаје секретар удружења зубара у Лондону и 
борац за женска права. Она је делатна, јанг-жена. 
 Секс постаје доминантна тема међу туристима и обзнањује се као 
нови апсолут епохе, идеологија коју главни јунак мора презирати да би је 
се ослободио. Под теретом година, материјалних недаћа и старости која се 
приближава Рјепнин открива слободно кретање жеље, име коитуса међу 
супружницима Парк; између госпође и господина разлика у годинама је 
толика да ће Рјепнин при првом сусрету помислити да би млада госпођица 
за столом са старцем, ком би могло бити око седамдесет година, њему 
могла бити ћерка или чак, унука! Зато ће бити пренеражен кад од мис Фои 
сазна да је та млада жена оном старцу супруга толико, да ће наставити да 
руча „као да једе у сну“ (285) имајући „тужну, и скарадну, мисао, као 
визију. Питао се у себи како ли то љупко, тако младо, створење, што још 
личи на дете, јаши, тај матори, дромедар?“ (297) Да иронија буде већа, 
Рјепнин ће управо са том младом сународницом преварити Нађу, када она 
отпутује у Америку. Тако ће и сам он бити идентификован као матори 
дромедар који би леди Парк ако не деда, а оно сигурно отац могао бити. 
Морални чистунац преобратиће се у сопствену супротност, не толико због 
самог чина прељубе, већ због контекста у који је стављао свог супарника 
пре него што је могао слутити да ће преузети његову жену, постајући 
„дорадник“ у туђем браку. Ипак, како ћемо сазнати, леди Парк ће 
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отворено објаснити да се удала „да спасе свог полулудог оца, кога воли 
како ни једног мушкарца, никад, волети неће“ (305). Док онаоткрива 
најинтимније побуде свог брачног живота, Рјепнин је „зачуђен“, 
„пренеражен“, „запрепашћен“ (305), делује као да се уплашио што ће 
постати човек свог времена, а то је „столеће секса“1 и репродукције 
живота.  
 Кад у Лондону Олга постане Рјепнинова љубавница, њен 
књижевни лик се уједначује са оним књижевним ликовима Црњанског 
који носе радост, ведрину, дах пролећа, мирис завичајног багрема, какви 
су Текла или ЂинђаЗековича, или раскалашна Дунда Бирчански у 
Ђурђевом крилу из Друге књиге Сеоба. Њима се приближава и Беа 
Берсутов, док је Рјепнин гледа како клиза на леду. Брбљива играчка или 
„веверица у љубави“ како ће је дефинисати Рјепнин, три деценије млађа 
од Рјепнина и деценију млађа од Нађе, јер и подсећа на Нађу у Керчу, 
само је допуна живота и младости са маторим Шкотом. И Олга 
Николајевна је само „средство“ за оживљавање завичајне прошлости (она 
је пореклом Рускиња), а с њом и младости; зато је Рјепнин и узима као 
„последњи дар лета“, већ и као последњи дар живота у ком је (какав 
парадокс) супстрат првог даха смрти. Ако би желео да се преда љубави са 
Олгом Николајевном, то би значило напуштање егоизма и суочавање са 
нечим што га надилази – а то је љубав. Сексуалност отклања страх од 
смрти, али не отклања отклон од ње, већ га суочава  са сопственом 
одлуком да се убије, а тек тамо је онај пут који Рјепнина води – у небиће 
да би се искусило неко пуније биће (Пајин 1995: 175). Објекат преко ког 
се дошло до лишавања страха од смрти (Олга) губи смисао кад се жеља 
испуни, припада прошлости, трошан је, а далеки објекат љубави (Нађа) 
поново постаје супериоран, јер њен укус није „сезонски“ и није кварљив. 
Утолико Нађа почиње да расте до апсолута љубави: јер је била „зрела 
лепота“ с којом је ноћ опојна „као што је за тело месечара, Месец“; ова 
Спартанка са ногама балерине уводи Рјепнина у „дорадништво“ у свом 
браку, док Рјепнин и преко ње, као и преко књиге о Лењинграду и Барлова 
покушава да оствари повратак у завичај – једино место где је икада срећан 
био. Сорокин – лепотан и Рјепнин – лепи Азијат са кожом ловца на бисере 
уједначују се у емигрантској судбини „дорадника“ у туђем браку. Презир 
према Сорокину је презир према самом себи и згађеност над улогом коју 

1 У НИН-овој анкети о старости, у години уочи изласка Романа у Лондону, када ми је 
било 77 година, Милош Црњански је рекао:  „Мени се чини да је наш век, уопште век 
стараца који траже еликсир младости (…), а сад се цео тај проблем изгледа, своди на 
секс, и, славни су сексолози. Наше време, по мом мишљењу, ако се суди по ономе 
штозовемо масмедиа, столеће је секса (…) У сваком случају, античка времена била су у 
знаку интересовања и дивљења духовног. Наше време:биолошког.“ У:Радован Поповић, 
Живот Милоша Црњанског, Просвета, Београд, 1980, стр 239–240.  
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би могао наставити да игра. Отуда и одлука да више не одговори на 
Олгино звоно на вратима, да се затвори и преда лепљењу тапета у стану 
Ординског.  

Корнуалија доноси коначан сусрет књаза и секса као новог 
апсолута епохе. Повратак у Лондон постаје храмање поноситог књаза у 
неизвесности своје судбине. 
 

3. Растанак. Конец љубави 
 

Остварење пуноће живота Рјепнину ремети и примицање старости, 
које није само слабљење тела, већ и духа који, како сматра Рјепнин, када 
више не може да ствара, треба да нестане. Ако знамо да је још у 
Хиперборејцима Црњански рекао да се „смирују само мртви“, могли бисмо 
устврдити да само промена и сталан покрет значе живот, односно ону 
активну супстанцу живота; статичност је знак одумирања бића. Бити стар 
исто је што и бити мртав, а Црњансков јунак то бреме није кадар да 
понесе. Зато код Рјепнина налазимо мисао да је „живот, да је такозвана 
срећа људска, па и веза човека и жене, - игра бројева. Бројева година“ 
(358). У том смислу Нађа је у предности над Рјепнином, у предности која 
је садржана у броју десет: десет година више младости на којим јој муж 
тако завиди, десет година које ни она није предвидела, а које дефинитивно 
односе победу над Рјепнином. Како се јаз у годинама и рвење са старошћу 
продубљују, тако око Нађиних усана почиње да титра загонетни осмех – 
презрења? Са Рјепниновим све чешћим изјавама да је воли „као да је она, 
његово дете“ (384), он наноси увреду свом маштовитом луткару који 
јаншки зарађује за живот и осмишљава логосну осу њихове мале 
породичне ћелије. Овако несмотрене изјаве приморавају Нађу да се 
преиспитује у вези са токовима њиховог пређашњег живота:  

„Она га, већ годинама никад ништа није питала. Ни куда иду, ни 
зашто иду, ни шта их чека (…) Све је било тако несхватљиво. Био 
је цртач у министарству у Прагу. Затим је био продавац слика и 
медаља, у Милану. Продавао је и руске иконе. Затим је био Козак, 
који је стајао, при улазу, у једном ноћном бару, у Паризу. 

(…) Шта је могла  да га пита?(...) 

(…) зашто он нигде није успевао? (…)  

(…) С почетака, имали су понешто што су понели у Керчу. Накита, 
злата, које су продавали парче по парче. Живели су каткад и весело 
када су он и Барлов у Преображенском пуку, и добијали, каткад и 
на коцки. Барлов је понављао, па је и Рјепнин понављао, да је и 
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Пушкин на карти, добијао и губио. Она се уплашила од таквог 
живота, тек кад се разболела, у Паризу.“ (511) 

Увредом изнуђено Нађино самоосвешћење да њен муж нигде није 
успео, а да се она отиснула у свет са једним авантуристом лепе 
спољашњости, са потомком руских принчева који до краја не успева да 
реализује потенцијал свог принчевског достојанства. Заробљена у 
тренутку кад разуме да је њен супруг 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, она мора да призна 
да је њен муж неприлагођени појединац, који се спрема за смрт. Отуда у 
Нађи сазрева мисао о одласку у Америку.  

Рјепнин губи посао у радњи Лахир и то вешто прикрива од жене. 
Нађа је већ обавила једну гинеколишку интервенцију, која ће јој, после 
толико година омогућити материнство. Усредсређена око позиције 
fertilnefemine, она потире метеријалне недаће, а прећуткује велику тајну 
роткиње пред мужем, решена да бреме материнства понесе сама, далеко у 
туђини. Откуд та тајанственост? Зашто је Нађа прећутала трудноћу и то да 
се спрема велики догађај за обоје већ у септембру? Да ли је то форма 
лепог понашања, јер она никад ништа није питала, јер и он никад ништа 
није питао? На једном месту у роману Црњански се чак подсмехнуо том 
витезу љубави који ни после двадесет пет година брака са Нађом није знао 
шта је узрок тог њеног честог одласка у купатило (546–547). Један исказ 
са седамдесет и прве стране романа могао би објаснити Нађино 
прећуткивање трудноће да није другог исказа са петсто педесет и пете 
стране:  
 

„ Кад бих имала дете, пристала бих да одем у Америку, да Вас се 
одрекнем, Ники, - живела бих за Ваше дете и причала му о његовом 
оцу. Не бих, верујте, легла, никада  у загрљај,  ни једном мушкарцу 
(…) Живела бих у сећању, - до смрти. Мирно бих отишла свом оцу 
(…) И ја имам само једну мисао: како бих спасла вас од просјачког 
штапа у Лондону. Знам да и ви желите, за мене, то исто.“ (71) 

Али зато пред одлазак у Америку, нађе каже: „Да смо имали деце, 
не бих отишла.“ (555). А имаће га у време касног лета и на почетку јесени, 
што је време подизања јина. Ипак, са дететом под грудима, Нађа путује, не 
износећи ту чињеницу пред Рјепнина, а то је она чињеница која 
неповратно може срушити идеју о самоубиству – да се они настављају у 
једном новом бићу. Да ли би принц Рјепнин пошао у сусрет кад би на 
хоризонту живота видео потомка који му иде у сусрет? Место Нађине 
тајновитости неизбежно постаје место развијања идеје о самоубиству 
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и место почетка њене еволуције, место устоличења его-судбине, почетак 
избора жене и искорак из еуритмичне брачне заједнице. Непогрешивим 
инстиктом женке она је осетила да јој муж стари и да је милује „као неко 
дете, а не као жену“ (507). Рјепнин остаје на ступњу инфантилне 
нежности, а Нађа на пиједесталу пробуђене женскости. Она ослобађа 
затомљене чари свог бића до оних граница које воде њеног мужа на 
помисао да је „ишла у неку школу бестидне љубави, описане у 
френцуским књигама у 18. веку (508). Застаје гола пред огледалом, чека га 
гола у постељи, насмешена и бестидна, са одсеченом косом. Она је и 
истина и невиност, душа без срама заоденута у властиту моћ, пожудна и 
чулна, борбена, а љупка, ослобођена „девојчурка“ у себи, спремна да се 
вине, кад схвати да је Рјепнин задремао. Пред њом Рјепнин стоји као 
уморни старац који је изгубио прошлост и који не види будућност, завађен 
са собом и целим светом. 

Када Рјепнину коначно саопшти да ће отпутовати тетки у Америку, 
њему се чини да то изговара „сувише мирно, чак охоло“ при чему се „боја 
њених очију боје тврдог смарагда претвара у боју аметиста“ (545) Њене 
очи које припадају спектру хладних боја, по себи већ стварају илузију 
кретања у дубину, што Црњански маестрално дочарава описујући 
прозорче на њеној кабини које чини да му изгледа да она „не плови НА, 
него У океану“. Њене очи крију тајну тајну смарагда - као верности, наде, 
пролећа и бесмртности али и аметиста– коначног, победничког, трезвеног, 
исцељења. Као што се боја њених очију мења, тако се и у њој све 
поларизује, удваја: њихова брачна садашњица ретроспекција је њихове 
младости и пролећа, које је опет у знаку зеленог; она одлази у Америку у 
мају, бременита и као што је пролеће изашло из зиме и победило је, тако је 
и она изашла из загушљиве атмосфере смрти живећи крај Рјепнина и 
тријумфовала и над њим и над смрћу. Вођена непогрешивом женском 
интуицијом, жена-биће-из-бајки, са круном златне косе на глави, девојче 
из Керча загледано у свог принца, после више од двадесет година својом 
дрском наготом у црној свили, збуњује Рјепнина. Нађа из високог степена 
жртвовања и верности Рјепнину прелази у један нови ниво – ниво 
својеврсне „издаје“ и тражења новог тутора у тетки. Она је стабилна, 
осваја живот по хоризонтали, а жељеним мајчинством инклинира 
великој матрони, fertilnojfemini као тоталитету женскости прозе 
Црњанског. Тај тренутак психолошке и емоционалне промене у жени 
сведочи њен исказ: „Треба ставити тачку на свој живот, кад више не вреди 
живети. Кад сами, ми то решимо, а не болест или старост“ (546), чиме је 
имплицитно, одобрила Рјепниново самоубиство, помирила се 
добровољним нестанком и престала да буде седатив у лондонској ноћи 
која предуго траје.  

Коначан, физички растанак супружника одвија се у тишини, 
размишању и без сексуалних контаката. Ако је у Другој књизи Сеоба брак 
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опустошен сеобом, у јеку гнежђења, у Роману о Лондону је опустошен 
инхибицијама разорног времена, старошћу и материјалним недаћама у 
расејању. Рјепнин се креће „као у некој несвестици (549) жељан да још 
ужива у лепом телу своје жене. Нађа ће то вешто избећи, али ће се остати 
упамћена по начину кретања: „Кретала се сад, по тој соби, на седмом 
спрату, око њега, у неком кратком, снажном ставу нечујно, као да ће вечно 
остати тако, као нека играчица, која је најпосле, задихана, стала“ (550). 
Као неко оличење Шивине космичке игре у екстази које игра око 
Рјепнина, она је ту да тај предмет подупире и снажи магијом своје игре, а 
тренутак када коначно стаје, има значење престанка илузије и нестанка 
Нађе из Рјепниновог живота. У дану поласка она је необично мирна, 
светлог чела, уздигнутих обрва, стиснутих усана и очију које су „тврде, 
као смарагди (…) Имала је на лицу, стално, тај мали осмех, у врху уста, ко 
зна зашто. Једну руку била је покрила другом руком (…) А груди су јој 
биле дивно уздигнуте. „Зашто се смеши тако?“ питао се у себи Рјепнин.“ 
(552) Рјепнина збуњује загонетни осмех његове жене, који је пројава нове 
материнске женствености, онолико колико и сваког од нас и данас збуњује 
и узбуђује Леонардова Мона Лиза. И она има тако благ, мио и бескрајно 
нежан осмех – а то је оно што човек као највише добро, материнско добро 
понесе у живот, а само у мајци садржано и прво добро и прво зло – које 
долази са осећањем мучнине и зле коби живота које после нестанка њене 
заштите долази. Управо Нађин осмех кореспондира као ванвременски 
симболичан израз материнске нежности и тајне која је суштина 
женствености. Управо зато је Рјепнин немоћан да продре у тајну своје 
жене, која је суштински, тајна свеколике жене. Појачаним јином 
(трудноћом која тек почиње) и појачаним и јангом (као логосним 
разрешењем егзистенцијалне тескобе одабиром пута и свесним 
структурирањем нове судбине), Нађа делује као храбра и делатна, јанг-
жена. Она одлази свесна и Рјепнинових година које призивају смрт и крај 
и одлазак са позорнице живота. Зато она носи клицу новог живота, који ће 
се наставити преко велике воде, у облику новог расељеног лица, али које 
сада може бити и нешто друго од расељеника-бескућника-емигранта-
меланхолика-носталгичара попут њеног мужа, развојаченог Рјепнина. 

Нађа путује у Америку океаном, који симболизује дубоку и 
хтонску природу свег женског, интуицију, саосећање, мистичко јединство 
природе и жене, море прошлог живота који оставља за собом и линију 
преласка уз принудне у его судбину. Нађа прометејски чува ватру 
мајчинско-женствене нежности, није једна од оних дионизијских ватрено 
ратоборних андрогина какве су Лола Монтез или Јованка, или Кумрија, 
али ни превише чедна, повучена као Милева, Катинка или скулптурална и 
стуболика као Јока Стана Дрекова. Нађа свесно зарања у сензуално 
уживање с Рјепнинон жељна да се реализује као матрона. Аполонијска 
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стратегија потире раскалашно уживање чистим осећањем жељеног 
мајчинства које је у дисхармонији са Рјепниновим невољењем живота, и 
инхибираним очинством. Судар доминантног плодног женског принципа 
и мушке лепоте у којој она слути оронулу снагу усмерава је виталном 
отварању и ширењу идентитета. Нађина харизма којом плени је аура 
зреле жене у којој је балансирана једноставност, спокој и контролисана 
виталност. Она излази пре него што постане део брачног троугла и пре 
него што би могла спознати супарништво са својом сународницом Олгом 
Криловом – леди Парк.  

Чињеница је да се након двадесет шест година брака распада једна 
еуритмична брачнa заједница усред мегаполиса – молоха –Лондона у којој 
се нашла једна Рускиња, генералска кћерка и један потомак руских 
принчева. Нађа остаје на одласку род по себи и род за себе, јер у својим 
најскривенијим дубинама носи живот. Да ли одлази као преполовљено 
знамење које оставља свој део или као пресечено знамење које никад није 
додирнуло свој откинути део? Или можда одлази као парадигма женског 
принципа који страсно обнавља универзум, јер је власник привилегије над 
привилегијама – привилегије рађања?    
 

4. Пад као лекција слободе 
 

По одласку Нађе у Америку Рјепнина чека још неколико важних 
догађаја пре него што оконча свој живот: прекид поданичког односа према 
бабушки, селидба у Ординсков стан, прељуба, размишљање о Нађи 
завичају и прошлости које га неће напустити до смрти. Нађа је 
персонификаована у звук шивачице, који се више не може поновити, а он 
је парадигма која подупире физичку егзистенцију, доноси зараду и 
продужава живот у немилосрдној вароши. Ритмички звук шивачице, као 
равномерно подизање и спуштање груди  приликом дисања, био је сам дах 
живота; ишчезнућем шваље и њене шивачице нестаје и наде. Постоји 
корелат између Нађе – играчице и Нађе – шваље: престанак игре и 
утихнуће звука је утрнуће живота. Након Нађе Рјепнин се може коначно 
окренути смрти – мртвом ратном другу Барлову.  

(…) „Тај разговор, са покојником, постао је био, код тог Руса у 
Лондону, нека врста прећутаног, тихог, лудила, после самоубиства 
његовог друга (…) С почетка се то  дешавало кратко, случајно, али 
откад је Рјепнин био дошао у Лондон, све чешће, иако је то крио 
пред Нађом … Рјепнин је, прве године, у Лондону, био посетио, 
због тога чак и једног лекара за уво.“ (640–641) 

Уз савет лекара да тај један глас Рјепнин замисли као два и да их 
назове Џон и Џим, писка се погоршава, а Барлов се јавља гласом, смехом, 
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плачем, а Рјепнин му све мање противслови. Џон и Џим постају неотуђиви 
делове његове фантазме. Повећање количине фантазма у Рјепниновој 
глави смањује његову адаптивност у Лондону, те онемогућавају да 
оствари контакт са бићем града. Рјепнин је на истом оном потезу тихог 
мрмљања које показује такође неадаптивни Павле Исакович у Другој 
књизи Сеоба. Поред Барлова, Рјепнин води и полемику са књигом слика 
коју му је оставио гроф Андреја, коју разгледа као „хипнотисан“, уз каткад 
тихо, а каткад сасвим нечујно „мрмљање“ (639). Отуда Рјепнин прве дане 
августа живи „као да је слеп и оглувео“, крећући се по Ординсковом стану 
„као да је пошашавио“, „десно, лево, корак напред, два натраг“ (659) и тек 
проналаском занемарљиве количине новца у једном коферу где га је 
оставио да му се нађе пред одлазак на трке, почиње привремена 
рехабилитација књаза Рјепнина, који сада може мирно чекати октобар, а 
октобар значи смрт.  

Материјално обезбеђен, дакле, егзистенцијално сигуран, Рјепнин 
може да започне лепљење тапета, неку врсту калвинизма, који је још 
Фром одредио као нужност непрекидног људског труда, која иде дотле да 
се развије скоро махнита активност у тежњи да се нешто учини и тако 
избегне ужасно осећање неизвесности и властите несигурности: 
„Појединац мора да буде активан да би савладао у себи осећање сумње и 
немоћи“ (Фром, 1964: 95–96), а то је истовремено стицање унутрашње 
снаге и самопоуздања и очајно бекство од неспокоја и трагање за 
слободом. Живети живот као пуноснажну интелектуалну игру – спајати 
тачке, линије и троуглове (као хоризонтале, вертикале и мистичке сфере), 
значи заронити до дна себе и играти пред смрћу. Та Рјепнинова „слободна 
активност личног ја“ (Фром 1964: 231–237), јесте једина спонтана 
активност, его-избор у принудној судбини, која му помаже да овлада 
страхом и од самоће, кроз рад, али не као принудну активност ради 
избегавања усамљености, нити као кроз однос према природи, већ кроз 
рад као кроз стварање у ком се сједињује са природом у стваралачком 
чину. То стварање незнатно га удаљава од немогућности ратника, 
немогућности војевања. Идући пут смрти он се предаје еросу, 
разрешавајући своју „аскетску“ фрустрацију у веку секса, предаје се и 
креативном раду, разрешавајући тако судар са генералном, врховном 
фрустрацијом каква је судбина.  
 

5. У име Молоха, или … 
 
 У Лондону без Нађе, која је нашла азил у Америци, Рјепнин се 
припрема за самоубиство и даље га оправдавајићи жртвовањем за Нађу. 
Своје војничко невитештво, иако судбинско, принудно постављено као 
војевање на страни поражене армије и своје љубавно и егзистенцијално 
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невитештво, које не обезбеђује продужетак љубави нити трајања удвоје, 
мора бити разрешено физичким уништењем. Фром такође сматра да 
некада морамо да жртвујемо своје физичко лично ја да бисмо потврдили 
интегритет свог духовног, менталног личног ја (Фром 1964: 242–243). 
Јунак Црњанског се пита: „Чему живети још неколико година? Не вреди! 
Знао је то, већ Сенека.“ (453) Црњански се крајње свесно и симболички 
позива на Сенеку1, трагичног стоика римског периода првенствено због 
његовог живота и смрти која постаје крунски доказ аутентичности његове 
филозофије. Јер, по Сенекином мишљењу, „осудити насиље над 
сопственим животом“ значи „остварити пут слободе“, а  онај који отвара 
својој крви излаз из вена „отвара себи пут ка слободи“ (Сенека 1987: 
Епистула 70:16);   презрети месо (у значењу: тело)  већ је слобода, како 
каже у Епистули 65:22, да би додао: „смрт је или крај или промена“ 
(Епистула 65:24). Рјепнин одабира уместо срамне лепу смрт, као мудрац, 
као иронични  Сократ који је од Атињана изнудио своју смрт и године 
339. испио отров непосредно пре извршења смртне казне, отишавши тако 
„на свој знак“ (Ђурић 1996:58). 

И Рјепнинов смех и то ироничан смех који толико пута плаши и 
ужасава Нађу,  представља акт ослобађања од страха од смрти и има 
посебан значај код старих Хелена, за које су смех и самоубиство облици 
духовног путоказа којима се „дефинише нека друга реалност“2. Ако се 
плачем изражава неслобода, онда је смех израз слободе и апсолута. 
Иронија и самоубиство за старе Грке јемство су људског достојанства, 
јер су у функцији самоослобођења, а аутентичност једне егзистенције 
садржана је управо у њеном пропадању. За Рјепнина историја и 
егзистенција постале су иронија, упризорена на његовим љупким уснама у 
виду једног презривог и подругљивог смешка. Рјепнинова иронијска 
побуна је побуна против понижења и мучења човека, његова гордост је 
пркос у патњи, свест о сопственом „паду“, решеност да се падне, али како 
и кад он то жели, а не како и кад други хоће. Црњански не само да је преко 
меланхоличне горчине и иронијске гордости у лику књаза Рјепнина показао 
агонију модерног човека у једној глобалној ситуацији, већ је његовом крају 
дао узвишеност јединствене иницијативе, која је садржана у акту 
одлагања самоубиства од почетка романа до његовог краја. Слобода 

1Луције Анеј Сенека је био васпитач монструозног цара Римске империје, Нерона, коме 
није успео да улије љубав према врлини. Био је оптужен да је учествовао у завери против 
Нерона и осуђен на смрт тако што су му биле пресечене вене. Његова филозофија је 
пребогата етичким садржајем, а посебну вредност имају његове 124 Epistulae ad Lucilium 
(124 писма Луцилију), упућених његовом пријатељу Луцилију, прокуратору на Сицилији. 
У: Луције Анеј Сенека. Писма пријатељу. Матица српска, Нови Сад, 1987. 
2  Видети о овоме у : С. С. Аверницев. Поетика рановизантијске  књижевности. 
„Понижење и достојанство човека“. СКЗ. Београд, 1982, стр 73–100. 
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човека тако постаје могућност опредељења и одабир тренутка да се 
егзистенција доведе до краја.  

Рјепнина од старогрчких мудраца одваја нехеројство у јер у смрт 
одлази са рукама које су „влажне од узбуђења“ (734), чиме се одваја од 
хеленске старине и прираста постмодерном концепту човека који своје 
отеловљење, као и Хелен, тражи у смрти, али са нервом бића коме је 
тешко да се помири са донжуанством Мустафиним и Наполеоновим, са 
немогућношћу тристанске оданости једној жени, са немогућношћу  
војника, са егзистенцијалном немоћи, са трагичном неадаптивношћу.  Зато 
му у помоћ прискаче сећање да је још у Одеси био на прагу смрти, 
избегавши смртну казну, што значи да му претрпљено искуство смрти 
омогућава да преброди нови праг страха и да пређе из једног, познатог, у 
други, сасвим непознат облик биствовања: „Рјепнин је при крају своје 
припреме самоубиства осетио у себи неки отпор душевни, против тога да, 
за недељу-две дана, заврши смрћу. То није био кукавичлук човека, који 
види себе, већ, у гробу, ни жеља да живи још, рецимо две деценије, на 
овом свету. То је био постао неки стид, и страх, који није био предвидео.“ 
(705) 

Спајајући се са Олгом Николајевном, након тешке борбе са 
сопственим либидом, он престаје бити еротски пуританац, већ човек који 
дешифрује себе пред лицем смрти. Рјепнинова решеност да одузме себи 
живот истовремено је тренутак изузетне слабости и тренутак изузетне 
снаге, из чега он ипак излази као човек велике снаге, јер слабост, која се 
јавља као стид и страх, тренутна је и пролазна, а одлука да се умре зрела и 
коначна. У доследности је позитивност његовог људског корена и то је 
оно што га чини бурно сагорљивом људском природом. Чињеница да при 
самом крају живота Рјепнин најтеже подноси свест о самоћи, која га је, 
како сам каже „и поред Нађе, годинама, пратила“ (715) сведочи о 
метафизичкој самоћи јунака коме се и након четврт века брака Тајна брака 
није догодила.  

Зато јунак Црњанског може приступити последњим припремама за 
самоубиство: одабиром места и начина самоуништења, његово 
самоубиство постаје својеврсна жртвена церемонија која својом 
троделном структуром (уласка, жртвовања и изласка) о којој говоре Ибер 
и Мос (Јанићијевић 1986: 303) обезбеђује јунаку величину посвећења и 
искупљења. Као жртва града – Молоха – Лондона он је преносник поруке, 
знак којим се Црњански служи  да би  саопштио поруку примаоцу. 
Уништењем себе-жртве отвара се канал преко којег прималац жртве 
(Лондон) прима жртву, а жртвовалац који је у овом случају и жртва, шаље 
узвратну поруку.  

У овом симболичком гесту Рјепнин је истовремено и жртвовалац и 
извршилац и жртва, који сам одабира и место и оруђе, док је прималац 
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жртве, односно објекат коме се жртвује град Лондон, окрутни Молох1 
којем предаје своју растресену душу. Узвратна порука, која је садржана у 
трансцедентној димензији светлости (Јелушић 1996: 221–228), а јавља се 
на месту посвећења упућена је Нађи, Лондону, читаоцу и говори о да 
смрти нема; говорећи у Хиперборејцима да смрт „није неизбежна“, да су 
протозое „можда и бесмртне“,  Црњански оставља у Рјепнину моћ макар 
једне протозое, која ће, прилагођена животу у морској и слаткој води2, 
сачувати искру живота која ће ујутро на месту нестанка показати једну 
звезду.  

Најзад, Рјепнина као да пут смрти води још један подстицај: голема 
жудња душе ка свом извору. А то је она плотиновска идеја о души која  
зна за двосмисленост смрти, која се укида у трансцедентирању: „Живот се 
уздиже до савршенства у ономе што је изнад живота извор живота; он 
постаје Ништа у смрти.“ 3 Покрет оног који је видео све и био свуда је 
покрет ка смрти, која за њега није само дезинтеграција, већ и могућност 
остварења апсолутне слободе, а као победа над самим собом је и 
специфичан вид олакшања егзистенције; једина његова слободна одлука 
коју може донети у граду окрутних правила, јесте слобода да себе убије. 
Стављајући свог јунака пред чин самоубиства Црњански показује који је 
то једини могући начин да човека свет више не угрожава. Истовремено, 
он га из неслободе и свеколике егзистенцијалне стешњености преводи у 
истинску слободу, која подразумева свест о властитој посебности, 
издвојености и различитости од околног света. Све док није прекидао 
примарне везе са светом, које су му пружале какво-такво осећање 
сигурности, Рјепнин није имао потребе да га се плаши; када се потпуно 

1 Молох – код Феничана, Картажана, Амонићана, Моабићана – бог сунца, ватре и рата 
коме су се приносиле људске жртве, али и неман која све прождире. Б Клаић, Рјечник 
страних ријечи, наведено у: Сања Малавразић, У име молоха, Галерија задужбине Илије 
М. Коларца, Београд, 1997.  
2Немогуће је изразити сву мултиплексност асоцијација, представа, маште и идеја које су 
садржане у симболици океана и воде: у грчој митологији океан је персонификација 
праводе, мирна и дубока река која обухвата свет и око њега кружи; подземна река Стига 
(Styx) је рукавац у који отиче десети део океанових вода, док воде океана опет, 
запљускују далека митска острва од којих је једно и – Хипербореја! Вода је и симбол 
катарзе, јер спира и очишћује, она је сибол велике тајне – крштења; одлазећи у смрт 
Рјепнин мистично урања у воду, у најдубљу тајну женскости; сличан је Гилгамешу, 
великом трагаоцу за тајном живота – обавијају га пустоловина, подвиг, самоћа и потрага 
за умрлим другом, страх пред смрћу, али и нејасна и мистична жудња за бесмртношћу. 
3Плотин (око 203–270) је мислилац и филозоф оног периода античке цивилизације који се 
поклапа са Диоклецијаном и Константином. За Плотина се не зна ни где је тачно рођен, 
ни коме народу припада, нити које је његово социјално порекло, а „он сам никада није 
говорио о свом пореклу, својим родитељима или отаџбини“ . У: Карл Јасперс. 
Метафизичари који мисле полазећи из извора. Београд: Вук Караџић, 1988, стр. 45, стр. 
82–83. 
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осами у стану Ординског, тај спољњи свет остаје далек и суров, а осећање 
немоћи и несигурности постаје одредница за принца који није „просечан 
нормалан човек“. Он има свест о океанској самоћи људи у свету, а 
раздиран и мучен сумњама види сав бесмисао монотоне стварности, 
дневних активности, разоноде, познанстава, љубави.  

Ипак, Црњански се одлучио на измењивост егзистенције тек у 
смрти. Али остаје питање: зашто је расплет једне судбине, једне 
егзистенције садржан у акту самоубиства и да ли је то тријумф концепције 
живота или тек фаталан спој живота и смрти који омогућује јунаку да 
стигне до веће личне слободе? Разрешење егзистенцијалне једначине, 
формално подведено под самоубиство, садржано је у проналажењу пута 
до позитивне слободе оног који је формално слободан, али очајан, који 
почиње да гледа у себе усред усамљености која му се, крај све велике 
љубави Нађине, са Нађом и за Нађу чини непролазна, коначна, а 
добровољна смрт једини пут где се пад зауставља. Зар смрт у води није 
шанса да се душа очисти кроз нове облике бивствовања, у које  улази 
после смрти? Тако тајна умирања у 'Роману о Лондону' постаје већа од 
тајне живота, јер тајна живота подразумева да јунак преобрати свој 
идентитет у друштвено прихватљив чиме би и његова егзистенција 
постала изменљива. Рјепнин егзистира аутентично тек у екстази према 
свом извору (Русији, дакле, завичају), према смрти у будућности (ка којој 
се од прве стране креће);  упркос свакој појединачној смрти, живот траје 
кроз цвет или поток, кроз трешњу или корал, кроз зрак. 
Веза са седамнаестогодишњом Нађом, започета као нежна приврженост, 
филија током двадесет шест година осваја деликатне нивое ероса, ерота и 
агапе привржености, отвара се и камени, разоткрива и таји, заплиће, 
расправља и покрива, кликће и умара, сјаји и тамни, па тамни и сјаји. 
Утехе и среће нема у жени: ни у оним леполиким  и лаким бићима од 
скока (Ана Павловна и CecilyColidge, госпођа Крилов), нити у 
венероликој, немилосрдној и учтивој лепотици из мрачног обућарског 
подрума, MissMoon, нити у ђаволски дражесној Сандри Скот: јунак 
Црњанског не иде за њеним плавим круговима. Наклоност неће заслужити 
ни нова родно структирарана бронзана Амазонка, госпођа Крилов ни 
декадентна добротворка, права, стара, отмена и напудрована бабушка или 
грофица Панова, као ни загонетна и смехотворна и еросна, незаситљива и 
бестидна леди Парк, нити мраморна и разголићена жарка и жељна 
нежности  риђокоса жена са лицем утопљеница „која се храни сновима“ – 
Беа Барсутов. Ванредни стасови жена виђени на летовању у Корнуалији, 
под којима су ледена срца, стичу се у новој слободи и новим обичајима, у 
хиперсексуалности која испражњује садржај бића, у егоцентричном 
нарцизму, култу младости и култу самообузетости. У новом свету 
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„слободне љубави“ који се темељи на безосећајном промискуитету чврсте 
распростртости тела које постаје продукт чистих физиолошких одношења.  
 У Роману о Лондону Црњански достиже тачку обесуштињености 
ероса где „земаљски“ ерос више не учествује у грађењу оног дубљег, 
сложенијег и потпунијег „небеског“ ероса који треба да води човека ка 
усавршавању у срећи и доброти. Иако свестан да се веза са Нађом није 
прекинула након њеног одласка, иако  се и она у Америци каје, 
откривајући трагизам погрешке који је садржан у идеји одласка, 
напуштања свог човека, повратак више није могућ, осим у смрти. Јунак 
Црњанског, бивши ратник, царски емигрант и аристократа покушавао је 
да живи у складу са својом природом, у свом уму, усред моденог, 
индустријског колоса у ком све врви од жудње-за-имати, интелектуалног 
рационализма и материјалистичке, површно-чулно схваћене телесности. 
Хиперболизацијом сексуалности која се јавља као помама за животом, 
пред јунака Црњанског постављен је секс у свој својој (не)замисливости, 
помами оргазмичности (Сорокин у зиду). Таква нова исконструисана 
стварност није место могућности љубави, већ нека нова „надреалност“ 
отуђена и узаврела од телесне жуди.  
 

Закључна разматрања 
 

 Последњи роман Црњанског је место краја љубави, јер је секс 
постављен као симулација те љубави. Мустафа, ког једино памте 
Енглескиње из Корнуалије и Наполеон, велики војни и љубавни маг су 
тријумф надмужевности, императори коита. Конец љубави. Остварење 
неке дубље, трајније и смисленије људске заједнице онога који живи са 
аналогијама своје завичајне прошлости, у таквом свету није могуће, није 
истинито и као такво, није ни потребно. Непотребан је високоморални 
живот једног руског принца једном тако великом Лондону у ком је 
забрањено бити љубазан према деци, где је бомбона педофилски мамац, 
где старци жене девојке, старице младе мушкарце, где ташта живи 
младост и љубав своје покојне кћери, где се зајам укида у једним жиголо-
захватом, где најлепши и најбољи мушки постају „дорадници“ у туђим 
браковима, где се рађање претвара у ропство, добротворство у  најам, 
толико чекана летовања у „љубавна парења“,  веза човека и жене у „игру 
бројева – бројева година“, а гвоздена руска плаховита воља оног који је 
словио за свезнајућег љубавника балерина у замор, жалост, отклон и 
гађење. Рјепнин не дотиче генотропску нит свога деде који је тек после 
шездесете имао шест синова, а Нађина скривена персона родиље одлази са 
сцене као најироничнији „случај комедијант“ у прози Црњанског – 
несазнати судбински наставак једног царског емигранта. 

Рјепнин је једини лик Црњанског који „егзистира“ према смрти у 
будућности (као и Петар Исакович који жуди за смрти кроз чарке са 
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Татарима), доведен у једну граничну ситуацију, која га 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 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 једина обећана земља – мајка једне 
меланхоличне и горке руске душе.  
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Dušica Filipović 
 
 

THE PROBLEM OF MARRIAGE IN A NOVEL ABOUT 
LONDONBY MILOS CRNJANSKI: MALE AND FEMALE PRINCIPLE 

BETWEEN DIGNITY AND EGOTISM 
 

The subject of our attention is the Novel about London (1971), the last 
published work by Milos Crnjanski (if we exclude the fragmentary publication 
of the Book about Michelangelo and Embajadas in 1974). Though with the 
deep seal of the two-decade-long intimate expatriation of Crnjanski and his wife 
Vida, the book is strongly and ubiquitously marked by a deep general spousal 
loneliness in London-modern Babylon, in which a child-free couplesets off on 
an unstoppable and degressive journey on which their philia, eros, erot and 
agape qualities clash. Considering the problem of solitude and loneliness in 
marriage, the problem of infidelity and new alienation, i.e. the breakdown of the 
androcentrism in marriage, and the beginning of the silent emancipation of the 
feminine (hidden in the indestructible instinct of birth), the paper deals with the 
issues of freedom, the fall of the hero, as falling-into-oneself, with a glimpse 
into the past of the native land. 

Key words: novel, literary figure, male and female principle, fluctuating 
and fertile feminine, eros and thanatos, suicide and freedom, hypersexuality, 
egocentrism 
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THE PEDAGOGICAL FRAMEWORK OF INTERACTION IN ONLINE 

LEARNING 
 

This thesis examines the pedagogical context of interaction in online 
learning. The basic idea starts from the assumption that in the modern era 
virtual learning environments (VLE) are comprised of specially designed 
information environments in which learners do not simply play an active role 
but they are also essential factors in the configuration of virtual space with a 
view to its emergence in a social area that promotes cooperative learning 
through a variety of learning activities. These elements highlight the need for 
developing collaborative educational environments based on a specific 
pedagogical framework that will impact on the content, organization of studies 
and the technological infrastructure to be used. 

 Key words: online learning, virtual environment, collaborative learning 
environment. 

1. Pedagogical framework 

The pedagogical dimension of Virtual Learning Environments is based 
primarily on the theoretical model of constructivism (Μικρόπουλος κ.συν. 
2011), with a key feature that there is a shift from teaching to learning within an 
environment of collaboration and interaction (Αναστασιάδης 2006). Similar 
considerations also come from the area of cognitive theories and theories of 
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social interaction, the Distributed Cognition theory (Solomon 1987), and the 
theory of activity (Engestrom 1987, 1999). 

Among the principles that should govern an online learning 
environment based on the proposed methodology of the American Association 
for Distance Learning (ADEC, 2013), interaction is emerging as a process of 
importance in the sense that it enhances collaborative learning, learning by 
doing, learning by reflection, case-based learning, and learning by exploring 
(Αναστασιάδης 2006). 
Mason & Bacsich, (1998) report that the magnitude of the success of an online 
learning environment depends to a large extent on encouraging and supporting 
the active participation and interaction of the participating members. As they 
come in contact, they engage in a network of relationships that combines 
common activities and social interaction. As a result, the community combines 
individuals who have something in common, interacting in a real space or 
through a shared identity. 
 

2. The Interaction in Online Learning 
 

An important element of modern online learning environments is their 
transformation into collaborative environments and intensive social processes. 
In order to be developed an online learning environment, a combination of 
interactions is required through which a common goal will be achieved. 
Learners in online learning are in a different learning environment, making 
them more independent and in this sense capable of taking initiatives but also 
responsible for controlling their learning path. Under these circumstances, 
learning arises as a result of the interaction, activity and initiatives that are 
being developed (Αναστασιάδης 2006). 
An online learning community combines individuals who have something in 
common and interact in a variety of ways through a common identity. In this 
context, an online learning environment should be built around authentic real-
world problems, its members involved in joint activities and debates, 
exchanging information and building relationships that allow learning to the 
limits cooperation, reflection and interaction. To achieve these goals, the 
provision of an educational environment that provides participants with 
decision-making and initiative choices, independence and participation in the 
learning process, self-evaluation capacities and self-esteem (Graves 1992) is a 
prerequisite. 

Interaction is a theoretical concept that is a complex phenomenon but 
also a key to all forms of learning (interpersonal, contemporary, asynchronous, 
mixed) (Κυρατζίδης 2013). 

Yacci (2000) states that interaction, especially in distance learning, is a 
critical variable that needs to be clearly defined. In this context it makes a very 
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analytical structural approach to the concept of interaction and defines it as a 
closed circuit where a message starts from an entity (man, machine or 
something else), directs to another entity and returns to the original, thus 
closing the circuit. With regard to inter-network interaction, he points out that 
this does not end if the message does not pass the circuit from the learner to the 
recipient and returns to it. It notes that the benefits of interaction in teaching are 
both cognitive (achievement of learning goals) and emotional (emotions and 
value-added to learning products) on the other. Lastly, it points out that there 
must be mutual consistency between the messages exchanged between the 
sender and the recipient (Μποφιλίου 2013). 

From the above definition and Yacci's thoughts (b. 2013), four variables 
affect the process of interaction: (a) the interdependence of cognitive and 
emotional messages; (b) the duration of each message; (c) the amount of 
information contained in the message; and (d) the delay between the sending of 
the message and the receipt of a reply. 

It is a fact that interaction is one of the most interesting issues of counter-
presentation and study over time, for every form of education and of course also 
for distance learning (Μαυροειδής 2009; Woo & Reeves 2007). As a process it 
attaches great importance to the social relations and reactions of the participants 
in each learning environment and in this sense it can contribute positively to the 
achievement of the goals set. Research data shows that increased interaction in 
remote online learning leads to better learning outcomes (Κουστουράκης, 
2003), but at the same time there are important questions concerning the nature 
and extent of the interaction, as well as the impact which it has in the odds of 
the participants in an online lesson (Picciano 2002). 

1. Typology of interaction 

In terms of online learning, four types of interaction have been recorded in 
the international literature (Moore & Kearsley 1996): 
(a) learner interaction with teaching material, 
(b) interaction between trainees, 
(c) learner - trainer interaction, and 
(d) the learner's interaction with the technological environment. 

In this perspective, (Thurmond, Wambach 2004) also refers to the 
trainee's interaction with himself/herself as he/she reflects while he/she is in a 
learning path. 

Καρατζίδης (2013) reports that Garrison and Anderson (2003) to include 
modern technology developments also used the concept of "medium", ie the 
material with which the trainee interacts. The medium may have the traditional 
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form of printed matter or include "modern" and "asynchronous" tele-education, 
such as a tele-learning tool or a forum for communication. In this context, the 
instructor - instrument interaction highlights the importance of the medium in 
the process of interaction. Based on these data, Garrison and Anderson (2003) 
formulated a more complete model that included six forms of interaction: 
(a) trainer and trainee interaction 
(b)trainee-trainee interaction 
(c) trainee - to - media interaction 
(d) trainer-to-medium interaction 
(e) trainer-trainer interaction 
(f) medium-to-medium interaction 

By categorizing the concept of interaction, Donnelly (2010) 
distinguishes two categories of interactions: transactions interactions involving 
the exchange of ideas and the process of team decision-making on a subject, 
and the outcomes related to the intention to enter into dialogue with trainees or 
the trainer. 

Hirumi (2002) quotes another classification with three different 
mutually interconnected levels of interaction: 
(a) the first level refers to the interactions that take place within the minds of the 
students. These include the cognitive functions that constitute learning, but also 
the metacognitive processes that help individuals regulate and monitor their 
learning. Interactions of this level affect the interactions of the next two levels. 
(b) at the second level there are  interactions that take place between the 
participants and other non-human resources (interface, material, forum, sources 
outside the platform etc) and finally, 
(c) in the third level there are interactions between the learner and the teaching. 
These interactions relate to a series of events or strategies that are necessary for 
someone to achieve the objectives of teaching. These are a post-plan and serve 
to plan and organize Level 2 interactions, which in turn trigger  level 1 
interactions 

2. The effect of interaction on achieving the objectives of an online course 

As research data show that increased interaction in online learning 
improves participants' performance and contributes to learning efficacy, it is of 
particular interest to investigate the interaction that interaction might have in 
achieving the objectives of an online course (Κουτουράκης , et al. 2003). 
Characteristically, Shea, et al (2001) in a survey of 3,800 individuals, who 
participated in 264 courses through the SUNY Learning Network (SLN), 
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concluded that the greater the percentage of the course based on discussion and 
interaction , the more satisfied the participants are. 

Also, Hartman and Truman - Davis (2001) in a research on web - based 
teaching found statistically significant correlations (amount of interaction - r =, 
0.726, interaction quality - r =, 0.807) the interaction is a critical factor for the 
participants' satisfaction. Similarly, Dziuban and Moskal (2001) report very 
high correlations in the relationship between interaction and satisfaction of 
participants in an online course. Their findings are based on a data collection 
questionnaire on the effectiveness of teaching at the University of Central 
Florida for a period of three years, by students who attended courses of various 
types of online and undergraduate learning. The survey found statistically 
significant correlations between the quantity / quality of interaction and 
satisfaction of students in all types of courses. However, in purely online 
courses, interaction appears to be the most critical factor in relation to other 
forms of study. 

While most of the research supports the interaction of interaction and 
satisfaction in online lessons, some researchers point out that in order to 
successfully interact with participants in an online course they must be 
particularly adapted to the non-linear and asynchronous nature of the course 
(Ruberg, Taylor and Moore 1996). This labeling is based on the view that a 
formal learning process tends to be linear, depicting face-to-face 
communication. Conversely, asynchronous tele-training follows a non-linear 
communication model that involves significant risks. These are risks that arise 
from the fact that many discussions and interactions are evolving 
simultaneously, with the result that trainees communicate with the trainer and 
with other learners according to their particular interests and opinions. 

Sproull & Kiesler (1991) point to an additional risk: that in an 
asynchronous tele-education discussion, an instructor can not directly correct or 
clarify a comment as would be the case in a live communication. In this case, if 
the trainees do not have the experience and the knowledge to understand the 
meaning of the comments they can be led to the non-information. (Μποφιλίου 
2013). 

At the same time, Mackay (1989) points out that in asynchronous learning, 
the amount of interaction and the number of observations can easily lead to a 
situation which is described as "information overload". This phenomenon 
appears because some comments in online discussions tend to be larger and 
more detailed than in the face-to-face process. However, with more information 
from many sources, educators need to be more cautious about the quality of the 
discussion, as the extraordinary wealth of information can lead to a drop in 
attention. (Μποφιλίου 2013). 
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3. Search for techniques to increase interaction 

Shackelford and Maxwell (2012) in search of techniques that attribute to 
interaction promote teamwork, exchange of experience and knowledge sharing. 

Cohen (1986) developed the "Complex Instruction" model, according to 
which the interaction develops through the assumption of different  roles and 
the corresponding skill development by the members of a group. In this 
direction and with  regard to the development of interaction and cooperation, 
the role of trainers is important (Gunawardena 1995). However, the relationship 
between trainers and trainees often appears to be competitive, as continuous 
communication and close monitoring of the trainers' study steps, although 
aimed at supporting their studies, may ultimately reduce one from the 
fundamental values of distance education that is the creation of autonomous 
learners. 
However, the development of social interactions should not be considered as 
self-evident because the e-learning environment simply allows it. For this 
reason Kreijns, Kirschnen, & Jochems (2003) suggest the design of activities 
that will encourage this form of interaction alongside cognitive activities. Social 
interactions play a crucial role in getting to know each other, developing 
relationships, opinions, confidence, feeling of belonging, and ultimately 
developing a learning community (Μποφιλίου, 2013). 

Boyle (2013) reports that Nandi, et.all (2009), recognizing the 
importance of interactions in the on-line forums and the quality of the debate 
being developed, proposes a framework for assessing the quality of dialogue 
based on four criteria: 
(a) messages that highlight critical thinking, 
(b) messages that highlight new ideas, 
(c) messages suggesting additional sources; and 
(d) messages encouraging others to participate. 

Holms (2005) studied the discussions developed at a discussion forum 
for a teacher education program, using the SOLO classification as an analysis 
tool. The word SOLO originates from the original Structure of Observed 
Learning Outcomes and was created by Biggs and Collis (1982) to classify the 
quality of the learning outcome through the answers given by the individual. 
Through five levels, the structure of understanding is reached: (a) the learner 
did not understand the question, (b) understood only one side, (c) understood 
many aspects, (d) combined several aspects of it, and (e) demonstrated a high 
degree of abstract thinking. 
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Holms's results were that 50% of the messages reached the last three 
levels, indicating high-level interactions. Also that open-ended issues facilitate 
discussion, and that the presence of the teacher is a critical factor, while there 
are times when the participation reaches high levels. 

Salmon (2000) studied interactions in online teaching and learning and 
came up with the synthesis of a five-step model describing how interactions are 
developed, as well as the type of information exchanged between participants in 
an online learning environment. 
The basic philosophy behind Salmon's model is that online learning involves 
much more than simply taking action in front of a computer. It is a complex 
process. It includes cognitive, emotional, social processes and mobilization 
processes. Additionally, learners alongside with the subject of instruction 
acquire knowledge at metacognitive level (Salmon, 2000). 
The five steps and the type of interaction developed by Salmon (2000) are 
illustrated in Table 1 below. 
 
Table 1. 
 
The Salmon Model 
 
1.  Access to the environment, familiarity and motivation to participate 

2.  Socialization through interaction with the participants 

3.  Exchange information on the content of the program 

4.  Building knowledge through discussion, collaboration and 
communication 

5.  Development through further application of knowledge - reflection 

 
According to the Salmon model, in the first stage each student interacts 

with one or two others. After this stage, the number of people with whom each 
interacts increases, as the frequency of interactions increases. The nature of 
interactions and the type of information exchanged through messages also 
change from one stage to another. With the appropriate support from the 
teacher, according to Salmon, almost all learners can go through all stages, but 
the time spent staying at one stage varies according to the knowledge and skills 
of the learners (Salmon, 2000). 

In this section a detailed as much as possible reference was made to the 
pedagogical context of the study, with an emphasis on the concept of 
interaction. In this context, we examined the concept and typology of 
interaction, as well as the impact it has on achieving the objectives of an online 
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course, both in "modern" and "asynchronous" tele-learning processes. Finally, 
we focused on the degree of interaction and on techniques to increase it, with a 
view to achieving better learning outcomes. 

Κιουλάνης (2013), with the name "Reflective Interaction through 
Virtual Participants" developed a model of interactive interaction through the 
presence of Virtual Participants in the online learning process. 
The lessons that have been implemented with this method, during the following 
years, are: 
2012: “Μ@rkus Quests” 
2013: “Learning by six thinking hats” 
2016: “Building the School of the Future” 
2017: “The Secret of Fire” 

The research was based on a gradual involvement of Virtual participants 
in the learning process, and the research data showed that the more active the 
involvement of Virtual Participants in the learning process, the greater their 
influence on the interaction between the participants is. (Kioulanis 2017, 
Κιουλάνης 2008, Κιουλάνης Παναγιωτίδου 2006). 
 

Conclusions 
 

Interaction is a key element of any learning process, while in 
asynchronous pedagogy of online learning it is important for the success of any 
activity, mainly due to the lack of communication between the learners involved 
in the learning process. 

The pedagogical dimension of Virtual Learning Environments relies 
heavily on the theoretical model of constructivism, and the magnitude of the 
success of an online learning environment depends, to a large extent, on the 
encouragement and support of active participation and interaction of 
participants. 

The benefits of interacting with the objectives of an online course are 
important in terms of achieving both cognitive and emotional learning goals. 

In order to enhance the interaction in online learning, a series of 
techniques and models are applied. 
The involvement of Virtual Participants in online learning has positive results as 
it is  seen as a key factor in the development of social interactions, the 
development of interpersonal relationships and a climate of confidence that 
foster the development of an online learning community. 
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ПЕДАГОШКИ ОКВИР ИНТЕРАКЦИЈЕ У ОНЛАЈН УЧЕЊУ 
 

Ова теза испитује педагошки контекст у онлајн учењу. Основна 
идеја полази од претпоставке да су у модерном добу виртуелна окружења 
за учење (VLE) састављена од посебно дизајнираних информационих 
окружења у којима ученици немају само активну улогу, већ су и кључни 
фактори у конфигирацији виртуелног простора са циљем његовог 
појављивања у друштвенм окружењу које промовише кооперативно учење 
кроз разноврсне активности за учење. Ови елементи наглашавају  потребу 
развоја колаборативног образовног окружења, заснованог на специфичном 
педагошком оквиру који ће утицати на садржај, организацију студија и 
технолошку инфраструктуру која ће се кристити. 

Кључне речи: онлајн учење, виртуелно окружење, колаборативно 
образовно окружење. 
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РЕФОРМСКА ИСКУСВА НЕКИХ ЗЕМАЉА У ОКРУЖЕЊУ – 
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА У 

ПРЕДМЕТУ ПРИРОДА  ДРУШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И 
РЕПУБЛИЦИ МАЂАРСКОЈ 

 
Ауторка у првом делу рада даје преглед реформских искустава 

неких земаља у окружењу са акцентом на компетенцијама за целоживотно 
учење. Приказани су организација и циљеви обавезног и основног 
образовања у Републици Мађарској и Републици Србији, као и њихов 
историјски  развој, њихове основне карактеристике, сличности и 
разлике.Посебан акценат је стављен на развој и положај природних наука 
у системима образовања ових држава. Извршена је компаративна анализа  
наставних садржаја о природи и друштву који се изучавају у разредној 
настави по важећим плановима и програмима ових република, са циљем 
утврђивања њихових сличности и разлика. 

Спроведеном анализом, дошло се до закључака да се већина 
наставних садржаја у обе републике односи се на исте области из 
природних и друштвених наука, али се појмови и знања који се у оквиру 
њих усвајају, разликују у погледу њихове структуре по разредима, као и 
по обиму и дубини којом се изучавају. 

Кључне речи: реформска искуства, компетенције за целоживотно 
учење, компаративна анализа, Природа и друштво, Република Србија и 
Република Мађарска.  
 

Увод 
 

Савремено друштво, услед наглог развоја науке и технологије и 
њене примене у свим сферема живота, карактерише и велика брзина 
друштвених промена. Образвање се налази пред великим изазовима на 
које мора да реагује сталним унапређењем свог рада. Основни облици 
осавремењавања су реформе и иновације као друштвени и педагошки 
процес који се односи на концепцију, организацију и начин рада, наставни 

1snezanal62@gmail.com 
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програм и план, праћење и вредновање напредовања ученика, 
побољшавање стандарда рада, повезивање са друштвеном средином, 
коришћење најновијих резултата науке и школске праксе. Образовни 
системи морају да се прилагођавају текућим променама, али истовремено 
морају и да антиципирају будуће промене. Европска унија се залаже за 
европске димензије образовања: научити како знати, научити како радити, 
научити како живети заједно, научити како постојати. Опште образовање 
све више добија на значају. Тежи се перманентном учењу, креативности, 
спремности за иновације, одговорности, демократичности, толеранцији, 
стварању емоционално зрелих и стабилних личности. 

Земље у транзицији имају додатне разлоге за структурне промене 
својих образовних система. Транзиција захтева да становништво овлада 
новим вештинама које оспособљавају за успешно сналажење у 
компетативном друштву брзих промена. 
 

1. Реформска искуства неких земаља у окружењу 
 

У многим земљама је изражена тенденција ка децентрализацији 
образовног система, посебно у области управљања и одлучивања. У 
Холандији је остварен највећи степен децентрализације, пошто су 
компетенције у одлучивању за многа питања образовања пренета на 
школе и родитеље. Француска, Грчка и Италија имају изражен 
централизован систем јер се одлуке доносе на националном нивоу. Земље 
бившег Источног блока које су се нашле у процесу транзиције, кренуле су 
у децентрализацију образовног система. Земље овог региона кренуле су у 
два правца транформације система: ка остварењу демократско-политичког 
система управљања или ка административно-професионалном систему 
управљања. Демократско-политички систем карактерише политичка 
легитимност управљања и значајна улога локалних управа. За овакав 
систем определиле су се Бугарска, Пољска и Мађарска. Административно-
професионални систем управљања одликује истакнута улога експерата – 
одлуке се доносе од стране инспектора или савета. За овакав систем 
управљања одлучиле су се Чешка Република и Румунија (Арсенијевић и 
Андевски 2010: 64–68; Каравидић и Чукановић-Каравидић 2008: 88–91). 

У своје основне општеобразовне школе, током школске 2005/2006. 
године, Република Хрватска је увођењем Хрватског националног 
образовног стандарда започела примену експерименталног програма. 
Национални образовни стандард је целовит приступ образовном процесу, 
отворен и динамичан документ који омогућава перманентно 
унапређивање школства. Наставно градиво је растерећено од сувишних 
садржаја. Поред растерећења ученика, настава се темељи на процесу 
поучавања које је усмерено ка: ученику, стицању трајних и употребљивих 
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знања, способности и умећа, развијању способности за решавање 
проблема и доношење одлука, оспособљавању за доживотно учење, 
стицању социјалних и моралних навика и способности (Vidulin-Orbanić 
2007: 65). 

Са променама у друштву мењају се и традиционална уверења и 
институције на којима оно почива. Образовање обухвата много више од 
самог знања, у смислу материјалног и формалног образовања. Оно успева 
тек као самообразовање и обухвата и егзистенцијална питања – 
самосведочење, конституцију смисла (Gudjons 1994: 163). Целоживотно 
образовање (lifelong education), односно целоживотно учење (lifelong 
learning), представља прелаз ка друштву знања (Гиденс 2007: 533). 
Дефинише се као активност учења током целог живота с циљем 
унапређивања знања, вештина и способности унутар личне, грађанске, 
друштвене и пословне перспективе. Обухвата развијање нових темељних 
знања и вештина, иновација у учењу и поучавању, умрежавање 
образовања и саветовање (Borić, Jindra i Škugor 2008). 

Савремене стратегије образовног развоја темеље се на концепцији 
целоживотног учења и концепцији „друштва које учи“. Те концепције су 
развиле међународне организације UNESCO, OECD, ILO, Веће Европе, 
Европска комисија које проучавају улогу образовања и међународни 
развој, те препоручују својим чланицама као основу за националну 
просветну политику.  

Меморандум о доживотном учењу које је донела Европска 
комисија крајем 2000. године садржи радну дефиницију доживотног 
учења која подразумева „промишљену активност учења која има за циљ 
побољшање знања вештина и компетенција“ (према: Арсенијевић и 
Андевски 2010: 34). Оно подразумева стицање и осавремењивање свих 
врста способности, интереса, знања и квалификација од предшколског 
узраста до доба након пензионисања. Доживотно учење обезбеђује 
активно учешће појединца у свим сферама друштвеног и економског 
живота, обезбеђује квалитетнији живот и утицање на сопствену 
будућност. 
 Да би успешно одговорила изазовима развоја друштва и светских 
тржишта, Препорука европског парламента о кључним компетенцијама за 
целоживотно учење (2006) дефинише осам темељних компетенција за 
целоживотно образовање: 

1. Споразумавање на матерњем језику 
2. Споразумевање на страним језицима 
3. Математичка компетенција и основне компетенције у науци и 
технологији 
4. Дигитална компетенција 
5. Учити како учити 
6. Социјална и грађанска компетенција 
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7. Иницијативност и предузимљивост 
8. Културна свест и изражавање. 
Све ове компетенције данас се интегришу у курикулуме земаља 

чланица Европске уније и њихов развој представља један од значајних 
циљева европске образовне политике и националне образовне политике у 
европским земљама. 

Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година XX века у 
земљама Европске уније спроведене су реформе у различитим областима 
и на различитим нивоима образовних система. Иновирани су образовни 
системи и циљеви образовања у већини европских земаља. 
 

2. Реформска искуства Републике Мађарске 
 

У Републици Мађарској су извршене опсежне реформе образовног 
система. Као и у осталим земљама чланицама Европске уније, и у 
Мађарској је успостављен систем образовања заснован на курикулумским 
стандардима (Nemzetialaptanterv – NAT), који карактерише значајан 
степен децентрализације, као и успостављени стандарди који се морају 
постићи по завршетку обавезног образовања, које је постало јединствени 
развојни ток у трајању од 12 година, са унутрашњом организацијом на 
основно и средње образовање.  

Како децентрализација школства обично прати децентрализацију, 
тако је значајан део управљања школством припао регионалној, односно 
локалној управи. Школе могу да оснивају и одржавају, уз припадајући део 
буџетских средстава, и невладине организације, групе грађана, верске 
заједнице. Програм зависи од локалне средине, а постоји веза између 
централног и локалног програма. Пружањем могућности школи да креира 
план и програм, повећана је мотивисаност, флексибилност и укључивање 
локалних ресурса (Каравидић, Чукановић-Каравидић 2008: 91–93) 

Успостављени су стандарди који се морају постићи по завршетку 
обавезног образовања. Обавезно образовање је постало јединствени 
развојни ток у трајању од 12 година, с тим што основна школа може да 
траје 4, 6 или 8 година, а средња школа која се на то надовезује 8, 6 или 4 
године. Такође, постоји и слобода избора да ли ће се васпитно-образовни 
рад изводити по класичним наставним предметима или према 
интегрисаним васпино-образовним подручјима (Уметности, Човек у 
природи, Човек и друштво и др.). Конкретни наставни садржаји нису 
прописани Националним централним курикулумом, већ само исходи који 
морају бити остварени на крају одређеног образовног циклуса који није 
строго временски ограничен раздобљем од једне школске године. 
Школама је препуштена слобода избора наставних садржаја који се 
узимају у зависности од карактеристика локалне средине, интересовања и 
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потреба својих ученика. Такође, ни број часова којим ће се предмети 
изучавати није строго одређен, већ се тај број регулише у оквиру 
прописаних горњих и доњих лимита. 

У току промена јавили су се проблеми контроле над 
децентрализованим системом школа, истовремено постојање паралелних 
планова и програма, несигурност наставника због могућег губитка посла, 
утицај политичких структура (Каравидић, Чукановић-Каравидић 2008: 91–
93).  
 

3. Компаративна анализа наставних садржаја у предмету Природа и 
друштво у Републици Србији и Републици Мађарској 

 
За разлику од Републике Мађарске, у Републици Србији је 2003. 

године прекинут континуитет реформи који је започет после октобарских 
промена 2000. године и обновљено је централистичко регулисање 
образовног система, засновано на наставним плановима и програмима 
који прецизирају фонд часова по наставним предметима, циљеве и 
задатке, садржаје предмета за поједине разреде као и детаљна упутства за 
њихово спровођење које наставници треба да поштују. Обавезно 
основношколско образовање траје 8 година, уз обавезних 6 месеци 
припремног предшколског програма. 

Циљеви образовања су слични за обе републике и заснивају се на 
општељудским вредностима. Усмерени су ка развоју самосвесне, 
свестране, одговорне, креативне и предузимљиве индивидуе оспособљене 
за самостално стицање знања и даље усавршавање, индивидуе која има 
развијену свест о националној припадности и културном наслеђу, али која 
је у исто време толерантна и отворена за друге културе и оспособљена за 
живот у демократски уређеном друштву. 

Из општих циљева образовања, следе циљеви и задаци наставног 
предмета Свет око нас/Природа и друштво у Републици Србији и 
васпитно-образовног подручја Човек у природи у Републици Мађарској 
који, такође, показују велике сличности јер су и једни и други усмерени на 
усвајање система појмова и научноутемељених знања која су потребна за 
разумевање природе, друштва, себе и свог окружења. Захтевају 
подстицање интелектуалних потенцијала и самосталне активности 
ученика у процесу стицања знања; практичну и функционалну примену 
усвојених знања; развијају критичко мишљење и закључивање, као и 
еколошку свест и потребу за заштитом и очувањем природе и животне 
средине. 

Спирално-узлазни модел распоређивања наставних садржаја у 
програмима обе републике омогућио је њихово разврставање у уже 
садржајно-логичке целине: Човек као природно и друштвено биће, Жива 
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природа (биљни и животињски свет), Нежива природа (вода, ваздух, 
земљиште, Сунчева светлост и топлота), Веза живе и неживе природе, 
Оријентација у простору, Оријентација у времену, Прошлост, Кретање, 
Материјали, Саобраћај, Место становања, крај и домовина, и Људска 
делатност. На тај начин омогућено је лакше праћење развојне линије 
наставних садржаја, као и њихова јаснија и прегледнија анализа и 
компарација. 

Садржаји наставног програма обе републике блиски су 
интересовањима ученика и изабрани по принципу примерености њиховом 
узрасту и ступњу развоја. Структурирани су према начелима од познатог и 
доступног искуству ученика према непознатом и апстрактном, од 
једноставног ка сложенијем. То значи да се полази од несистематизованих 
и искуствених предзнања ученика, која се постепено допуњују и доводе у 
везу са општим научним сазнањима, чиме се постављају основе за научно 
утемељено изграђен систем знања из области природе, друштва и културе. 
Већина наставних садржаја у обе републике односи се на исте области из 
природних и друштвених наука, али се појмови и знања који се у оквиру 
њих усвајају, разликују у погледу њихове структуре по разредима, као и 
по обиму и дубини којом се изучавају. Велике сличности постоје између 
садржаја који се баве социјалним развојем детета и његовим уклапањем у 
друштвене токове живота. Подстиче се развој одговорног односа према 
људима из непосредног окружења, развој толеранције и уважавање 
различитости, било да се оне односе на разлике међу половима, узрасне 
разлике, верске, националне и сл. Изграђује се свест ученика о сопственој 
личности кроз препознавање сопствених осећања, жеља, потреба и 
могућности њиховог задовољавања. 

С друге стране, постоје извесне разлике које се односе на развој 
човека као природног биолошког бића. Осим заједничких садржаја који се 
тичу културе здравог начина живота (очување здравља, лична хигијена, 
правилна исхрана, одевање), у програму Републике Мађарске су присутни 
садржаји којим се стичу основна знања о анатомији и физиологији 
људског организма, док таквих садржаја нема у програму Републике 
Србије. Садржаји о биљном и животињском свету присутни су у 
програмима обе републике, са извесним разликама у погледу њихове 
структуре по разредима. Наиме, у Програму Републике Србије, од 1. до 3. 
разреда изучавају се садржаји о биљкама и животињама различитих 
станишта непосредне околине, са поступним проширивањем и 
продубљивањем тих знања, док је у 4. разреду извршена њихова 
систематизација разврставањем живог света у царства на основу њихових 
сличности и разлика. У програму Републике Мађарске, садржаји о 
биљкама и животињама имају сукцесиван ток, тако да се у 1. разреду 
ученици сусрећу са њима веома блиским садржајима о кућним 
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љубимцима и собним зељастим биљкама. У 2. разреду су то садржаји о 
повртарским биљкама и домаћим животињама – стока и живина, у оквиру 
којих се ученици у исти време упознају и са основним одликама сисара и 
птица. У 3. разреду се изучава животна заједница парка и промене кроз 
које она пролази кроз различита годишња доба, док се у 4. разреду 
ученици упознају са животном заједницом шуме, са животним 
заједницама језера и баре и животном заједницом ливаде и њиве. 

Садржаји о неживој природи су слични у обе републике и баве се 
стицањем знања о води, ваздуху, земљишту – њиховим својствима, 
значајем, опасностима од загађивања. Потом, ту су садржаји о агрегатним 
стањима и њиховим основним карактеристикама и променама, као и 
садржаји везани за различите временске прилике и њихов утицај на живи 
свет и људске делатности. Постоје извесне разлике у погледу распореда 
изучавања ових садржаја по разредима. 

Наставни садржаји везани за оријентацију у времену и простору 
слични су и у погледу обима и дубине којом се обрађују, као и по 
њиховом распореду изучавања по разредима, и повезани су са реалним 
животним искуствима и догађајима блиских детету, чиме се они 
оспособљавају за функционалну примену тих знања. Такође, постоје и 
велике сличности између садржаја везаних за саобраћај, који су веома 
битни јер ученици усвајају знања која им омогућавају да активно и 
безбедно учествују у њему. 

Принцип завичајности је нарочито поштован приликом избора и 
распореда наставних садржаја везаних за место становања, крај и 
домовину. Структура ових садржаја по разредима је таква да се полази од 
најближе околине – непосредне околине свог дома и школе, преко насеља 
– његових карактеристика, значајних зграда, јавних установа и његове 
традиције, до упознавања одлика читаве државе-њихових одредница, 
географског положаја, главног града, природно-географских одлика, 
становништва, знаменитих личности и сл. 

Избор наставних садржаја везан за људске делатности, такође, 
показује велике сличности: у обе републике ученици се у прва три разреда 
упознају са утицајем чинилаца неживе природе и временских прилика на 
рад човека, са људским делатностима које се обављају у граду и селу, као 
и са делатностима равничарских и планинских крајева. У 4. разреду 
ученици обе републике стичу знања о могућностима употребе природних 
богатстава и разних извора енергије за људске делатности, и увиђају 
потребу њихове рационалне потрошње. 

Наставним садржајима везаним за материјале заједничко је само 
упознавање њихових основних карактеристика, као што су облик, боја, 
текстура, мирис. Наставни програм Републике Србије обезбеђује стицање 
дубљих знања о својствима материјала, обухватајући и њихова механичка, 
електрична, магнетна, топлотна својства, као и понашање и промену 
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материјала под различитим спољашњим утицајима. Ученици у Републици 
Мађарској упознају само магнетна својства и светлосну пропустљивост 
материјала. Такође, упознају садржаје везане за мерење дужине, 
запремине течности и мерење масе, док ови садржаји нису заступљени у 
програму Републике Србије. 

Осим поменутих садржаја који су присутни у наставним програмима 
обе републике, са мањим или већим разликама у погледу њихове 
структуре, обима и дубине, постоје и наставни садржаји који су присутни 
у програму једне републике, а не налазе се у програму друге. Такви 
садржаји се нарочито односе на изучавање појма кретања, које је присутно 
у програму Републике Србије од 1. до 4. разреда, постепеним 
надограђивањем и систематизовањем знања, док наставни програм 
Републике Мађарске нема такве садржаје. Осим тога, наставни програм 
Републике Мађарске нема ни садржаје везане за упознавање прошлости, 
којим би ученици стекли знања о различитим историјским изворима, 
значајним догађајима из националне прошлости, друштвеног контекста у 
којима су се ти догађаји одвијали и сл. За разлику од тога, у програму 
Републике Мађарске, у 4. разреду, постоје садржаји којима ученици стичу 
основна знања о космосу, Сунчевом систему, нашој планети и њеном 
природном пратиоцу Месецу, док такви садржаји нису заступљени у 
програму Републике Србије. 

Осмишљеним и интегрисаним увођењем садржаја из природних и 
друштвених наука у разредну наставу омогућује се да деца самостално, у 
складу са својим способностима, откривају нешто ново, лепо и 
занимљиво; да активним усвајањем садржаја развијају своја опажања, 
говор, мишљење, машту и емоције; да повезују теорију са праксом у 
контексту који је њима близак. Стављањем ученика у позицију да сам 
запажа, мисли и закључује, знања која се усвајају постају трајан садржај 
ученикове свести и омогућују њихово успешно сналажење и 
функционисање у савременим токовима живота. 

За разлику од Мађарске, у нашој земљи обавезно образовање једнако 
је основном образовању и траје 8 година, уз обавезних 6 месеци 
припремног предшколског програма. Карактерише је централистичко 
регулисање образовног система, засновано на наставним плановима и 
програмима. Независно од уређења образовних система ових држава, 
циљеви образовања на којима се они заснивају су веома слични и 
засновани су на општељудским вредностима, као и на припреми деце и 
младих људи за укључивање у процесе европског повезивања и 
заједнички живот у мултикултуралној и мултијезичкој реалности Европе. 

На основу проучавања наставних планова и програма Републике 
Србије и Републике Мађарске, може се закључити да су садржаји о 
природи и друштву заступљени у обе ове државе. У Мађарској се ови 
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садржаји у разредној настави могу изучавати у оквиру обавезних 
посебних васпитно-образовних подручја: Човек у природи и Човек и 
друштво или у виду обавезног интегрисаног наставног предмета 
Упознавање околине, који представља синтезу ових образовних подручја. 
Школе имају потпуну слободу при избору варијанте за коју ће се 
одлучити. У нашој земљи, садржаји о природи и друштву се у 1. и 2. 
разреду изучавају у оквиру обавезног интегрисаног предмета Свет око 
нас, а у 3. и 4. разреду у оквиру предмета који носи назив Природа и 
друштво. Компаративном анализом садржаја наставних предмета Свет око 
нас/Природа и друштво и Упознавање околине, утврђене су велике 
сличности при њиховом избору. Већина наставних садржаја у обе 
републике односи се на исте области из природних и друштвених наука, 
али се разликују појмови и знања који се у оквиру њих усвајају разликују 
у погледу њихове структуре по разредима, као и по обиму и дубини којом 
се изучавају. То су садржаји који се односе на стицање основних знања о 
природи и друштву, о њиховим основним појавама, о процесима и 
законитостима. Стичу се знања о чиниоцима живе и неживе природе и 
њиховој међусобној повезаности. Ученици уче како да се сналазе у 
времену и простору, упознају се са основним саобраћајним правилима, 
упознају место свог становања, крај и домовину; стичу знања о 
различитим људским делатностима, развијају свест о потреби еколошког 
деловања. За разлику од програма Републике Србије који акценат ставља 
на човека као друштвено биће, оспособљавајући ученике за хумане и 
демократске односе, програм Републике Мађарске, садржајима о 
здравственом васпитању, анатомији и физиологији људског организма, 
акценат ставља на човека као природно биће. Осим тих разлика, у 
програму Републике Мађарске нема ни садржаја којима се изучава појам 
кретања, као ни садржаја који се баве изучавањем националне прошлости, 
а који су присутни у програму Републике Србије.  
 

4. Закључак 
 

Последњих неколико деценија, и код нас и у свету, предузимају се 
интензивне мере у настојању да се пронађу и разраде нови приступи 
образовно-васпитном систему, како би оно било у складу са изазовима 
новог времена. Искуства земаља које су прошле исти или сличан пут 
транзиције, децентрализације и реформе образовног система треба 
анализирати и позитивна искуства имплементирати у наш. Каменов (2006) 
наглашава да приликом имплементација конкретних промена у сфери 
курикулума, уз ослањање на опште ставове и препоруке, свакако треба 
уважити национални програм земље, традиције у просвети и култури, 
вредносне системе њеног поднебља, као и сопствене циљеве просвете. 
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У основи свих реформских промена у школама држава у 
транзицији лежи промењена концепција образовања. Поред 
децентрализације, карактеристично је и напуштање марксистичке 
идеологије и деидеологизације, стварање аутентичне школе, увођење 
нових и интердисциплинарних предмета и курсева, придавање већег 
значаја учењу страних језика, увођење приватног капитала у сфере 
образовања. Савремена школа има задатак да обезбеди да деца науче да 
уче и да створи грађане који самостално и критички размишљају и 
одговорно доносе одлуке, сарађују са другима, решавају конфликте 
мирним путем, сами планирају и граде свој развој.  
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Snežana Ladičorbić 
 
 

THE REFORM EXPERIENCE OF SOME SURROUNDING 
COUNTRIES- COMPARATIVE ANALYSIS OF TEACHING 

CONTENTS IN THE SUBJECT SCIENCE AND SOCIAL STUDIES IN 
THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE REPUBLIC OF HUNGARY 

 
 

In the first part of the paper the author gives an overview of the reform 
experiences of some surrounding countries with emphasis on the competences 
for lifelong learning. The organization and objectives of mandatory and basic 
education in the Republic of Hungary and the Republic of Serbia are presented; 
(the proposal: as well as) their historical development is also given, along with 
their basic characteristics, similarities and differences. A special stress is placed 
on the development and the position of natural sciences in the educational 
systems of these countries. A comparative analysis was carried out in view of 
teaching contents ofScience and Social studies which are taught in class 
according to the current syllabuses of these republics, in order to determine 
their similarities and differences. 

The conducted analysis has brought to the conclusion that most of the 
teaching contents in both republics refer to the same units fromScience and 
Social studies, but the terms and knowledge that are adopted within them differ 
in terms of their structure by grades, and by the extent and the degree they are 
studied at. 

Key words: reform experiences, competences for lifelong learning, 
comparative analysis, Science and Social studies, the Republic of Serbia and 
the Republic of Hungary. 
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МОРАЛ ОПРАШТАЊА КОД ДЕЦЕ Педагошки приступ др Јустина 

Поповића 
 

Елен Кеј наш век назива ''Веком детета''. Савремено друштво не 
може себе да спозна уколико не схвати законитости и свет детињства који 
обезбеђују историју и културу одраслог човека. Дечија прошлост и 
садашњост, дечије радости и туге, илузије и наде, утискују свој печат у 
душу савремености. Поставља се питање: Како ће изгледати човек 
будућности и одакле почети? Одговор је од детета које опрашта, јер је оно 
отац савременог човека.   
 

Опроштај и сродни појмови 

С циљем потпунијег конципирања, темељнијег и ширег разумевања 
комплексне улоге опраштања код деце у делу Јустина Поповића, 
дефинисали смо термине: опрости, извини, патологијa опраштања. 

Данас се више негоикадапостављапитањеулоге иважности 
опраштања усвакодневнојнашојзаједници. Начин на који се углавном 
приближавамо опраштању је груб и површан, тако да не рађа много надеу 
правилно поимање истог. Опраштање захтевасамосвест и друштвени 
разум човека.Човек је позван да размишља,ствара и расуђује. Мисли и 
акције човекове нису механички догађаји, већ одражавају расположење и 
жеље. Дакле, један од најнеодређенијих појмова савремене педагогије, 
психологије, теологије и социологије јесте опраштање. Педагози и 
родитељи се данас боре за једно моралноваспитање опраштања усмерено 
према себи, према другима, друштвеној заједници, домовини, раду, 
материјалним и духовним вредностима.  

Пре него што будемо говорили о опроштају, одредимо шта је то. У 
савременој педагогији се истиче да је подручје моралног васпитања 
посебно подручје, које има своје посебне задатке. Морално васпитање 
детета треба да се усмери на стицање учтивости, стрпљења, скромности, 

1s_arandjel@hotmail.com 
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послушности, храбрости и искрености. Све то васпитач или родитељ може 
да оствари уколико поседује највећу од свих врлина – опраштање, јер оно 
постаје и јесте оруђе културе и ствара код човека достојанство – хабиус 
(Jevtić, Stošić 2014). 

Демокрит је први философ који није написао само једну књигу, као 
мислиоци пре њега, него мноштво стручних научних списа. Од 
целокупног Демокритовог дела сачувано је три стотине одломака, од којих 
се две стотине и тридесет тичу етике. Према Демокриту, онај ко има чисто 
срце склон је да се стиди својих грехова и да се каје за њих. Он је први 
хеленски философ који говори о аутономији моралне свести – кајању као 
врховној моралној инстанци:„Сама себе најпре треба да се стиди ко чини 
нешто срамно“, „Кајање од срамотних дела јесте спасење живота.“Дакле, 
велику вредност приписује опраштању којe се рађа кајањем. У основи 
његове етике не налазе се ни моћ, ни имовина, ни слава, ни спољашњи 
успех, него трезвеност којаобуздава нагонске импулсе. Опроштај је 
наслађивање непролазне лепоте, трајне ведрине мирне савести и постојане 
радости (Ђурић 1997: 169). 

Извини и опрости, два појма, иако су међусобно у уској вези, нису 
идентична.  Извини (συγγνώμη) долази од глагола γνωρίζωи указује на 
исповедање и признање кривице. Реч опрости(συγχώρηση)долазиод 
глагола χωράω–налазити се у истој заједници, у истом простору, признати 
своје грешке и позвати жртву у загрљај опраштања(McDonald 1984). 

Опраштање је спремност да се одрекнемо права на огорчење, 
негативну процену и игнорисање особе која нас је неправедно повредила, 
развијајући притом оно што особа није заслужила: саосећање, 
великодушност, па чак и љубав(Huang&Enright 2000). 

Опраштање има свецели карактер и управљено јe на прихватање 
човека.Човек постаје оно што јесте:Човек. Опрости значи „престајем да 
наносим зло, престајем да чиним дела зла, настављам живот без освете 
и мржње“. Дакле, иако је концепцију опраштања тешко одредити и 
дефинисати, општи приступ је да оно води превазилажењу огорчења и 
ствара унутрашње ослобођење и „излечени“ однос са својим ближњим 
(Enright&Rique 2004). 

Основне карактеристике опраштања према Марији Ранцу 
(ΜαρίαΡάντζου) су: 

1. опроштај постоји само између људи, а не човека и једног објекта; 
2. опроштај није ограничен временом; 
3. опроштај не може бити загарантован док појединац не потражи и 

не прође кроз признање, кајање и реституцију; 
4. опроштај захтева признање лоших личних елемената људске 

природе; 
5. у случају смрти починитеља, жртва пада у замку немогућности 

опраштања, беса и бола; 
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6. опроштај је дар који се нуди слободно и без предуслова (Ράντζου 
2002).  

 
У савременој литератури стручњаци различитих теоријских 

оријентација слажу се да постоји разлика између опроштаја и 
прихватања. Тражење опроштаја произилази из саосећања са жртвом. То 
је свесна, намерна и циљем усмерена делатност. Основни принцип 
прихватања је уверење да је човек савршен, створен по слици и прилици 
Божјој. Конкрентно, постоје друштвено, професионално и лично 
прихватање: 

1. друштвено прихватање, прихватање ближњег као члана заједнице, 
као појединца који заслужује поштовање без обзира на различите 
ставове и уверења; 

2. професионално прихватање, прихватање човека са циљем пружања 
нужне помоћи. Улога професионалног прихватања је спасавање 
слободе, савршенства, доброте, права и праведности; 

3. лично прихватање је прихватање особе као пријатеља или вољеног 
животног сапутника. Исто доприноси дубљем продирању у 
сопствени унутрашњи живот, јачајући тако морални карактер и 
моралну зрелост (Νησιώτης 2004).  

 
Најближе и најчешће поимање опраштања је поновно 

успостављање односа међу људима између којих се догодило зло, дакле, 
неко неком опрашта зло. Оно што се опрашта је почињено и поднесено 
зло. Починилац тражи опроштај од жртве и жртва опрашта поднесено зло 
(Snyder 1984).  

Према Вучковићу, опраштање је процес у којем починитељ увиђа 
учињено зло и његове последице, спознаје муку и патњу коју је 
проузроковао, каје се, спреман је да надокнади учињену штету и од жртве 
тражи опроштај остављајући јој слободу да учини оно што сматра 
исправним, при чему је спреман и на одбијање молбе опраштања.  

Но, постоји и другачији приступ опраштању и он се односи 
првенствено на жртву и њен однос према почињеном злу. Овакво 
опраштање није зависно од молбе починитеља. Оно се односи на жртву и 
служи јој као одвајање од учињеног зла. Господ Исус Христос пре Своје 
смрти не опрашта директно починиоцима, него моли Оца небескога за 
опроштај за оне који учествују у Његовој смрти, а не знају шта чине:„А 
Исус говораше: Оче! Опрости им; јер не знаду шта чине. А делећи Његове 
хаљине бацаху коцке“(Лк. 23,34). 

Опраштање овде успоставља однос са Оцем небеским и 
истовремено успоставља однос жртве са самом собом, при чему се не губе 
из ума починитељи, већ су унети у молитву као слепци, као саучесници 
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смрти који не знају шта се догађа са њима и чијим одлукама и радњама 
нечисте силе управљају (Vučković 2008: 17–18). 
 

Патологија опраштања 
 

Фантазија о опраштању, као и фантазија о освети, често постаје 
сурова мука, јер је данашњем човеку тешко да превазиђе своје границе и 
досегне ниво способности опраштања. Марија Ранцу (2002) у свом делу 
говори о опраштању као једном дуготрајном процесу и указује на  
неколико проблема у способности  да се да или затражи опроштај: 
 

Неспособност да се опрости 

Неки људи немогу да опросте. Понашају се крајње неразумно, немају 
поштовање личности и осећај алтруизма, поштовање друштвеног живота. 
Ова група укључује озбиљне поремећаје личности, посебно агресивност и 
хроничну мржњу. Освету чекају месецима, годинама, а понекад и целог 
живота. 
 

Прерано опраштање 

Прерано опраштање налазимо код неуротичних и опсесивних особа. 
Опраштају и заборављају штету која им је почињена, јер би у супротном 
морали да се суоче са осећањима беса и повређености.  Брзо опраштање је 
механизам којим се бране од агресије. 
 

Претерано опраштање 

Претерано опраштање налазимо код самопоражавајућих особа. Опраштају 
неправду својим починитељима  и никада не уче из личног искуства. 
Стално имају хроничан осећај унутрашње патње. Живе у стању 
зависности, необичности и трапавости. Оптужију себе за охолост, 
неверност и пожуду, у сталној су тенденцији да повреде и унизе себе. 
Незаинтересовани су за људе који их третирају на исправан начин.  
 

Псеудоопраштање 

Ова група се односи на особе које лажно опраштају. Изгледом својим 
потврђују да су опростили непријатељу, док у унутрашњости срца 
настављају да приговарају и неспособни су да загрле починиоца. У 
њиховим недрима се налази зло које не желе да отпусте. Особе имају 
наглашено антисоцијално понашање. Лаж је стратегија живљења. Она 
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постаје излаз за узнемирено срце. Такво покајање по Августиновој мисли 
осуђује многе. 
 

Бескрајно тражење опроштаја 

Бескрајно извињавање за обичне и свакодневне преступе. Претерано 
извињавање скрива њихове подсвесне забрањене неморалне нагоне. 
Претерано тражење опроштаја служи као скривени механизам пражњења 
сексуалних импулса. Претерано опраштање одваја човека од личног 
постојања, и исти губи пуноћу радости.  
 

Неспособност да се прихвати опроштај 

Упркос чињеници да им је опроштено, у овој групи особе изгледају 
неспособно да прихвате извињење и муче се са осећањима кривице, 
депресије, прогањајућом савешћу. Овакав тип особа илустрован је у 
Чеховљевом делу ,,Чиновникова смрт“. Руски службеник  целог живота 
штеди како би дошао до скупих места у бољшевичкој опери,  да би тамо 
кинуо и размазао свој назални секрет по човеку који седи испред њега. 
Извињава се и бива му опроштено. Међутим, није способан да се смири и 
осећање кривице га тера да се понављано извињава. Човек му опрости 
сваки пут кад се овај извини, мада са сваким новим извињењем човек бива 
све изнервиранији. Службеник му шаље писма, посећује га на послу како 
би само још једанпут затражио опроштај. Најзад, човек постаје толико 
бесан да га избацује из своје канцеларије. Те вечери службеник одлази 
кући, седа на кауч у својој дневној соби и умире. 
 

Неспособност да се затражи опроштај 

Акхтар их описује као особе бруталне савести и мазохистичких тежњи. 
Заборављају неправду коју су починили. Такав заборав је недостатак 
љубави према ближњима (Jovanović 2013: 53–55). 
 

Педагошки приступ Јустина Поповића 
 

Јустин Поповић се не бави посебно проблематиком опраштања код 
деце. Међутим, у његовим се текстовима налазе савремене мисли и идеје о 
опраштању код деце: 

„Предраго ми чедо у Господу, нека је под вечним 
благословом Спасовим и твоја савест, и твоја душа, и твој 
ум, и твоје срце, и све што у њима бива, и све што се са 
њима збива. Речју, васцело биће твоје и сав живот твој […] 
О, чедо моје мило, и чеда моја мила, опростите мени 
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свегрешном што се усуђујем учити вас […] Теби и свима 
вама мој недељиви бесмртни загрљај у Господу, с љубављу 
која не престаје“(Поповић 1957: 191–192). 

 
Опраштање је код Јустина праг са којег он посматра свако српско 

дете. Потребно је уочити где Јустин Поповић говори о опраштању и чему 
служе његове мисли у данашњој савременој заједници. Без обзира што 
Јустин појмовно не разрађује питање опраштања код деце,у његовим 
делима се сам појам појавио и обележио нову савремену концепцију. 

Опроштај је један од најважнијих аспеката у људском животу и 
одређује личност и карактер човека, морални чин људског напретка. 
Тражење опроштаја, по мишљењу Јустина Поповића, енергија је која води 
признању кривице, јер оно поништава деструктивне последице. Признање 
кривице указује да починитељ показује знакове жаљења и потврђује 
реалност бола жртве.  Према Јустину Поповићу, признање кривице 
побољшава перцепцију ега жртве. Оно дозвољава жртви да превазиђе 
негативне емоције попут мржње, сумње, усамљености, неповерења и 
фрустрације.Две велике благодати које су потребне једном детету у овом 
животу су вера и опраштање. Оне су два крила којима оно лети у 
бесмртност: „Благи Господ је дао ту свету врлину да њоме искорењујемо 
из себе, спаљујемо сваки грех, сваку страст, сваку смрт“ (Поповић 1998а: 
379). 

Јустин сматра да је први корак опраштања покајање. Он уочава 
опасност да се опраштање одвија без покајања: „Покајање је подвиг који 
растреса целог човека, све биће његово. Оно преоре и прекопа целу њиву 
душе људске“ (Поповић 1987: 54). Према јасној Јустиновој мисли, 
опраштање је промена ума: ,,Са променом ума у човеку се мења све, 
обнавља све. Зато се покаjање и назива у Еванђељу метаноjа (ημετάνοια), 
што значи: промена ума, обнова ума“ (Поповић 1987: 175 ). Иако се 
опраштање јавља у хеленској философији, у Јустиновим делима добија 
ново рухо: ,,Спаситељ је дао покајање као васкрсење из мртвих, а 
покајање (опроштај) свако мора од нас имати. Свако мора себе 
приморавати на покајање (опроштај) и васкрснути себе из сваког греха“ 
(Поповић 1998б: 148).Опраштање је васпитач побожности, мелем за 
рањену душу: „Оно човека претвара у радионицу бесмртних мисли, 
бесмртних осећања, бесмртних дела. Јер свака мисао човекова, ако се 
заврши Богом, постаје бесмртна и вечна; тако и свако осећање, и свако 
дело и свако расположење“(Поповић 1979: 54). 

У центру Јустинове богословско-педагошке мисли стоји Исус 
Христос, који излива свим члановима цркве божанску милост, благодат и 
живот. Црква је Богом створена заједница логичких бића, постоји за 
човека и прихвата његово кајање и узрастање, његово литургијско 
отелотворење. Опростити ближњем значи сматрати га важним, значајним 
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и достојним части. Дати човеку исту онакву вредност, достојанство и 
права као самом себи.  

Црква је, како Јустин Поповић наглашава, чудесна радионица 
животног спасења, обожења, преображења и просвећења, она је ратиште 
где се земаљско прерађује у небеско, земља прелази у небо, 
нерелигиозност у религиозност, неморални живот у морални, мржња у 
опроштај. Дакле, супротно опраштању, како Јустин закључује, стоји 
савремена модерна пилула – затвореност, и она чини да отворени поглед 
ка жртви увек буде тежак. Стога, према Јустину Поповићу: 
 

1. опраштање мора бити добровољно дело; 
2. опраштање мора ићи са грижом савести; 
3. опраштање мора бити искрено; 
4. у искреном опраштању починилац именује зла дела; 
5. истински покајани починилац признаје своју кривицу у зачетку; 
6. признање кривице са одлуком да се не понављају иста недела. 

 
Јустин Поповић наводи сметње опраштању: 
 

1. мишљење да ће опроштај одузети радост; 
2. клонулост духа; 
3. нада у избегавање казне; 
4. страх од погрде; 
5. немарна и млитава нарав (Πόποβιτς 1962).  

 
Прво средство, према Јустину Поповићу, за опраштање је озбиљно 

разматрање:,,Разматрам путеве своје, и обраћам ноге своје к откривењима 
Твојим!“(Пс.119, 59). Разматрање отвара следеће видике, и човек 
препознаје: 

1. свако зло је одступање од добра; 
2. зло је ходање насупрот добру 
3. зло је дубоко незнање; 
4. зло је комад очајања; 
5. у злу се налази одвратна незахвалност; 
6. зло је понижавајућа ствар; 
7. свако учињено зло је пропаст; 
8. почињено зло је терет; 
9. зло је дуг; 
10. у злу се налази обмана; 
11. зло је духовна болест; 
12. зло је робовање; 
13. свако зло има у себи болест која се шири; 
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14. зло је досадна ствар; 
15. зло је бесмислена ствар; 
16. у сваком злу се налази свирепост; 
17. зло је духовно непостојање; 
18. зло без праштања тежи коначном уништењу (Поповић 1998а). 

 
Наиме, Јустин Поповић не прелази олако преко чињенице да 

опроштај има за извор истинитог Бога. Бог није метафизички ипостас, већ 
творац и крајњи циљ сваког људског бића (Поповић 1998б). Опроштај је 
истинско јављање –φανέρωση– присуства доброг. Опроштај је, према 
Јустину Поповићу, интуитивни сусрет личности детета са метафизичком 
стварношћу истинског откривења (Поповић 1998а). 

Закључак 

Данас је неминовно говорити о моралу опраштања код деце. 
Опраштање је неопходно уколико дете жели да стекне сигурност, 
самопоуздање, да буде актуелан у свим сферама друштвеног живота и 
рада. 

Опраштање је окренуто садашњости, јер је то активност појединца 
која истовремено пружа задовољство. Оно је то које детету помаже у 
стицању и заузимању позиција у савременом и добро уређеном друштву. 
Захваљујући њему деца доносе судове и заузимају ставове, омогућава да 
на прави начин представе себе другима и целој друштвеној заједници. 

Посматрајући из аспекта педагогије, праштања обухвата: 
упознавање детета са постојећим, прихваћенимморалним вредностима тј. 
пружање свестраног знања о опраштању; чињење детета осетљивим на 
учињену муку и патњу, његво потпуно кајање; спремности за увођење 
признатих врлина у живот и њихова стварна реализација. Усвојени систем 
опраштања утиче на перцепцију појединих стимуланса и мотивише 
личност на одређени начин понашања. Суштина и сврхапраштња је да 
младе научи шта је то учињено зло, односно морални суд, да постану 
свесни моралног живота у процесу сопственог доношења одлука. 
Пожељни систем опраштања огледа се у радном  моралу личности, 
разборитости и кохезији општости, јер је најузвишенија морална вредност 
личностиопраштање. 

У савременим приликама морал опраштањаима, и треба да има, 
изузетно важну улогу. С обзиром да данас још увек постоје слабости у том 
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погледу, дужни смо  упозоравати на њих и упорно, организовано радити 
на томе да се оне отклоне, да се поштују моралне врлине, да се  унапређује 
и усавршава састав обликовања човека у опраштњу. То је једино успешан 
начин сузбијања асоцијалног и прихватање просоцијалног, културног 
понашања (Јевтић 2012).  

Само у процесу формирањаопраштања можемо обликовати 
моралне личности, борце за хуманије односе међу људима, пројектанте и 
градитеље лепше будућности. Зато се питањима морала опраштања код 
деце морамо посебно, на специфичан начин и у већој мери бавити. Овај 
научно истраживачки рад треба схватити као прилог унапређивању 
теорије и праксе на подручјуопраштања. 
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Ranđel Stošić 
 
 

THE MORAL OF FORGIVING WITH CHILDREN 
Pedagogical approach of Dr. Justin Popovic 

 
 Elen Kay calls our century "The Century of a Child". Modern society 

can not identify itself if it does not understand the rules and the world of 
childhood which provide the history and culture of an adult. A child's past and 
present, children's joys and sorrows, illusions and hopes, imprint their seal in 
the soul of contemporariness. The question arises: What will the future man 
look like and where to start from? The answer is from a child who forgives, 
because he is the father of a modern man. 
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Виолета Митровић 
ОШ „Милоје Закић“, Куршумлија 
Неда Лукић 
ОШ „Јован Микић“, Суботица 
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ПОВЕЗАНОСТ ВАСПИТНИХ СТИЛОВА РОДИТЕЉА И 
САМОПОШТОВАЊА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА 

 
 

У овом истраживању испитује седа ли постоји повезаност три 
васпитна стила мајке и оца са самопоштовањем ученика осмог разреда, 
као и то да ли су социодемографски фактори повезани са 
самопоштовањем ученика у односу на различите васпитне стилове 
родитеља. Истраживање је обухватило 142 испитаника, 65 мушког пола и 
77 женског пола, и рађено је током месеца маја 2014. године, у три 
различите општине: Куршумлија, Косовска Митровица и српска енклава – 
Пасјане. Васпитни стилови: демократски, ауторитарни и пермисивни 
васпитни стил родитеља, испитивани су упитником PAQ, који је 
конструисао Бури, на основу теорије Дијане Баумринд о постојању 
наведена три васпитна стила родитеља. Самопоштовање ученика мерено 
је Розенберговом скалом глобалног самопоштовања.За потребе 
истраживања, израђен је социо – демографски упитник.Резултати 
истраживања показаће да васпитни стилови родитеља јесу повезани са 
самопоштовањем ученика, и то да значајна позитивна повезаност постоји 
између демократског васпитног стила и самопоштовања, док између 
остала два васпитна стила родитељства и самопоштовања, постоји 
негативна повезаност. 

1pdragana989@gmail.com 
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Повезаност васпитних стилова родитеља и самопоштовање ученика осмог разреда 

Кључне речи: васпитни стилови родитеља; самопоштовање; 
ученици 8. разреда. 
 

1. Увод 
 

Основна улога сваког родитеља јесте брига о деци, подмиривање 
њихових потреба и попримање за улазак у свет, много већи од 
породице.Од самог рођења, дете је изложено утицају својих родитеља и 
околине, а који усмеравају његов развој.Љубав коју му родитељи пружају, 
брига за његово здравље, контрола понашањ у кући и у друштву, сви 
ставови, очекивања и мишљења родитеља, утискују се и помажу 
обликовању младе личности.Управо у томе се огледа значај проучавања 
васпитних стилова родитеља, захваљујући којима се могу открити обрасци 
у понашању родитеља, који су довели до одређеног понашања код деце, 
формирања одређених особина личности, идентитета, као и његове 
афективне компоненте – самопоштовања. 

Васпитни стил родитеља подразумева процену родитеља којим 
васпитним поступцима ће на најбољи начин остварити своје васпитне 
циљеве, а да не наруше, пре свега, емоционални однос према детету, 
тј.поступак проистиче из базичног осећања прихватања и љубави, или 
одбацивања и условне љубави. Емоционални чинилац (љубав, мржња, 
нежност, хладноћа) сматра се најважнијом компонентом васпитног стила 
родитеља. Осећајни део васпитних поступака у највећој мери одражава 
ставове родитеља и доприноси у усмеравању деловања (Пиорковска – 
Петровић 1990, према: Стојчић 2012). Васпитни стил родитеља је 
конципиран дуж две димензије: родитељско прихватање и родитељска 
контрола. Прихватање (топлина и подршка), подразумева труд родитеља 
да дете развије у зрелу, самосвесну, асертивну личност, пружајући му 
подршку и активно се укључујући у његове активности, препознајући 
његове потребе у захтеве и адекватно одговарајући на њих.Чврста 
контрола се односи на задатке које родитељи постављају деци, како би их 
интегрисали у породицу и друштво својим захтевима, надгледањем, 
дисциплином и супротстављањем дечијој непослушности, као и 
контролом дечијих импулса (Maccoby and Martin 1983, према: Филић 
2013). 

Дијана Баумринд(Baumrind 1971, prema:Deshpande 2013), је међу 
првима истраживала идеју о постојању различитх васпитних стилова 
родитеља, и након спроведеног истраживања путем интревјуисања 
родитеља, дошла је до закључка да се две димензије могу комбиновати, 
тако да се створе три категорије родитељства:  
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1) ауторитативан (демократски или „just right“1) – одликују га 
висока контрола и високо прихватање. Овакви родитељи својој деци 
пружају високу топлину и подршку, али и постављају високе захтеве, 
одређују границе и спроводе чврсту контролу. Демократски родитељи 
користе „навођењ“ при дисциплиновању деце, тј. наводе објашњења и 
разлоге због којих постављају одређене захтеве. Ова категорија родитеља 
је спремна да забавља, да слуша и узима у обзир гледишта детета, 
укључујесе у дебате са својом децом.Деца оваквих родитеља су 
самопоуздана, са добром самоконтролом и жељом да се афирмишу.Као 
адолесценти, науче да преговарају и укључе се у дискусије, схвате да се 
њихова мишљења вреднују, социјално компетентни су, одговорни и 
независни (Kopko 2007). 

2) ауторитарни(строги, „toohard“) – које одликују висока контрола 
и ниско прихватање. Родитељи од детета очекују много и строго га 
надзиру, при чему не дају довољно подршке и топлине.Истиче се значај 
послушности и субмисивности код деце и најважнији задатак који 
родитељи истичу јесте постављање традиционалних (патријахалних) 
граница и правила, а прекршаји ових правила се кажњавају, често и 
физички, док се мање или уопште не примењују методе убеђивања и 
награђивања.Овај стил родитељства погудује развоју ниских сампроцена 
код деце и ниском осећању сопствене вредности, а то отежава 
социјализацију и осамостаљивање.Родитељи ове категорије употребљавају 
казнени стил и изговарају фразе као што су: „Да, урадићеш то, зато што 
сам ти рекао“ и „Зато што сам ја родитељ“ (Kopko 2007). Не ангажују се у 
разговорима са својом децом.Њиховој деци недостаје социјална 
комптентност, аутономија и спонтаност, трагају са спољашњим 
ауторитетима, недостаје им иницијатива и субмисивна су, бојажљива, 
разражљива и склона променама расположења.Као адолесценти, могу 
постати бунтовни, када могу показати и агресивно понашање, као и 
зависна, када показују тендецију да остају зависни од својих родитеља 
(Kopko 2007).Строга контрола се одржава преко крутих правила, која се 
спроводе преко претње и казне, као главни инструмент дисциплине2. 
 3) пермисивни(попустљиви, „toosoft“) – које одликују ниска 
контрола и ниско прихватање.Карактерише их неконзистента дисциплина, 
прихватање дечијих импулса, акција и жеља и мање надгледање дечијег 
понашања у односу на друге родитеље.Оваквиродитељи верују да је начин 
да покажу своју љубав деци тај да им испуне сваку жељу. Користе фразе: 
„Наравно, можете остати до касно, ако желите то“ или „Не мораш то да 
радиш ако не желиш“ (Kopko 2007). Не воле да кажу „не“ или да 
разочарају своју децу. Оваква деца су љубазна и социјализована, али као 

1en.wikipedia.org/wiki/Diana_Baumrind 
2www.positive-parenting-ally.com,  
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да им недостаје знање о одговарајућем понашању у одређеним социјалним 
ситуацијама, незрели су и недовољно одговорни.Пермисивно васпитање 
погодује развоју егоизма, безбрижности и неспособности за прихватање 
друштвених обавеза.Као адолесценти, показују егоцентричне тенденције, 
које могу ометати правилан развој вршњачких односа (Kopko 2007). Како 
би се постигао одређени ниво контроле, родитељи као главни инструмент 
дисциплине користе  манипулацију и мито. 
 Самопоштовање по Розенбергу представља глобалну процену о 
себи као особи.Ово је евалуативни део слике о себи и указује на степен у 
коме особа процењује себе као значајну и вредну (Тодоровић 
2004).Постоји тенденција да су различити стилови родитељства повезани 
са различитим нивоима самопоштовања и истраживањем, те повезаности 
бавили су се бројни истраживачи, како у свету, тако и код нас. Њу и 
Кокран (New, Cochran 2007, prema:Lee 2011) помињу да демократски стил 
родитељства ствара децу са већим самопоштовањем него други стилови 
родитељства. Мрук (Mruk 2006, prema:Lee 2011), такође, помиње да 
демократски родитељи имају тенденцију да буду погоднији за развијање 
самопоштовање код деце. 

Розенберг је 1965.године (према: Тодоровић 2005) извео 
истраживање самопоштовања, које је показало да су високо 
самопоштовање и стабилна слика о себи, повезани са блиским односима 
адолесцената са оцем. Индиферентно понашање родитеља имало је 
најлошији утицај на самопоштовање.Највише самопоуздања показивали 
су они испитаници, којима су родитељи давали подршку у напорима да 
остваре постигнућа. 

Према Харисовим и Хаурдовим резултатима (Жиропађа 1991, 
према: Тодоровић 2004), емоционално занемаривање са очеве стране води 
негативном самовредновању, док занемаривање од стране мајки, ствара 
потребу за подршком ван породичног круга, али нема битног утицаја на 
процењену вредност самопоштовања.  

Куперсмит (Coopersmith 1967, према: Тодоровић 2005), је на узорку 
дечака од 10 и 12 година испитивао самопоштовање и видове родитељског 
понашања.Ниско самопоштовање највише је заступљено код дечака чији 
родитељи потенцирају послушност, подешавање према другим људима, 
беспомоћност и услужност. То је вид екстремно јаке контроле коју 
спроводе родитељи над понашањем своје деце.Просечно самопоштовање 
показују дечаци чији се родитељи понашају заштитнички, имају низак 
ниво аспирација и лако праштају својој деци.Високо самопоштовање код 
деце среће се у породицама где су норме понашања и подела улога јасно 
дефинисани.Кажњавање деце увек је у вези са кршењем тих норми и дете 
их доживљава као оправдане.С друге стране, дозвољена је максимална 
слобода унутар утврђених норми. 
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Јелисавета Тодоровић се бавила сличном темом и дошла је до 
резулата да емоционална топлина и прихватање од стране мајке стварају 
однос узајамног поверења који је погодан за развој високог и стабилног 
самовредновања, док други испитивани васпитни стилови – недолседност 
и презаштићивање мајке, носе ризик за формирање нестабилних 
самопроцена.Васпитни стилови мајке више доприносе изградњи 
стабилног самопоштовања у односу на испитивање васпитних стилова оца 
(Тодоровић 2004). 

Ианг и Џоу (Yang & Zhou 2008, prema:Driscoll 2013) су показали да 
фактор као што je емоционална топлина, јесте у позитивној корелацији са 
вишим нивоима самопоштовања, док су љутња и одбацивање у негативној 
корелацији. 

Пронађено је да одређени родитељски ставови позитивно утичу на 
самопоштовање детета (Mruk 1995, Joseph 1994, prema: Deshpande 
2013).То су: укљученост родитеља – већа укљученост у интеракцију са 
децом, води већем самопоштовању детета; родитељска топлина је 
способност да се прихвате дечије предности и слабости; јасна очекивања – 
границе које су јасне и чврсте без ауторитарности, помаже да дете утврди 
која су понашања прихватљива, а која не; поштовање своје деце са 
демократским стилом има највише позитиван ефекат на самопоуздање; 
родитељска доследност у васпитавању своје деце, што повећава 
самопоштовање, јер се појачава вредност родитеља код деце; оснаживање 
деце кроз неговање одговорности за своја осећања и понашања; 
моделирање, јер деца имитирају оно што виде, тако да родитељи који се 
суочавају са животним изазовима директно и искрено, својој деци дају 
примере решавања проблема, чиме се може побољшати самопоштовање; 
позитивно размишљање помаже да се виде добре ствари у животу. 

Као што постоје родитељски ставови који позитивно утичу на 
самопоштовање детета, постоје и они са негативним утицајем (Van Ness 
1995, prema: Deshpande 2013), а неки од њих су: учестала негативна 
процена од стране других – учестале критике да је дете глупо, неспретно, 
дебело, споро, могу довести до тога да дете поверује у то, што смањује 
ниво самопоштовања; строга и поновљена критика, која се односи на 
учестало понаваљање да дете није „довољно добро“, или је „испод 
просека“; негативни хумор, „бодљикаве шале“ су све негативне критике 
претворене у шалу; грешке, заблуде и неуспеси, јесу нормална појава у 
животу појединца, али могу смањити самопоштовање. 
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2. Метод 
 
2.1. Узорак и поступак 
 

Узорак у овом истраживању чине 142 испитаника, из три основне 
школе: „Дринка Павловић“, Куршумлија (46 ученика), „Свети Сава“, 
Косовска Митровица (56 ученика) и „Миладин Поповић“, Пасјане (40 
ученика). Узорак је квотни.Испитивачи су ученицима за време часа 
објаснили циљ истраживања и задали прво упитник са 
социодемографским питањима, затим упитник васпитних стилова 
родитеља, потомскалу сапоштавања.Попуњавање упитника трајало је до 
30 минута. 
 
2.2. Варијабле и инструменти 
 
Варијабле  и инструменти у овом истраживању су:  

- васпитни стилови родитеља: демократски, ауторитарни и 
пермисивни, испитивани су упитником PAQ – PARENTAL 
AUTORITY QUESTIONNARE (Buri 1991); упитник садржи три 
субскале за три васпитна стила: демократски, ауторитарни и 
пермисивни, и свака субскала има по 10 питања. 

- самопоштовање ученика, испитивано Розенберговом скалом 
глобалног самопоштовања; 

- пол ученика, место становања, образовање родитеља, материјални 
статус породице. Подаци о овим варијаблима, прикупљени су 
коришћењем социо-демографског упитника, саставаљен за потребе 
истраживања. 

 
2.3. Хипотезе 
 
Полазне хипотезе биле су:  

- Х1: Постоји статистички значајна повезаност васпитних стилова 
родитеља и самопоштовања ученика. 

-  Х2: Постоји статистички значајна повезаност васпитних стилова 
родитеља, самопоштовања и социодемографских варијабли.  

- Х3: Постоји статистичка значајна повезаност самопоштовања и 
васпитних стилова родитеља у односу на дечаке и девојчице.  

 
 Посебне хипотезе биле су: 

- ПХ1: Очекује се постојање позитивне повезаности између 
демократског стила родитеља и самопоштовања ученика.  
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- ПХ2: Очекује се постојање позитивне повезаности између 
ауторитарног васпитног стила родитеља и самопоштовања ученика.  

- ПХ3: Очекује се постојање негативне повезаности пермисивног 
васпитног стила родитеља и самопоштовања ученика.  

- ПХ4: Пол ученика значајно утиче на разлике у нивоу 
самопоштовања ученика у оквиру различитих васпитних стилова 
родитеља.  

- ПХ5: Материјални статус породице је значајно утиче на ниво 
самопоштовања ученика и васпитне стилове родитеља.  

- ПХ6: Образовање родитеља значајно утиче на васпитне стилове 
родитеља и самопоштовање ученика.  

- ПХ7: Место становања ученика значајно утиче на ниво 
самопоштовања и васпитне стилове родитеља. 

 
2.4. Анализа података 
 

У обради података, коришћене су: технике десрипитивне 
статистике (минимум, максимум, аритметичка средина, стандардна 
девијација), затим технике корелације (Пирсонов коефицијент) и технике 
закључивања (т-тест и анализа варијансе). 
 

3. Резултатиидискусија 
 
 У табели 1 дескриптивном статистиком проверена је израженост 
васпитих стилова родитеља, као и поузданост коришћених скала. 
 
Табела 1. 
Заступљеност васпитних стилова родитеља  
 Н Мин Маx Аритметичка 

средина 
Стандардна 
девијација 

Кронбах 
алфа 

Пермисивна 
мајка 

142 11 43 26,27 6,666 ,702 

Пермисивни 
отац 

142 11 43 26,14 6,732 ,694 

Ауторитарна 
мајка 

142 17 48 31,20 7,055 ,654 

Ауторитарни 
отац 

142 16 47 31,83 6,910 ,674 

Демократска 
мајка 

142 19 49 38,49 5,654 ,724 

Демократски 
отац 

142 20 50 38,09 5,855 ,709 
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Може се видети да је најизраженији демократски васпитни стил 

(мајке, па оца), док је на другом месту ауторитарни (оца, па мајке), и 
најмање изражен је пермисивни васпитни (мајке, па оца) стил.Топлина, 
прихватање и контрола, које су у основи демократског васпитног стила, 
преовладава у односу на друге, што је у сагласности са резултатима 
ранијих истраживања (Тодоровић 2005, 2006). 
 У Табели 2 Пирсоновим коефицијентом корелације испитана је 
прва полазна хипотеза, која се односи на постојање повезаности 
васпитних стилова родитеља и самопоштовања ученика. 
 
Табела 2. 
 
Повезаност васпитних стилова родитеља и самопоштовања ученика – 
Пирсонов коефицијент корелације 
 Самопошто

вање 
Дем. 
Отац 

Аутор. 
отац 

Перм. 
Отац 

Дем. 
мајка 

Аут.  
Мајка 

Перм. 
мајка 

Васпитни 
стилови 
родитеља 

Пирсоново 
коеф. 

.205* -.314** -.306** .202* -.248** -.337** 

Значајност .014 .000 .000 .016 .009 .000 
Н 142 142 142 142 142 142 

 
Из Табеле 2 могусе видети следећи резултати: Самопоштовање је 

позитивно повезано са демократским стилом оца (.205) и мајке  (.202)  и та 
повезаност је значајна на нивоу 0.05. Овим је полазна Х1 потврђена, као и 
ПХ1.Објашњење оваквих резултата мождасе може потражити у 
карактеристикама овог васпитног стила. Родитељи који негују 
демократски васпитни стил, у својим поступцима показују топлину, 
прихватање, уважавање дечијих мишљења и жеља, учествују у свим 
дешавањима у животу младог бића, што према резултатима ранијих 
истраживања (Joseph 1994, Mruk 1995, New, Cochran 2007), веома утиче на 
повећање самопоштовања детета, јер се на тај начин осећа прихваћеним и 
вредним и одраста у таквог адолесцента. 

Повезаност самопоштовања и друга два васпитна стила родитеља је 
негативна, али и статистички значајна, и то на нивоу 0.01.Хипотеза о 
постојању позитивне повезаности ауторитарног васпитног стила и 
самопоштовања, ПХ2, није потврђена, док хипо-теза о постојању 
негативне повезаности пермисивног васпитног стила и самопоштовања, 
ПХ3, јесте потврђена.Објашњења за добијене резултате такође можемо 
потражити у карактеристикама ауторитарног и пермисивног васпитног 
стила.Код првог васпитног стила, родитељи постављају традиционална 
правила која деца морају поштовати, без обзира да ли се слажу са њима 
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или не, јер у случају непоштовања истих, следе санкције и 
казне.Ауторитарни родитељи не питају децу за мишљења, не обазиру се 
на њихове доживљаје појава око себе, што код детета може створити 
осећај неприхваћености и неприлагођености, што свакако води нижем 
самопоштовању. Пермисивни родитељи, пак дозвољавају деци да се 
понашају по својим импулсима, без потребног ограничавања, што може 
код детета створити егоизам, мишљење да је оно увек и свима на првом 
месту, што како одраста није случај, а може створити проблема у 
самопоштовању 

Да би се испитале разлике између полова у нивоу самопоштовања и 
утицаја васпитних стилова родитеља, коришћен јет-тест и дошло се до 
резултата приказаних у Табели 3. 
 
Табела 3. 
 
Разлике између дечака и девојчица у самопоштовању и перцепцији 
различитих родитељских васпитних стилова: т-тест  

 Пол 
испит. 

Број 
испит. 

АС СД т Значајност 

Самопоштов
ање 

Мушки 65 40.89 6.527 -.30 .765 
Женски 77 41.22 6.478 

Демократска 
мајка 

Мушки 65 37.46 6.268 -2.01 .045 
Женски 77 39.36 4.955 

Демократски 
отац 

Мушки 65 36.71 6.441 -2.64 .009 
Женски 77 39.26 5.064 

Ауторитарна 
мајка 

Мушки 65 32.57 6.998  2.14 .034 
Женски 77 30.05 6.939 

Ауторитарни 
отац 

Мушки 65 33.17 6.836  2.14 .033 
Женски 77 30.70 6.811 

Пермисивна 
мајка 

Мушки 65 28.31 6.485  3.46 .001 
Женски 77 24.56 6.365 

Пермисивни 
отац 

Мушки 65 27.82 6.777  2.78 .006 
Женски 77 24.73 6.400 

 
Резултати у Табели 3 показују да постоје значајне разлике код 

дечака и девојчица у процени васпитних стилова родитеља.Види се да 
девојчице говоре да њихови родитељи више испољавају деморатски 
васпитни стил, док дечаци говоре да њихови родитељи више испољавају 
ауторитарни и пермисивни васпитни стил. 

Анализом варијансе покушано је утврђивање разлика у 
самопоштовању и оцена васпитних стилова код ученика различитог 
материјалног статуса. 
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Табели 4. 
 
Разлике у самопоштовању и оцени васпитних стилова родитеља код 
ученика различитог материјалног статуса – AНОВА 

 Материјал
ни статус 

Број 
испит. 

АС СД Ф Значајност 

Самопоштова
ње 

Низак 39 39.03 6.68  
 

5,28 

 
 

.006 
Средњи 60 40.68 5,98 
Висок 43 43.47 6,48 

Демократска 
мајка 

Низак 39 39.15 5,39  
 

.43 

 
 

.649 
Средњи 60 38.07 5,77 
Висок 43 38.49 5,80 

Демократски 
отац 

Низак 39 38.44 6,19  
 

.25 

 
 

.778 
Средњи 60 37.68 5,87 
Висок 43 38.35 5,62 

Ауторитарна 
мајка 

Низак 39 31.85 7,04  
 

2.07 

 
 

.130 
Средњи 60 32.08 7.55 
Висок 43 29.40 6,10 

Ауторитарни 
отац 

Низак 39 31.87 7,05  
 

1.90 

 
 

.153 
Средњи 60 32.93 6,94 
Висок 43 30.26 6,59 

Пермисивна 
мајка 

Низак 39 26.77 6,09  
 

3.57 

 
 

.031 
Средњи 60 27.52 7,18 
Висок 43 24.0 5,99 

Пермисивни 
отац 

Низак 39 26.41 5,78  
 

3.30 

 
 

.040 
Средњи  60 27.45 7,27 
Висок  43 24.07 6,39 

 
Из Табеле 4 види се да је самопоштовање најизраженије код 

ученика у чијим је породицама висок материјални статус.Ученици из 
породица са средњим материјалним статусом, процењују да њихови 
родитељи највише испољавају пермисивни васпитни стил.Добијене 
резултате можда можемо објаснити тиме да импулси ове деце нису 
контролисани од стране родитеља, они су испуњавали све жеље деце са 
намером да децу не разочарају, а тај образац се пренео и на материјални 
статус, у овом случају средњи, који је могао да ограничава испуњавање 
жеља и захтева. Овим резултатима је наша хипотеза делимично потврђена. 
 У табели 5 анализом варијансе испитана је перцепција 
самопоштовања и васпитних стилова родитеља у односу на место 
становања испитаника. 
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Табела 5. 
 
Разлике у самопоштовању и оцени васпитних стилова родитеља код 
ученика из различитих животних средина – АНОВА 

 Место станов. Број 
испит. 

АС СД Ф Значајност 

Самопоштова
ње 

Куршумлија  46 40.98 6,44 3.26 .041 
К. Митровица 50 42.52 6.84 
С. Енклава 40 39.15 5.57 

Демократска 
мајка 

Куршумлија 46 39.52 5,86 1.66 .192 
К. Митровица 50 38.50 5.06 
С. Енклава 40 37.30 6.08 

Демократски 
отац 

Куршумлија 46 38.17 6.85 .42 .652 
К. Митровица 50 38.52 5.13 
С. енклава  40 37.40 5.64 

Ауторитарна 
мајка 

Куршумлија 46 30.50 7.93 .55 .578 
К. Митровица 50 31.14 6.30 
С. енклава  40 32.10 7.06 

Ауторитарни 
отац 

Куршумлија 46 31.15 7.64 .41 .665 
К. Митровица 50 31.91 6.26 
С. Енклава 40 32.50 6.98 

Пермисивна 
мајка 

Куршумлија 46 27.67 6.98 3.20 .043 
К. Митровица 50 24.57 6.56 
С. Енклава 40 27.05 6.05 

Пермисивни 
отац 

Куршумлија 46 27.11 6.93 2.27 .107 
К. Митровица 50 24.66 6.69 
С. Енклава 40 27.10 6.32 

 
Анализа варијансе је показала да место становања испитаника јесте 

значајано за самопоштовање ученика.Видимо из Табеле 5 да је 
самопоштовање најизраженије код испитаника из Косовске Митровице, 
затим код испитаника из Куршумлије, а најниже је код испитаника из 
енклаве.Ова разлика је статистички значајна (.041) и овим резултатом је 
потврђена наша хипотеза. 

Резултати говоре да постоје значајне разлике у процени 
пермисивног васпитног стила мајке.Наиме, ученици из Куршумлије 
процењују да њихове мајке највише испољавају пермисивни васпитни 
стил (.043).Објашњење можда лежи у условима живота.Куршумлија је 
општина која је позната по томе да спада у најсиромашније општине у 
земљи, па су и мајке усмерене на обезбеђивње егзистенције својим 
породицама, чиме не надгледају своју децу и не постављају им одређене 
границе у понашању. 
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 Т – тестом испитана је  перцепција самопоштовања и васпитних 
стилова родитеља у односу са образовање родитеља. У Табели 6 
приказани су резултати са подацима о образовању оца, а у Табели 6а 
резултати са подацима у вези образовања мајке. 
 
Табела 6. 
 
Перцепција самопоштовања и васпитних стилова родитеља у односу на 
образовање оца – т- тест 

 Образовање 
оца 

Број 
испит. 

АС СД т Значајност 

Самопоштова
ње 

Средње/ниже 76 40.92 5,93 -.29 .769 
Више/високо 66 41.24 7,10 

Демократска 
мајка 

Средње/ниже 76 38.83 5,75 .75 .449 
Више/високо 66 38.11 5,55 

Демократски 
отац 

Средње/ниже 76 37.89 6,20 -.42 .669 
Више/високо 66 38.32 5,47 

Ауторитарна 
мајка 

Средње/ниже 76 31.45 7,15 .43 .661 
Више/високо 66 30.92 6,99 

Ауторитарни 
отац 

Средње/ниже 76 31.97 7,18 .26 .793 
Више/високо 66 31.67 6,64 

Пермисивна 
мајка 

Средње/ниже 76 26.50 6,95 .43 .667 
Више/високо 66 26.02 6,36 

Пермисивни 
отац 

Средње/ниже 76 26.26 6,73 .23 .817 
Више/високо 66 26.00 6,78 

 
Резултати су из Табеле 6 и Табеле 6а показали су да не постоје 

значајне разлике у проценама васпитних стилова родитеља са различитим 
нивоима образовања.Овим резултатима, хипотеза није потврђена. 
 
Табела 6а. 
 
Перцепција самопоштовања и васпитних стилова родитеља у односу на 
образовање мајке: т-тест 

 Образовање 
мајке 

Број 
испит. 

АС СД т Значајност 

Самопоштова
ње 

Средње/ниже 83 40.54 6,06 -1.15 .251 
Више/високо 59 41.81 7,00 

Демократска 
мајка 

Средње/ниже 83 38.40 5,40 -.23 .813 
Више/високо 59 38.63 6,03 

Демократски Средње/ниже 83 37.6 5.79 -1.15 .251 
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отац Више/високо 59 38.76 5,92 
Ауторитарна 
мајка 

Средње/ниже 83 31.63 7,06 .84 .399 
Више/високо 59 30.61 7,06 

Ауторитарни 
отац 

Средње/ниже 83 32.01 6,86 .36 .713 
Више/високо 59 31.58 7,02 

Пермисивна 
мајка 

Средње/ниже 83 26.30 7,12 .05 .955 
Више/високо 59 26.24 6,01 

Пермисивни 
отац 

Средње/ниже 83 26.31 7,14 .36 .719 
Више/високо 59 25.90 6,15 

 
 У Табели 7 испитивана је повезаности васпитних стилова родитеља 
и самопоштовања ученика код  дечака и девојчица. 
 
Табела 7. 
 
Повезаност васпитних стилова родитеља и самопоштовања ученика – 
Пирсонов коефицијент корелације 

Пол  Самопошто
вање 

Дем.
отац 

Аут. 
отац 

Перм. 
отац 

Дем. 
мајк 

Ауто. 
мајка 

Перм. 
мајка 

Дечаци  Пирсоново 
коеф. 

.210 -.138 -.371** .162 -.112 -.361** 

Значајност .094 .275 .002 .196 .376 .003 
Н 65 65 65 65 65 65 

Девојчице Пирсоново 
коеф. 

.202 -.465** -253* .245* -.308** 
 

-.329 
 

Значајност .078 .000 .026 .032 .007 .004 
Н 77 77 77 77 77 77 

 
Код дечака, види се да постоји позитивна повезаност 

самопоштовања и демократског васпитног стила оца (.210) и мајке (.162), 
али та повезаност није статистички значајна.Негативна корелација постоји 
између самопоштовања и ауторитарног васпитног стила оца (-.138) и мајке 
(-.112).Такође, негативна повезаност постоји и код самопоштовања и 
пермисивног васпитног стила оца (-.371) и мајке (-.361).Ниво значајности 
је 0.01. 

Код девојчица резултати су слични, са тим што је позитивна 
повезаност самопоштовања и демократског стила оца (.205) и мајке (.202) 
статистички значајна, на нивоу 0.05.Повезаност друга два васпитна стила 
и оца и мајке са самопоштовањем девојчица је негативна, и статистички 
значајна на нивоу 0.05. 
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4. Закључак 
 
 У овом истражвињу испитивана је повезаност васпитних стилова 
родитеља и самопоштовања ученика осмог разреда у три основне школе. 
Испитавана су три васпитна стила родитеља: демократски, ауторитарни и 
пермисивни, а резултати су нам показали да на самопоштовање позитивно 
утичу емоционална топлина, прихватање, поштовање дечије личности и 
њихових мишљења, чести разговори са децом о њиховим доживљајима 
различитих искустава, што су одлике демократског васпитног стила. 
Насупрот томе, родитељи који постављају правила која деца морају да 
поштују, и чије непоштовање производи казне, не узимају у обзир дечија 
размишљања, негативно утичу на самопоштовање своје деце.Исти утицај 
(негативан) је и код родитеља који све дозвољавају својој деци, 
испуњавајући сваки захтев и жељу, без икакве контроле. 

Свакако да постоје породице у којима један родитељ негује један 
васпитни стил, а други родитељ негује други стил, међутим, важно је да 
родитељи најпре направе компромис међу собом како ће васпитавати 
своју децу, како не би било раскорака у васпитавању. Постојање 
неслагања васпитних стилова оца и мајке, када нпр.један од родитеља 
примењује демократски васпитни стил, а други ауторитарни, те се  према 
детету постављају различити захтеви у васпитавању, а то може довести до 
негативног утицаја на целокупан развој детета, као и на развој 
самопоштовања.  

Потребно је навести да деца уче моделирањем, односно, да уче оно 
што виде од својих родитеља, тако да би родитељи требало да имају у 
виду, да заправо они дају пример својој деци, тиме како се понашају у 
одређеним животним ситуацијама и какве одлуке доносе, а тиме битно 
утичу на развој самопоштовања код свог детета. 

Пошто се резултати презентованог истраживања поклапају са 
резултатима ранијих истраживања рађених у земљи на наведенутему, 
може се рећи да би се практични значај овог истраживања огледао у 
развијању и неговању васпитних стилова родитеља, који позитивно утичу 
на самопоштовање деце.То би се можда могло постићи уважавањем 
поступака који позитивно утичу на самопоштовање ученика, а који се 
наводеуовом раду, затим истицањем позитивних примера.Развијањем 
самопоштовања код деце од њих стварамо будуће, одрасле људе, који 
временом постају носиоци нашег друштва, а једног дана и родитељи својој 
деци. 
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Повезаност васпитних стилова родитеља и самопоштовање ученика осмог разреда 

Dragana Đ. Petrović, 
Violeta Mitrović, 
Neda lukić, 
Milica Jovanović,  
Jovana Jelić 
 
 

THE CORRELATION BETWEEN EDUCATIONAL STYLES OF 
PARENTS AND SELF-ESTEEM OF EIGHT-GRADERS 

 
In this research, we tried to examine if there is a connection between 

three educational styles of mother and father with the self-esteem of eighth 
grade pupils, and whether socio-demographic factors are related to the self-
esteem of the pupils in relation to different educational styles of parents. The 
survey covered 142 respondents, 65 male and 77 female, and was carried out in 
May 2014 in three different municipalities: Kursumlija, Kosovska Mitrovica 
and Serbian enclave - Pasjane. Educational styles: democratic, authoritarian and 
permissive style of parents, were questioned by the PAQ questionnaire, 
constructed by Buri,based on the theory of Diana Baumrind on the existence of 
these three educational styles of parents. The self-esteem of students was 
measured by Rosenberg scale of global self-esteem. For the purpose of the 
research, a socio-demographic questionnaire was created. The results of the 
research show that the parent's educational styles are related to the pupils’ self-
esteem, and this significant positive association exists between the democratic 
educational style and self-esteem, while between the other two educational 
stylesand self-esteem, there is a negative correlation. 

Key words: educational styles of parents; self-esteem; eight-graders. 
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Драгана Ђ. Петровић1, наст. практичне наставе  
Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац 
 
 

ПРЕМОРБИДНА ПРИЛАГОЂЕНОСТ КОД 
ПОСТТРАУМАТСКОГ СТРЕСНОГ ПОРЕМЕЋАЈА 

 
 

Циљ овог истраживања је био испитати повезаност 
посттрауматског стресног поремећаја са стресогеним ратним догађајима, 
као и са преморбидним функционисањем и социодемографским одликама 
испитаника. У овом истраживању је учествовало сто испитаника мушког 
пола из Косовско-поморавског округа. Узрок сачињавају војни разервисти 
који су учествовали у одбрани своје земље током НАТО бомбардовања 
1999. године. Распон старости испитаника је од 34 до 60 година живота. За 
прикупљање података коришћена је шест инструмента: 1) Упитник за 
процену ратних стресора – УПРС; 2) Скала утицаја догађаја – ИЕС; 3) 
Листа симптома 90 - Ревидирана верзија – СЦЛ-90-Р; 4) Скала 
преморбидног функционисања; 5) Упитник за мерење социо-
демографских варијабли - ОУ-1; 6) Упитник за мерење садашњег здравља 
и навика. 

На основу добијених резултата можемо закључити да је се 
присуство ратних стресора издвојило као најзначајнији предиктор у 
настанку посттрауматског стресног поремећаја. Губитак 
организационе/војне структуре, ратом проузрокована депривација и 
заробљавање и проживљена тортура се издвајају као најзначајнији 
предиктори. Поред ратних стресора, узраст је битан фактор за испољавање 
патолошког избегавања, односно повишене узбуђености, што га чини 
значајним за настанак и развој посттрауматског стресног поремећаја.  

Кључне речи: Посттрауматски стресни поремећај; преморбидно 
прилагођавање; корелација; регресиона анализа  
 
 
 

1pdragana989@gmail.com 
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1. Посттрауматски стресни поремећај 
 

Посттрауматски стресни поремећај (ПТСП) је поремећај у којем се 
поново преживљава стравична траума што узрокује јак стрес, 
беспомоћност, ужас и избегавање подражаја повезаних с траумом. Када се 
догоде страшне ствари, неким се особама ти догађаји трајно урежу у 
памћење. Накнадно се трауматски поремећај поново преживљава, обично 
кроз ноћне море или се понављају сцене из прошлости. Чести су симптоми 
депресије. Понекад је појава симптома одложена те се јављају више 
месеци па чак и година након труаме.  

ПТСП је анксиозни поремећај који се јавља код неких особа након 
сведочења или преживљавања опасног догаћаја. Било која особа може да 
оболи од ПТСП-а у било којем периоду живота. Особе које су под 
повећаним ризиком да оболе су ратни ветерани, особе које су преживеле 
физички или сексуални напад, злостављање, несреће, природне 
катастрофе и друге тешке догађаје. 
 
1.1. Посттрауматски стресни поремећај у дијагностичким 
класификацијама  
 

Прво издање Дијагностичког и статичког приручника менталних 
поремећаја објављено 1952. године садржи дијагнозу под називом Велика 
стресна реакција која обухвата симптоме који су последица екстремних 
искустава као што су рат или цивилна катастрофа 
(Diagnosticandstatisticalmanualofmentaldisorders [DSM-I]; 
AmericanPsychiatricAsso-ciation [APA], 1952, према: (Friedman, Resick, 
&Keane 2007)).  

Шеста ревизија Међународне статистичке класификације болести, 
повреда и узрока смрти (Internationalclassificationofdiseases, injuries, 
andcausesofdeath [ICD-6]; WorldHealthOrganization 1948, према: (Brett 
1996), прва у коју је укључен и део о менталним поремећајима реакције на 
трауматски стрес, обухвата под називом Акутна ситуациона 
неприлагођеност. У следећем издању, ICD-7, није било промена у делу о 
менталним поремећајима (WHO 1955, према:Brett 1996). ICD- 8 (WHO 
1969, према Brett 1996) и DSM-II (APA 1968), иако је објављен у јеку рата 
за уједињење северног и јужног Вијетнама у којем су учествовале војне 
снаге САД и при том су амерички психијатри имали у раду директно 
искуство са последицама учешћа у рату преживелих војника (Friedmanи 
сар.2007), не укључује се категорија која би описала хроничан утицај 
трауматског искуства и психопатолошке реакције, већ објављују 
дијагностичку категорију под називом „Пролазне ситуационе сметње“. У 
деветој ревизији класификације Светске здравствене организације (ICD-9; 
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WHO 1977, према Brett 1996) употребљава се прецизнији назив за 
посттрауматску патологију: Акутна реакција на стрес. 

Клиничари који су се бавили другим популацијама са потпуно 
другачијим трауматским искуствима, у поређењу са искуством учешћа у 
рату, описали су склопове психолошких реакција врло сличне онима који 
су забележени код ратних ветерана из Вијетнама. Велико интересовање 
истраживача за испитивање посттрауматских реакција код ветерана из 
Вијетнамског рата, са једне стране, трауматског искуства силовања, са 
друге стране, удружено са стеченим сазнањима на основу рада са 
преживелима из Другог светског рата (Barlow 2002), кулминирало је 
увођењем посттрауматског стресног поремећаја као самосталног 
нозолошког ентитета у категорију анксиозних поремећаја, у трећем 
издањуДијагн-остичког и статистичког приручника менталних 
поремећаја 1980. год. (DSM-III; APA, 1980). Аутори трећег издања 
дијагностичке класификације Америчке психијатријске асоцијације (DSM-
III; APA, 1980), када је реч о врстама догађаја који доводе до ПТСП-а, 
ослањали су се доминантно на искуство учешћа у рату и искуство насиља 
у браку (Brewin 2003).  

У следећим ревизијама дијагностичке класификације DSM (DSM-
III-R и DSM-IV), дијагностички критеријуми посттрауматског стресног 
поремећаја који се односе на симптоме поремећаја, остају у великој мери 
конзистентни са оригинално дефинисаним, представљеним 
критеријумима. Међутим, када је реч о критеријуму који се односи на 
трауматски стресор, класификације DSM-III-R (APA 1987) и DSM-IV 
(APA 1994) доносе значајне промене. Differentiaspecifica посттрауматског 
стресног поремећаја у односу на друге психијатријске поремећаје свакако 
је неопходност постојања објективног догађаја да би се поставила 
дијагноза поремећаја. Такође,садржај симптома који дефинишу клиничку 
слику директно је повезан са трауматским догађајем. Управо је 
дијагностички критеријум који се односи на одређење трауматског 
стресора, подручје одакле потичу бројни проблеми које се тичу ПТСП-а 
(Brewin, Lanius, Novac, Schnyder&Galea 2009; Spitzeretal. 2007). 

У оквиру DSM-IV-TR (APA 2000) нема измена када је реч о ПТСП-
у, у поређењу са претходним издањем дијагностичке класификације. 
Неизвесна је судбина места самог поремећаја у следећем издању 
дијагностичке класификације (DSM-V) и критеријума за дефинисање 
трауматског стресора. 
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2. Проблем, циљеви и задаци истраживања 
 
2.1. Проблем истраживања:  
 

Проблем овог истраживања се огледа у утврђивању повезаности 
посттрауматског стресног поремећаја са преморбидним функционисањем. 
Односно, намера је  утврдити да ли ова веза постоји и у ком степену је 
изражена, као и каква је повезаност пострауматског стресног поремећаја 
са социо-демографским варијаблама. 
 
2.2. Циљ истраживања:  
 

Утврдити повезаност између групе независних и групе зависних 
варијабли  
 
2.3. Општи циљеви истраживања:  
 

Утврдити да ли постоји могућност предикције ГСИ1 на основу 
склопа независних варијабли (стресогени догађај и преморбидно 
функционисање) и да ли постоји могућност предикције ИЕС (интрузија, 
избегавање, узбуђеност) на основу независних варијабли (стресогени 
догађај и преморбидно функционисање)  
 
2.4. Формулација хипотеза  
 

Хипотеза истражиања:  
 

Х1-Постоји повезаност између групе независних и групе зависних 
варијабли  
 

Опште хипотезе истраживања:  
 

Х2 – Постоји могућност предикције ГСИ1 на основу склопа 
независних варијабли (стресогени догађај и преморбидно функционисање)  

Х3 – Постоји могућност предикције ИЕС (интрузија, избегавање, 
узбуђеност) на основу независних варијабли (стресогени догађај и 
преморбидно функционисање) 
 
2.5. Независна варијабла:  
 
- Преморбидно функционисање  
- Стресогени догађај  
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2.6. Зависна варијабла:  
 
- Клинички симптоми  
- Патолошко избегавање  
 
2.7. Контролне варијабле:  
 
- породични статус,  
- степен образовања,  
- брачни односи,  
- радни односи,  
- узраст  
 
2.8. Технике за прикупљање података  
 

У овом истраживању су за прикупљање података коришћена шест 
инструмента и то:  

1. Упитник за процену ратних ресора. УПРС – упитник је израђен на 
основу исказа људи који су учествовали у рату и служи искључиво 
за психолошко-психијатријске потребе. Циљ овог упитника је што 
боље сагледавање и разумевање утицаја рата на психичко стање 
учесника у рату. Према томе, упитниик се односи како на оне који 
имају одређене психичке текобе, тако и на особе које су кроз та 
искуства прошли без значајних последица. Упитник садржи 
шездесетдевет питања.  

2. Скала утицаја догађаја – ИЕС- Р+дус 10 – овај упитник је 
конструисан тако да испитаник сам уписује негативни догађај да би 
затим тај догађај оценио преко 32 понуђене тврдње Ликтеровог 
типа.  

3. Листа симптома-90-Ревидирана верзија–СЦЛ-90-Р. Упитник се 
састоји од деведесет питања којима су обухваћене најчешће групе 
симптома психијатријских поремећаја, а испитаници процењују 
присуство симптома и степен тежине симптома у последњих седам 
дана на петостепеној скали.  

4. Скала преморбидног функционисања – Ова скала конструисана је 
да мери само преморбидно функционисање, где се 
„преморбидно“дефинише као период који се завршава 12 месеци 
пре доказа о карактеристичним психотичним симптомима.  

5. Упитник за мерење социо-демографских варијабли–ОУ-1сачињен 
од 32 питања која су у вези са: родитељима, школовањем, 
понашањем, радних и брачних односа, и животних тешкоћа.  
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6. Упитник за мерење садашњег здравља и навика – упитник се 
састоји од 28 питања и тврдњи којим се испитује садашње здравље 
и навике испитаника.  

 
2.9. Узорак  
 

У овом истраживању је учествовало 100 испитаника из Косовско-
поморавског округа. Узорак сачињавају војни резервисти који су 
учествовали у одбрани својој земље током НАТО бомбардовања 1999. 
године. Распон старости испитаника је од 34 до 60 година живота.  
 

3. Резултати истраживања 
 
 
Табела 1. 
Корелација испољавања клиничких симптома и узраста 
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коеф. 
корелације 

-,023 ,095 -,043 -,007 -,005 -,094 ,011 ,134 -,002 -,019 ,007 ,007 

Ниво 
значајности 

,823 ,348 ,668 ,945 ,961 ,353 ,910 ,185 ,983 ,855 ,942 ,942 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**Корелација је значајна на нивоу 0.01; *Корелација је значајна на нивоу 
0.05 
 

Из табеле бр.1 види се да не постоји статистички значајна 
повезаност између узраста и соматизације, импулсивност – 
компулсивност, интерперсоналне сензитивности, депресије, анксиозности, 
хостилности, фобичне анксиозности, параноидне идеације, укупних 
позитивних симптома и индекса гловалне тежине. Овај податак говори да 
узраст није повезан са испољавањем одређених симптома, односно млађи 
испитаници се не разликују од старијих испианика у погледу испољавања 
симптома, што може да указује на улогу неких других фактора у погледу 
испољавања психопатологије, а који нису повезани са старосном 
границом. 
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Табела 2. 
 
Корелација узраста и интрузије, избегавања, и узбуђености 
  Интрузија Избегавање Узбуђеност 
Узраст коеф. 

Корелације 
-,162 -,034 -,229 

Ниво значајности ,107 ,735 ,022 
N 100 100 100 

**Корелација је значајна на нивоу 0.01; *Корелација је значајна на нивоу 
0.05 
 

Из табеле бр. 2 види се да постоји статистички значајна повезаност 
негативног смера између узраста и узбуђености, испитаници који су 
млађег годишта показују повишену узбуђеност у односу на старије 
испитанике. Између узраста и интрузије и избегавања не постоји 
статистички значајна повезаност. 
 
Табела 3. 
 
Корелација ратних стресора и узраста 
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Узраст  коеф. 
Корелације 

-,195 -,222* -,206* -,289** ,061 -,195 ,040 -,019 

 Ниво значајности ,052 ,027 ,040 ,003 ,544 ,051 ,690 ,848 
 N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**Корелација је значајна на нивоу 0.01; *Корелација је значајна на нивоу 
0.05 
 

Из табеле бр.3 види се  да постоји статистички значајна повезаност 
између узраста испитаника и присуства погибије и рањавања, ниво 
значајности 0,05, корелација је негативног смера. Повезаност постоји и 
између узраста и губитна организационе/војне структуре, ниво 
значајности 0,05, повезаност је негативног смера, и повезаност узраста и 
ратом узркована депривација, ниво значајности 0,01, корелација је 
негативногсмера. Подаци нам говоре да су корелација са негативним 
предзнаком у прилог томе да је ког млађих испитаника било израженије 
присуство погибије или рањавања, губитак војне и организационе 
структуре и ратом узроковане депривације, у односу на старије 
испитанике. Претпоставка је да су авакви подаци последица чињенице да 
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су млађу људи у већој мери били укључени у ратна дејства те да су отуд 
имали више искуства на терену и већу изложеност великом броју 
стресова, што је за последицу има овакве резултате. 
 
Табела 4. 
Корелација ратних стресора и интрузије, избегавања и узбуђености 
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Интрузија коеф. 
Корелације 

,251*
* 

,281** ,364** ,329** ,132 ,206* ,164 ,2  

Ниво значајности ,012 ,005 ,000 ,001 ,191 ,039 ,102 ,0  
N 100 100 100 100 100 100 100 1  

Избегавање коеф. 
Корелације 

,114 ,159 ,272** ,353** ,046 ,213* ,031 ,2  

Ниво значајности ,258 ,113 ,006 ,000 ,653 ,033 ,760 ,0  
N 100 100 100 100 100 100 100 1  

Узбуђеност коеф. 
Корелације 

,141 ,173 ,341** ,252** ,004 ,099 ,193 ,1  

Ниво значајности ,162 ,085 ,001 ,011 ,970 ,327 ,055 ,1  
N 100 100 100 100 100 100 100 1  

**Корелација је значајна на нивоу 0.01; *Корелација је значајна на нивоу 
0.05 
 

Из табеле бр.4 видимо статистичку значајну повезаност позитивног 
смера између интрузије и активне борбе, присуство погибији, губитак 
организационе/ војне структуре, и ратом узроковане депривације, као и 
живота у непријатељском окружењу и изложености борбеним дејствима. 
Повезаност је анђена и између избегавања и губитака организационе/ 
војне структуре, и ратом узроковане депривације, као и живота у 
непријатељском окружењу и изложености борбеним дејствима. Пронађена 
је повезаност позитивног смера између узбуђености и губитак 
организационе/ војне структуре, и ратом узроковане депривације. 
 
Табела 5. 
Корелација ратних стресора и симптоматологије  
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коеф. 
Корелације 

,084 ,054 ,120 ,086 ,064 ,078 ,037 ,102 ,069 ,035 ,085 ,085 

Ниво 
значајности 

,406 ,595 ,236 ,394 ,529 ,442 ,713 ,311 ,494 ,733 ,403 ,403 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
рисуство  
огибији или 
ањавању 

 
 

коеф. 
корелације 

,004 ,034 ,110 ,052 ,019 ,041 ,030 ,087 ,027 ,043 ,040 ,040 

Ниво 
значајности 

,966 ,735 ,277 ,604 ,855 ,688 ,764 ,390 ,788 ,674 ,695 ,695 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
убитак 
рганизационе/ 
ојне структуре 

 
 

коеф. 
корелације 

,278 ,324 ,319 ,285 ,327 ,298 ,252 ,285 ,316 ,243 ,338 ,338 

Ниво 
значајности 

,005 ,001 ,001 ,004 ,001 ,003 ,011 ,004 ,001 ,015 ,001 ,001 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
атом узрокована 
епривација 

 
 

коеф. 
корелације 

,053 ,055 ,144 -,001 ,049 ,006 -,023 ,031 ,075 ,089 ,055 ,055 

Ниво 
значајности 

,602 ,589 ,151 ,992 ,627 ,955 ,823 ,760 ,457 ,380 ,585 ,585 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
овређивање 

 
 

коеф. 
корелације 

,103 ,179 ,074 ,089 ,114 ,103 ,120 ,087 ,151 ,010 ,123 ,123 

Ниво 
значајности 

,309 ,075 ,462 ,380 ,258 ,310 ,235 ,389 ,134 ,919 ,224 ,224 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Живот у 

епријатељском 
кружењу 

 
 

коеф. 
корелације 

,005 ,080 ,087 ,053 ,099 ,055 ,039 ,091 ,103 ,048 ,074 ,074 

Ниво 
значајности 

,959 ,427 ,391 ,601 ,326 ,584 ,701 ,370 ,306 ,638 ,465 ,465 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
аробљавање/ 
ортура 

 
 

коеф. 
корелације 

,021 ,161 ,228* ,214* ,262** ,140 ,278** ,219* ,216* ,263** ,221* ,221*  

Ниво 
значајности 

,836 ,111 ,022 ,033 ,008 ,164 ,005 ,029 ,031 ,008 ,027 ,027 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
зложеност  
орбеним 

 ејствима 

коеф. 
корелације 

,030 ,063 ,055 -,013 ,003 ,044 -,022 ,148 -,062 ,003 ,026 ,026 

Ниво 
значајности 

,768 ,534 ,589 ,897 ,977 ,666 ,826 ,142 ,542 ,976 ,801 ,801 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**Корелација је значајна на нивоу 0.01; *Корелација је значајна на нивоу 
0.05 
 

Из табеле бр.5 види се да постоји статистички значајна повезаност 
између организационе војне структуре и соматизације, импулсивност – 

155 



Преморбидна прилагођеност код посттрауматског стресног поремећаја 

компулсивност, интерперсоналне сензитивности, депресије, анксиозности, 
хостилности, фобичне анксиозности, параноидне идеације, укупних 
позитивних симптома и индекса глобалне тежине. 

Корелација  јепозитиног смера што нам недвосмислено показује да 
испитаници који су доживели губитак организационе војне структуре 
показују појачану психопатологију, односно, одређене симптоме, што се 
потврђује и преко повезаности са глобалним индексом тежине који је 
укупна мера симптоматологије. 

Такође је нађена статистички значајна повезаност између 
заробљавања и доживљене тортуре и интерперсоналне сензитивности, 
депресије, анксиозности, фобичне анксиозности, параноидне идеације, 
укупних позитивних симптома и индекса глобалне тежине, корелација је 
позитивног смера што говори да испитаници који су доживели неки вид 
тортуре показују повишења у изражености наведених симптома. Између 
осталих варијабли не постоји статистички значајна повезаност. 
 
Табела 6. 
 
Предикција индекса глобалне тежине (укупни број симптома) на основу 
склопа предикторских варијабли (ратних стресора) 
  Нестандардизовани 

коефицијенти 
 Стандардизовани 

коефицијенти 
Т Ниво 

значајности 
Модел B Ст. 

Грешк
а 

Бета   

1 (константа ) 56,203 9,991  5,625 ,000 
 Активна борба 12,803 27,075 ,072 ,473 ,637 
 Присуство 

погибији или 
рањавању 

-27,047 14,188 -,313 -1,906 ,060 

 Губитак 
организационе/ 
војне структуе 

97,218 24,095 ,523 4,035 ,000 

 Ратом 
узрокована 
депривација 

4,852 10,935 ,059 ,444 ,658 

 Повређивање 28,990 21,586 ,143 1,343 ,183 
 Живот у 

непријатељско
м окружењу 

-20,922 15,993 -,173 -1,308 ,194 

 Заробљавање/ 
Тортура 

109,687 47,010 ,243 2,333 ,022 

 Изложеност 
борбеним 
дејствима 

-17,362 15,205 -,149 -1,142 ,256 

а. Зависна варијабла ГСИ1 
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Из табеле бр. 6 види се парцијални допринос, односно, повезаност 

између губитка органозационе војне структуре, као и заробљавања и 
тортуре, са укупном симтоматологијом. Овај податак говори да 
испитаници који су доживели тортуру и заробљавање, као и губитак 
организационе војне структуре, показују израженији индекс 
симптоматологије, што је и разумљиво с обзиром на негативна искуства 
која су имали. Такође,може се рећи да су заробљавање и изложеност некој 
тортури, као и губитак организационе јединице добри предиктори 
испољавања симптоматологије, док код осталих ратних стресора не 
постоји ова врста повезаности. 
 
Табела 7. 
 
Предикција индекса глобалне тежине (укупни број симптома) на основу 
склопа предикторских варијабли (ратних стресора и преморбиднго 
фунционисања) 
  Нестандардизова

ни коефицијенти 
 Стандардизован

и коефицијенти 
т Ниво 

значајнос
ти 

Моде
л 

 B Ст. 
грешк
а 

Бета   

1 (констант
а) 

62,782 12,37
8 

 5,072 ,000 

 
Активна борба 

16,114 28,12
7 

,091 ,573 ,568 

Присуство 
погибији или 
рањавању 

-29,782 14,95
9 

-,345 -1,991 ,050 

Губитак 
организационе/ 
војне структуе 

97,225 24,53
9 

,523 3,962 ,000 

Ратом узрокована 
депривација 

6,067 11,85
0 

,074 ,512 ,610 

Повређивање 27,989 22,12
2 

,138 1,265 ,209 

Живот у 
непријатељском 
окружењу 

-20,101 16,61
1 

-,166 -1,210 ,230 

Заробљавање/ 
Тортура 

114,929 48,52
8 

,254 2,368 ,020 

Изложеност 
борбеним 
дејствима 

-20,086 16,02
4 

-,172 -1,254 ,213 

детињство -8,285 62,05
1 

-,021 -,134 ,894 
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Рана 
адолесценција 

-24,372 88,04
8 

-,055 -,277 ,783 

Касна 
адолесценција 

-19,513 70,08
4 

-,044 -,278 ,781 

Зрело доба 13,692 50,30
6 

,032 ,272 ,786 

а. Зависна варијабла ГСЛ1 
 

Из табеле бр.7 види се да су присуство погибији или рањавању, 
губитак организационе војне структуре, као и заробљавање и тортура 
статистички значајни предитори симптоматологије. Са друге стране, 
преморбидно функционисање није значајан предиктор симптоматологије, 
изражен на индексу глобалне тежине као мере укупне симптоматологије. 
Преморбидно функционисање у том смислу није повезано са 
симптоматологијом која се јавља у ситуацијама изложености ратним 
стресорима. 
 
Табела 8. 
 
Предикција утицаја догађаја (ИЕС) на основу склопа предикторских 
варијабли (ратних стресора и преморбидног фунционисања) 
  Нестандардизовани 

коефицијенти 
 Стандардизовани 

коефицијенти 
т Ниво 

значајности 
Модел B Ст. 

грешк
а 

Бета   

1 (Constant) -,774 ,251  -3,08 ,003 
 Активна борба -,472 ,570 -,130 -,828 ,410 
 Присуство погибији или 

рањавању 
,153 ,303 ,087 ,505 ,615 

 Губитак 
организационе/војне 

структуре 

1,325 ,497 ,348 2,66 ,009 

 Ратом узрокована 
депривација 

,487 ,240 ,289 2,02 ,046 

 Повређивање -5,789E-02 ,448 -,014 -,129 ,898 
 Живот у 

непријатељском 
окружењу 

-,525 ,337 -,212 -1,55 ,123 

 Заробљавање/тортура ,706 ,984 ,076 ,718 ,475 
 Изложеност борбеним 

дејствима 
-5,526E-03 ,325 -,002 -,017 ,986 

 Детињство -,821 1,258 -,102 -,653 ,516 
 Рана адолесценција 1,646 1,785 ,180 ,922 ,359 
 Касна адолесценција -,176 1,421 -,019 -,124 ,902 
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 Зрело доба 1,499 1,020 ,170 1,47 ,145 

б.Зависна варијабла Скала утицаја догађаја (ИЕС) 
 

Из табеле бр.8 види се да су статистички значајни предиктори 
утицаја дођагаја губитак организационе/војне структуре и ратом 
узрокована депривација, док остале варијабле нису статистички значајни 
предиктори, као ни преморбидно функционисање испитаника. 
 

4. Дискусија 
 

У овом раду испитивана је повезаностпострауматског стресног 
поремећаја са стресогеним ратним догађајима, као и са преморбидним 
функционисањем и социо-демографским одликама испитаника. У 
истраживању се пошлоод претпоставке да је на основу стресогених ратних 
догађаја, као и на основу преморбидног функционисања 
испитаника,могуће предвидети испољавање клиничке симптоматологије 
које је карактеристично за пострауматски стресни поремећај, као и 
испољавања патолошког избегавања, односно, инструзије, избегавања и 
узбуђености. У истраживању се претпоставља да постоји релација између 
наведених варијабли, као и да преморбидно функционисање испитаника, 
које се дефинише као период функционисања испитаника дванаест месеци 
пре јављања психотичних симптома, има значајну улогу и настанку и 
развоју поремећаја.  

Основе за наведене претпоставке произилазе из ранијих 
истраживања у којима се указује да најачу предиктивну вредност развоја 
посттрауматског стресног поремећаја имају димензије личности 
испитаника, старост, као и изложеност стресорима (Јовић 2006). 
Психолошка траума је одређена комплексним интеракцијама личности, 
врстом трауматског искуства, преморбидним карактеристикама, али и 
социо-економским условима у пострауматском периоду. Из овога следи да 
пострауматски стресни поремећај зависи од више фактора, како од 
унутрашњих карактеристика које произилазе из личности, тако и од 
објективних чинилаца као што су карактеристике трауматичног искуства 
или социо-економске средине у којом појединац живи. 

Резултати овог истраживања показују да не постоји повезаност 
узраста и клиничких симптома, односно, соматизације, импулсивност-
компулсивност, интерперсоналне сензитивности, депресије, анксиозности, 
хостилности, фобичне анксиозности, параноидне идеације, укупних 
позитивних симптома и индекса глобалне тежине. Претходно наведено 
указује да се узраст на овом узорку није показао као значајна варијабла 
која је повезана са клиничким симптомима. Иако је распон узраста у овом 
истраживању био доста широк и кретао се од 34 до 60 година живота, није 
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се показала повезаност, што може да буде условљено чињеницом да група 
испитаних није била у подједнакој мери уједначена према клиничкој 
симптоматологији, већ су узорак сачињавали испитаници различитих 
карактеристика. У истраживању Јовића (2006), али на доста већем узорку, 
показало седа је узраст значајна предиктивна варијабла у испољавању 
постратуматског стресног поремећаја.  

Са друге стране, пронађена је негативна повезаност између узраста 
и узбуђености, што говори да су млађи испитаници склонији реаговању 
које одговара повишеној сензитивности и раздражљивости. Резултат се 
може објаснити тиме да старији испитаници у већој мери могу да поднесу 
стрес као и стрес везан за ратна дешавања, и да смиреније реагују на стање 
повишене напетости које се јавља услех негативних догађаја. Оваква 
појава може да се преписати утицају животног искуства и зрелости 
личности. 

Узраст, такође, корелира са присуством погибије, као и са губитком 
организационе/војне структуре, и ратом узроковане депривације. На 
основу добијених података повезаности узраста и ратних стресора може се  
претпоставити да је код млађих испитаника било учесталије присуство 
погибије или рањавања, као и губитка организационих структура и ратом 
узроковане депривације, што као последицу има овакве резултате. 
Повезаност ратних стресора и узраста са негативним предзнаком 
корелације говори у прилог учесталијем доживљавању наведених стресова 
код млађих људи него ли код старијих, што је и разумљиво с обзиром да је 
у ратна дејства било укључено велики број младих људи, а узорак у 
наведеном истраживању је са великим распоном и обухватао је скоро све 
старосне категорије. 

Патолошко избегавање је повезано са неким од ратних стресора, у 
највећој мери са губитком организационе/војне структуре и ратом 
узроковане депривације, али и са другим ратним стресовима, као што су 
интрузија и активна борба, присуство погибији, као и живота у 
непријатељском окружењу и изложености борбеним дејствима. 
Повезаност је нађена и између избегавања и губитака организационе/војне 
структуре, и ратом узроковане депривације, као и живота у 
непријатељском окружењу и изложености борбеним дејствима.  

Поред наведеног, повезаност постоји и између узбуђености и 
губитка организационе/војне структуре, на основу чега може  да се 
закључи да је код испитаника који су доживели неки од ратних стресова 
постоји и повишено патолошко избегавање. Доживљавање јаких 
емоционалних траума у ратном окружењу довео је испољавања одређених 
облика реаговања као што је патолошко избегавање које се карактерише 
подсећањем на трауматични догађај, избегавање ситуације које су сличне 
стресору и повишену раздражљивост. 
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Подаци показују да постоји повезаност ратних стресора и 
клиничких симптома, али само појединих ратних стресора,односно 
пронађена је повезаност између организационе војне структуре и 
соматизације, импулсивност – компулсивност, интерперсоналне 
сензитивности, депресије, анксиозности, хостилности, фобичне 
анксиозности, параноидне идеације, укупних позитивних симптома и 
индекса гловалне тежине, што указује да испитаници који у свом искуству 
имају губитак организационе/војне структуре испољавају виши ниво 
психопатологије, односно, велики број клиничких симптома. Такође, 
испитаници који су били заробљавани и који су доживели неки облик 
тортуре испољавају повишену сензитивност, депресију, анксиозност, 
фобичну анксиозност, параноидне идеације, као и повишење на укупном 
скору клиничких симптома.  

Добијени резултат је у складу са резултатима добијеним на основу 
регресионе анализе где се је показало да су доживљена тортура и губитак 
организационе јединице најачи предиктор испољавања клиничких 
симптома. Развијање пострауматског стресног поремећаја, као и 
клиничких симптома, зависи од многих фактора. У истраживању 
Милисављевић и сар. (2011) испитивали су се фактори ризика који доводе 
до настанка ПТСП-а.Узорак у овом истраживању је био сачињен од 207 
испитаника, односно,особаса борбеним искуством ратова 1991–1995. 
године у бившој Југославији и рата 1999. године на Косову и Метохији, 
жртве тортуре као и избеглице, прогнаници и интерно расељене особе из 
Босне и Херцеговине, Хрватске, Косова и Метохије. У истраживању су, 
такође, биле укључене особе изложене бомбардовању Србији 1999. 
године. Дијагноза посттрауматског стресног поремећаја постављана је 
ускладу са ДСМ-4 критеријумима, употребом Структурисаног клиничког 
интервјуа. Испитаници су, у зависности од постојања или одсуства 
дијагнозе ПТСП-а, подељени у две групе. Резултати у овом истраживању 
су показали да нижи образовани статус, социо-економски статус и 
доживљај непоседовања контроле над трауматичним искусвом су фактори 
који су много чешће били присутни код особа које су развиле поремећај. 
Код особа које су присуствовале трауматичким искустима, а нису развиле 
поремећај, набројани фактори су били присутни у много мањој мери. 
Наведеноистраживање је у складу са подацима добијеним у овом 
истраживању, а које се односи пре свега на тип ратног стресора, односно, 
губитак организационе/војне  структуре и проживљавање тортуре.  

Реултати су показали да преморбидно функционисање није 
значајан предиктор испољавања клиничких симптома, већ само ратни 
стресори, и то пре свега заробљавање и доживњена тортура, губитак 
организационе/војне структуре и присуство погибији.  
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5. Закључак 
 

На основу оваквих резултата може се  рећи да се на приказаном 
зорку показује да ратни стресори имају значајнију улогу у развоју 
пострауматског стресног поремећаја, односно, испољавања клиничке 
симптоматологије, него ли преморбидно функционисање испитаника које 
се није показало значајним предиктором. У истраживању Јовића (2006) 
резултати су показали да је преморбидна неприлагођеност повезана са 
пострауматским стресним поремећајем, док се на приказаном зорку 
издвајају пре свега ратни стресори. У нашем истраживању, у првом плану 
су ратни стресори и то не сви, већ пре свега стресори који се односе на 
доживљену тортуру, као и губитак организационе/војне структуре. 
 Поред тога, резултати говоре да и у односу на патолошко 
избегавање, најзначајнији предиктор јесу губитак организационе/војне 
структуре, као и ратом узрокована депривација, док се преморбидно 
функционисање испитаника није показало значајним предиктором. Како 
наводе Милосављевић и сар.(2011) многи фактори ризика су значајни за 
настанак пострауматског стресног премећаја. Постојање саме трауме је 
битан и неопходан фактор настанка поремећаја, док је учесталост, развој 
клиничке слике и трајање симптома узроковано садејством многих других 
чинилаца. Подаци у презентованом истраживању говоре у прилог улоге 
стресора, како за испољавање клиничке симптоматологије и патолошког 
избегавања. 
 На основу добијених резултата истраживања,може се закључити да 
се присуство ратних стресора издвојило као најзначајнији предиктор у 
настанку посттрауматског стресног поремећаја. Губитак 
организационе/војне структуре, ратом проузрокована депривација и 
заробљавање и проживњена тортура се издвајају као најзначајнији 
предиктори, код се преморбидно функционисање испитаника није 
показало значајним како за испољавање клиничке симптоматологије, тако 
ни за патолошко избегавање. Поред ратних стресора, узраст је битан 
фактор за испољавање патолошког избегавања, односно повишене 
узбуђености, што га чини значајним за настанак и развој пострауматског 
стресног поремећаја. 
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PREMORBID ADJUSTMENT IN POSTTRAUMATIC STRESS 
DISORDER 

 
The aim of this study was to examine the relationship between 

posttraumatic stress disorder and stressful war events, as well as with premorbid 
functioning and socio-demographic characteristics of the respondents. This 
research involved 100 male respondents from the Kosovo-Pomoravlje region. 
The sampleencompasses military reservists who participated in the defense of 
their country during the NATO bombing in 1999. The age of respondents 
ranges from 34 to 60 years of age. Six instruments were used for data 
collection, as follows: 1) Questionnaire for the assessment of war stressors - 
UPRS; 2) Scale of the impact of events - IES; 3) List of symptoms 90 - Revised 
version - SCL-90-R; 4) Scale of premorbid functioning; 5) Questionnaire for 
the measurement of socio-demographic variables - OU-1; 6) Questionnaire for 
measuring current health and habits. On the basis of the obtained results we can 
conclude that the presence of war stressors has been singled out as the most 
important predictor in the onset of posttraumatic stress disorder. The loss of 
organizational / military structure, war-caused deprivation and capture and 
experienced torture stand out as the most important predictors. In addition to 
war stressors, age is an important factor for the manifestation of pathological 
avoidance, or increased excitement, which makes it significant for the 
emergence and development of posttraumatic stress disorder. 

Key words: Posttraumatic stress disorder; premorbid adjustment; 
correlation; regression analysis. 
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ПРАВНО-СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТ ИЗГРАДЊЕ ДЕМОКРАТСКИ 

УРЕЂЕНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
 
 
Један од приоритета сваке земље је правилан развој деце и њихово 
васпитање и образовање у складу са демократским вредностима. Циљ овог 
рада је да  укаже на значај учења и примене демократских вредности у 
предшколској установи. Од многобројних фактора који могу утицати на 
изградњу демократски уређене предшколске установе, у раду ће се 
анлизирати значај нормативне регулативе у области предшколског 
васпитно-образовног радаи улога васпитача у изградњи демократски 
уређене установе. Демократски уређена предшколска установа,  означава 
збирни појам за велики број појединачних демократских вредности, као 
што су: поштовање људских права, отвореност, сарадња, толеранција, 
заштита детета од свих облика насиља, забрана дискриминације и др. 

Кључне речи: демократске вредности, предшколске установе, 
предшколско васпитање и образовање,  нормативна регулатива, 
васпитачи. 
 

Увод 
 

Васпитање и образовање деце је процес у који је укључено цело 
друштво. Поред права на образовање које је предвиђено највишим 
домаћим и међународним правним актима, битан је и квалитет васпитно-
образовног процеса који се остварује у васпитно-образовним установама. 

„Право детета на образовање није само питање доступности него 
и садржаја“ (Општи коментари Kомитета за права детета 2001: 2). 

Задатак запослених у предшколским установама, као и у осталим 
васпитно образовним установама, је да се залажу за:поштовање људских 
права и права сваког и уважавање људског достојанства; образовање 
иваспитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у 

1aleksandra.j78@gmail.com 
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Правно-социолошки аспект изградње демократски уређене предшколске установе 

којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест окултурној и 
цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним 
вредностима, вредностима правде, истине,солидарности, слободе, 
поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права 
детета, ученика и одраслог. Изградња демократски уређене предшколске 
установе зависи од више чиниоца, неке од њих навешћемо и покушаћемо 
да анлизирамо у којој мери они доприносе у изградњи демократски 
уређене установе. Од више фактора који утичу на изградњу демократски 
уређене установе, анализираћемо следеће: 

1. Нормативна регулатива у области предшколског васпитно-
образовног рада  

2. Улога васпитача у изградњи демократски уређене установе 
 

Нормативна регулатива у области предшколског васпитно-
образовног рада 

 
 Степен правне сигурности у држави, па и у области васпитно-

образовног рада, одређује постојање јасних, презизних, усклађених и 
опште обавезних прописа у овој области. Прецизност и јасноћа прописа 
подразумева јасно и недвосмислено прописивање права и обавеза, и 
начина поступања, као и санкције које су превиђене у случају кршења тих 
прописа, како би онима који их примењују били јасни и разумљиви. 
Владавина закона насупрот самовољи појединаца и група, један је од 
гаранта демократије у друштву, па и у систему предшколског васпитања и 
образовања, као делу тог система. Један од основних принципа 
демократије је и општост закона, односно обавеза поштовања и примене 
донетих прописа од стране свих грађана, без обзира на политичку 
припадност, положај који заузимају, на националност и др.  

Прописи који на општи начин регулишу област васпитно-
образовног рада, lex generalis и lex specijalis прописи, односно прописи 
који прецизирају питања која су општим прописима регилусана на један 
општи начин, морају бити усклађени. У случају  да постоји неслагање 
између ових прописа предност има lex specijalis, уколико су у питању два 
прописа lex specijalisу случају неслагања предност се даје касније 
донетом. То значи да би Закон о предшколском васпитању и образовању 
имао предност у односу на Закон о раду као општи закон, уколико неко 
питање различито регулишу. Контадикторност закона ствара правну 
несигурност и представља супротност правној сигурности, као једном од 
елемената правне државе и демократије. 

У Републици Србији општи закони, lex generalis који се 
примењују на све грађане па и запослене у предшколским установама, а 
који предвиђају права, обавезе и одговорности запослених, као и санкције 
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за противзаконито поступање су: Закон о раду, Закон о парничном 
поступку, Закон о кривичном поступку, Породични закон, Закон 
осоцијалној заштити, Закон о забрани дискриминације и др.  

У ред закона lex specijalisкоји се односи на запослене у 
предшколском, основном и средњем образовању, а који предвиђа и 
циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања је Закон о 
основама система образовања и васпитања. Законом о основама система 
образовања и васпитања, предвиђено је да се у установи негују односи 
међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, одраслих, 
запослених и родитеља,односно других законских заступника.Запослени 
имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе 
развијању позитивне атмосфере у установи.Установа и својим интерним 
актима уређује правила понашања и међусобне односе деце, ученика, 
родитеља, односно другихзаконских заступника и запослених у установи.  

Lex speciјalis у области предшколлског васпитања и образовања је 
и Закон о предшколском васпитању и образовању, чији су циљеви и 
принципи усмерени на једнако право и доступност свих облика 
предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и издвајања 
по било ком основу, као и уважавање потреба и права деце и породице, 
укључујући право на уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и 
преузимање одговорности. 

И Устав Републике Србије, као највиши правни акт, у другом делу 
под називом „Људска и мањинска права и слободе“, у члану 64. под 
насловом „Права детета“ на општи начин предвиђа да деца уживају 
људска права примерено свом узрасту, да су заштићена од психичког, 
физичког, економског и сваког другог искоришћавања или 
злоупотребљавања и да се права детета и њихова заштита уређују 
законом. Устав је у чл. 81. под називом „Развијање духа толеранције“, 
прописао да „у области образовања, културе и информисања Србија 
подстиче дух толеранције и међукултурног дијалога и предузима 
ефикасне мере за унапређење узајамног поштовања, разумевања и 
сарадње међу свим људима који живе на њеној територији, без обзира на 
њихов етнички, културни, језички или верски идентите.“ Из наведеног 
можемо закључити да су права детета у Уставу регулисана на један општи 
начин, а детаљније регулисање остављено је законима и другим актима.  

Поред домаћих прописа из области права и заштите деце, 
Република Србија је потписник и међународних аката који имају правну 
снагу као и домаћи прописи. Један од најважнијих међународних прописа 
из области права и заштите деце је Конвенција Уједињених нација о 
правима деце.Конвенција Уједињених нација о правима детета, усвојена 
20. новембра 1989. године на 44. заседању Генералне скупштине 
Уједињених нација у Њујорку. СФРЈ је ратификовала Конвенција 
Уједињених нација о правима детета још 1990. године. Република Србија 
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је по основу сукцесије од 2001. године чланица Kонвенције о правима 
детета и оба њена протокола - Факултативни протокол о продаји деце, 
дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Kонвенцију о правима 
детета и Факултативни протокол о учешћу деце у оружаним сукобима уз 
Kонвенцију о правима детета. 

Права која гарантује Конвенција су повезана и предстваљају и 
обавезу свих запослених у васпитно-образовним установама да их 
примењују. Та права су право на живот и здравље, право детета на 
очување идентитета, право детета на сопствено мишљење, право 
слободног изражавања тог мишљења о свим питањима која се тичу детета, 
с тим то се мишљењу детета посвећује дужна пажња у складу са годинама 
живота и зрелошћу детета,право на слободу изражавања, право детета на 
одмор и слободно време, на учешће у игри и рекреативним активностима, 
право детета на слободу мисли, савести ивероисповести.Све државе 
потписнице су у обавези да предузимају законске, административне, 
социјалне и образовне мере за заштиту детета од свих облика физичког 
или менталног насиља, повређивања или злостављања, запостављања или 
немарног поступања, малтретирања или експлоатације. 

Конвенција Уједињених нација о правима детета у члану 29. тачка 
1. предвиђа да образовање детета буде усмерено на:   

„развој дететове личности, талента и менталних и физичких 
способности до њихових крајњих могућности; развој поштовања људских 
права и основних слобода и принципа утврђених Повељом Уједињених 
нација; поштовања дететових родитеља, његовог/њеног културног 
идентитета, језика и вредности, националних вредности земље у којој дете 
живи, земље из које потиче и цивилизација различите од његове/њене 
сопствене;обавеза припремања детета за одговоран живот у слободном 
друштву, у духу разумевања, мира, толеранције, једнакости полова, 
пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама“ 

Kомитета за права детета у Женеви, фебруара 2017. године, након 
разматрања извештаја Републике Србије о примени Kонвенције о правима 
детета, усвојио је Закључна запажања у вези са извештајем Републике 
Србије о примени Kонвенције о правима детета. 

„Иако Комитет поздравља напоре државе потписнице да 
реформише законе који се односе на права детета, и даље је забринут због 
неадекватног усклађивања законодавства у комбинацији са одсуством 
свеобухватног дечијег закона, наглашавајући да оклевање да се донесе 
такав закон представља значајан изазов за унапређење дечијих права у 
држави потписници. Даље изражава забринутост да Закон о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору негативно 
утиче на пружање дечијих услуга у држави потписници.“ (Комитет за 
права детета УН, Закључна запажања о комбинованом другом и трећем 
периодичном извештају Републике Србије 2019: 2) 
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Улога васпитача у изградњи демократски уређене установе 

Када стварност није у складу са прописима, тада закони и други 
прописи представљају само мртво слово на папиру. Нормативна 
регулатива представља само формални институционални оквир за 
демокртаско уређење установе. Није ретка ситуација да постоји одступање 
између онога што је предвиђено прописима и стварности.  

Да ли ће се и у пракси васпитно-образовни рад остваривати у 
складу са циљевима и задацима који су прописима предвиђени, зависиће 
између осталог и  од рада васпитача. Компетенција васпитача представља 
један од фактора за обим остваривање права деце и њихову заштиту од 
различитих облика насиља, нетолеранције по различитим основама (пол, 
националност, вероисповест и др.), заштита од предрасуда и рад на 
смањењу предрасуда код деце, заштиту од дискриминације и др. Све 
набројано може се и назвати радом на стварању демократски уређене и 
социјално одговорне установе, „зато је и сам наставник као кључни 
учесник процеса образовања и васпитања дужан да усвоји и промовише 
такве вредности, те да сам поступа у складу са њима. То је веома важно са 
становишта професије наставника.“(Миленковић 2010: 4). 

У мултикултуралним срединама постоји већа присутност 
нетолеранција, па је у таквим срединама потребно ставити већи акценат на 
реализацију плана и програма усмереног на јачању толеранције, смањењу 
предсрасуда и дискриминације, а што ће довести до смањења сукоба и 
нетрпељивости. Рад на стварању атмосфере у којој су односи засновани на 
толеранцији, један је од услова развоја демократског друштва, а значајну 
улогу у томе има систем предшколског васпитања и образовања, као 
подсистем друштвеног система (Јововић 2017). 

Рад васпитача на стварању демократски уређене установе, 
обухвата и учење о демократији, за демократију и кроз демократију. 
Учење о демократији подразумева упознавање деце са њиховим правима 
и о поштовању права других, док учење за демократију подразумева 
учешће деце у доношењу одлука и учење кроз демократију, подразумева 
стварање атмосфере у складу са највишим демократским вредностима 
(Gollob, Krapf, Ólafsdóttir, Weidinger 2010).  

 Од професионалне етике и компетентности васпитача у великој 
мери зависиће степен поштовања демократских вредности у установи. 
Поред породице, и васпитачи представљају узор и пример који деца 
прихватају. Поставља се питање да ли васпитачи  поседују потребна знања 
и вештине за изградњу демократски урећене установе. Курикулум за 
образовање васпитача предшколских установа требало би да буде усмерен 
тако да оспособи васпитаче, да у раду са децом реализују на најбољи 
могући начин васпитање и образовање у складу са највишим 
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демократским вредностима. Образовању васпитача  о правима деце 
требало би у будућности посветити више пажње. 

„Треба нагласити да врста наставе која је усмерена првенствено 
на нагомилавање знања, која подстиче конкуренцију и води до 
прекомерног оптерећивања деце, може озбиљно да спута хармоничан 
развој детета до пуног потенцијала његових/њених способности и 
обдарености. Образовање треба да буде прилагођено детету, да 
инспирише и мотивише појединачно дете. Школе треба да негују хуману 
атмосферу и да омогуће деци да се развијају у складу са својим личним 
могућностима за напредовање.“ (Општи коментари Kомитета за права 
детета, Двадесет шесто заседање 2001). 

Уколико васпитачи немају потребно знање из области права деце, 
мало је вероватно да ће се права деце предвиђена нормативним актима 
реализовати у пракси. Управо у предшколској установи деца треба да 
стекну знање о својим правима и да науче како се та права и у пракси 
остварују. Компетенције васпитача потребне за изградњу и рад на 
демократски уређеној установи потребно је стално надограђивати кроз 
различите облике усавршавања. Усвршавање у току рада предстваља 
битан фактор за јачање компетенције васпитача за изградњу демократске 
атмосфере у установи . Велилки број програма акредитованих усмерен је 
управо на: учење о правима деце, заптиту деце од насиља, јачање 
толеранције смањивању предрасуда и других вредности демократског 
друштва. 

„Kомитет препоручује да треба обезбедити такву обуку из 
области права детета која је практична, систематска и интегрисана у 
редовну стручну обуку како би се максимизовао њен утицај и одрживост. 
Обука из области људских права треба да користи методе партиципације и 
да обучи стручњаке таквим вештинама и ставовима који ће им омогућити 
интеракцију са децом и омладином на начин који укључује поштовање 
њихова права, достојанство и самопоштовање.“ (Општи коментари 
Kомитета за права детета, Двадесет шесто заседање, 2001). 

У већим градовима рад васпитача у предшколским установама 
отежава велики број деце у групама, који није у складу са нормативима 
који су прописани. Управо то је била и једна од примедби у Закључку 
Комитета за права детета, донетог на основу Извештаја Републике о 
примени Конвенције УН о правима детета „предшколске установе су 
неадекватне јер су пренатрпане у урбаним срединама и са неадекватним 
објектима у руралним срединама“(Комитет за права детета УН, Закључна 
запажања о комбинованом другом и трећем периодичном извештају 
Републике Србије 2017). 
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Закључак 

Несумњив је значај који предшколске установе имају у 
постављању темеља у учењу из области основних људских права. Да ли ће 
у пракси успети у томе зависи од многих фактора. Нормативна регулатива 
је један од фактора у области остваривања демократских вредности. Из 
анализе коју смо извршили можемо закључити да је Република Србија 
последњих година донела велики број прописа из те области, али да још 
увек није донет Закон о правима деце. Иако је урађен нацрт Закона о 
правима деце, он до данас није усвојен, управо то је и једна од замерки 
Комитета за права детета УН од 2017. Нормативна регулатива је само 
институционални оквир, а да ли ће се она и на који начин примењивати 
зависи и од васпитача предшколских установа. У процесу образовања 
васпитача предшколских установа потребно је више пажње посветити 
њиховом упознавању са међународним и националним прописима  из 
области права деце и других демократских вредности, како би стечено 
знање пренели и применили у раду са децом.  

Стално стручно усавршавање васпитача веома је значајно за 
стицање нових знања потребних за изградњу или очување демократски 
уређене установе. Из  каталога програма сталног стручног усавршавања 
наставника, васпитача и стручних сарадника, објављеном на сајту Завода 
за унапређење образовања и васпитања, може се видети да је један број 
програма посвећен управо стицању знања потребног за изградњу 
демократски уређене установе.1 

Чињеница је и да степен остваривања демократских вредности не 
зависи само од рада васпитача, већ у великој мери и од услова у којима 
раде. Ту пре свега мислимо на број деце у групама, а који је нарочито у 
већим градовима, далеко већи од прописаних стандарда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&oblast=11, 02.03.2019.) 
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Aleksandra Janković 
 
 

LEGAL AND SOCIOLOGICAL ASPECT OF THE CREATION OF 
DEMOCRATICALLY ORGANIZED PRESCHOOL INSTITUTION  

 
          One of the priorities of each country is the proper development of 
children and their teaching and education in accordance with democratic values. 
The aim of this paper is to point out the importance of learning and applying the 
democratic values in a preschool institution. Among the many factors that can 
influence the establishment of a democratically organized preschool institution, 
the importance of normative regulation in the area of preschool educational 
work and the role of teachers in the creation of a democratically regulated 
institution will be analyzed. Democratically organized preschool institution 
marks a collective phrase for a large number of individual democratic values, 
such as: respect for human rights, openness, cooperation, tolerance, the 
protection of children from all forms of violence, the prohibition of 
discrimination and others. 

Key words: democratic values, preschool institutions, preschool 
education, normative regulations, teachers. 
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ПРИМЕНА КОНВЕНЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА О ПРАВИМА 

ДЕТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

Конвенција Уједињених нација о правима детета је први 
међународни документ, који на свеобухватни начин, уређује материју 
права детета. Она постваља и стандарде за стране потписнице Конвенције, 
да своје национално законодавство прилагоде тако да омогући 
остваривање права гарантованих Конвенвцијом. Да ли је то случај и у 
пракси требало би да укажемо у овом раду и то кроз анализу 
међународних и националних прописа и кроз Извештаје међународних 
тела задужених за надзор над применом Конвенције у земљама 
потписницама. Анализа прописа треба да нам покаже колико се који 
делови Конвенције о правима детета примењује у Републици Србији, и 
која се права детета садржана у  Конвенцији у већој мери остварују, а која 
мање и који су узроци тога. 

Кључне речи: Конвенција Уједињених нација о правима детета, 
права детета, Комитет за права детета, Република Србија. 
 
 

Увод 
 

Поред националних прописа и међународни прописи 
представљају један од главних извора у  области заштите људских права и 
посебне заштите права детета као осетљиве категорије. Према Уставу 
Републике Србије ратификоване међународне конвенције, део су правног 

1aleksandra.j78@gmail.com 
2jasmina1983@live.com 
3s_arandjel@hotmail.com 
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Примена конвенције Уједињених нација о правима детета у Републици Србији 

поретка Републике Србије (члан 194. став 4. Устава Републике Србије). По 
питању правне снаге, у Уставу је прописано да међународни уговори не 
смеју бити у супротности са Уставом, а закони не смеју бити у 
супротности са Уставом и потврђеним међународним уговорима (члан 194 
став 6. Устава Републике Србије). На основу тога можемо закључити да су 
међународни уговори у хијерархији правних аката Републике Србије, 
одмах иза устава, а испред закона.  

Једна од подела међународних уговора је на двостране 
(билатералне), који се склапају између две суверене државе и вишестране 
(мултилатералне) који могу бити на универзалном или регионалном 
нивоу. Међународни уговори на универзалном нивоу начјчешће се 
склапају под окриљем Уједињених нација. Једна од Конвенција која је 
универзалног нивоа, је Конвенција Уједињених нација о правима детета. 
У питању је Конвенција са највећим бројем потписника. Конвенцију су 
ратификовале све чланице Уједињених нација, осим Сједињених 
Америчких Држава. Потврђивање међународних уговора, односно 
ратификација врши се у форми закона. У скаду са тим је и донет Закон о 
ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета(„Сл. лист 
СФРЈ - Међународни уговори“, бр. 15/90 и „Сл. лист СРЈ - Међународни 
уговори“, бр. 4/96 и 2/97). 
 

Заштита деце 
 

Идеја о потреби за посебном заштитом деце, почела је да се јавља 
у периоду после Другог светског рата, када је и донет највећи број 
прописа на универзалном нивоу. Можда су велика страдања деце током 
другог светског рата покренула идеју да заштита деце није више питање 
породице или државе, већ да је потребно донети прописе који ће 
заштитити децу на светском нивоу. Период пре тога обележило је 
схватање да је брига о деци одговорност родитеља, нарочито очева 
(Симовић, Станковић, Петров 2018). Временом се то схватање мења и 
брига о деци је питање које није ствар породице, већ државно и светско 
питање. Начин одрастања деце је од пресудног утицаја на стање једног 
друштва и изградњу вредности у том друштву (Константиновић Вилић, 
Петрушић 2009). Велики је број међународних конвенција које уређују 
питање заштите деце, и то: Конвенција о правима детета 1924, 
Декларација о правима детета 1959, Конвенција о грађанско правним 
аспектима отмице деце 1980 и друге. Најважнија међу њима је Конвенција 
Уједињених нација о правима детета усвојена 1989. године, која је на 
свеобухватни начин регулисала област права детета. 
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Надзор над применом конвенција 
 

Да би се осигурала примена међународних конвенција, оснивају 
се посебна тела која врше надзор над применом конвенвција.1 Надзор над 
применом Конвенције Уједињених нација врши Комитет за права детета. 
Комитет за права детета је орган Уједињених нација, основан 
Конвенцијом Уједињених нација о правима детета. Комитет за права 
детета чине 18 експерата из те области. Чланови Комитета бирају се са 
листе кандидата које дају стране уговорнице. Приликом именовања 
чланова Комитета води се рачуна о географској заступљености свих 
страна и учешћу главних правних система.  

Државе имају обавезу да Комитету, преко Генералног секретара 
подносе извештаје о предузетим мерама у циљу остваривања права која су 
Конвенцијом предвиђена. Извештаје државе подносе две године након 
ратификације Конвенције, а онда сваке пете године. На основу извештаја, 
Комитет за права детета доноси закључна запажања о извештају. Комитет 
у оквиру својих надлежности има и овлашћење да доноси опште 
препоруке и предлоге.2 

Поред Комитета и Комисија, које се образују на универзалном 
односно светкском нивоу, постоје и регионалне (европске) комисије. 
Европска унија је у оквиру свог система створила механизме за заштиту 
људских права, која су прописана Европском Конвенцијом о људским 
правима и формирала тела која надгледају поштовање права гарантованих 
Европском Конвенцијом о људским правима (ЕКЉП). У случају кршења 
људских права прописаних ЕКЉП, грађани имају могућност обраћања 
Еврпском суду за људска права са седиштем у Стразбуру. У Годишњем 
извештају Европске комисије о напретку Србије, у области права детета 
наведено је да још увек није усвојен нови Национални акциони план за 
децу. Претходни акциони план је истекао 2015. године. и поред честих 
случајева насиља над децом, Србија још увек није усвојила Стратегију за 
превенцију и заштиту деце од насиља за период 2018–2022, у истом 
извештају наведено је и да посебно забрињава насиље над децом 
ометеном у развоју и потреба да се обезбеди инклузија деце у образовни 
систем. 
 
 
 
 

1Комитет за права детета, Комитет за људска права, Комитет за елиминисање расне 
дискриминације, Комитет против мучења и други. 
2Комитет је у склопу својих активности донео и већи број општих препорука о циљевима 
образовања, заштита од телесног кажњавања, примена права деце у раном детињству. 

177 

                                                 



Примена конвенције Уједињених нација о правима детета у Републици Србији 

Права детета у Републици Србији 
 

Конвенцијом је предвиђено да се дететом сматра свако лице до 
навршене осамнаесте године, уколико се пунолество не стиче раније по 
националном закону земље потписнице.  

„Тиме је, заправо, државама чланицамаKонвенције остављена 
могућност да утврђивањем ниже старосне границе за стицање пунолетства 
саме „доврше“ дефиницију детета. Чињеница је, међутим, да могућност 
снижавања границе пунолетства, која је државама чланицама пружена, 
нарушава универзалност права детета и отвара простор за неједнак 
третман деце, што је једна од основних критика које се упућују 
конвенцијској дефинисији детета“(Петрушић 2008:35). 

Унајвећем броју држава пунолество се стиче са 18 година, 
међутим има држава где се пунолество стиче и касније: у Аустрији са 19 
година, Швајцарска 20, Египат, Мадагаскар, Аргентина, Камерун и Чаду 
са 21 годину. Постоје и земље где се пунолество стиче и раније, у:  
Шкотској, Kиргистану, Непалу и Туркменистану са 16, а у Порторику и 
Узбекистану са 14 година (Петрушић 2008). 

По питању дефинисања појма детета у Републици Србији не 
постоји јединствена дефиниција. Комитет за права детета предлаже да се 
дефинише појам детета и да се измени члан 23. Породичног закона који 
омогућава склапање брака и пре пунолества, лицу које је навршило 16 
година, уколико је достигло телесну и душевну зрелост за вршење права и 
дужности у браку, чиме стиче и потпуну пословну способност.  

„Комитет препоручује да држава потписница успостави систем за 
праћење свих случајева који укључују дечије бракове међу етничким 
групама, посебно међу ромским девојчицама, и да пружи деци жртвама 
склониште и одговарајућу рехабилитацију и саветодавне услуге, као и да 
организује кампање подизања свести којима би се нагласиле штетне 
последице дечијег брака“ (Комитет за права детета УН, Закључна 
запажања о комбинованом другом и трећем периодичном извештају 
Републике Србије 2017: 2). 
 

Законска регулатива 
 

Стране потпсинице су у обавези да донесу законодавне и друге акте 
који су потребни за што потпуније остваривање права детета. У 
Републици Србији велики број прописа регулише област права детета, 
многи од тих прописа нису усклађени.  Република Србија још увек није 
усвојила закон који би у потпуности, на свеобухватни начин регулисао 
област права детета. И ако је донет нацрт Закона о правима детета, до 
данас није усвојен. Једна од примедби у закључку Комитета за права 
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детета било је и недостатак свеобухватног дечјег закона као и примедба на 
Закон о одређивању максималног броја запослених јер он негативно утиче 
на квалитет и ефикасност услуга за децу. Две године након препорука 
изнетих од стране Комитета за права детета, ништа није урађено по том 
питању, још увек није усвојен Закон о правима детета, као ни  измене и 
допуне Закон о одређивању максималног броја запослених, како би се 
спречио његов негативни утицај на квалитет услуга за децу. 

Национални план стратегије развоја за децу истекао је 2015, и ако 
је Комитет 2017. године дао предлог да се донесе нови, он до данас није 
донет. Министар за рад, запошљавање, борачкка и социјална питања, 
априла 2018. године именовао је радну групу која би требало да изради 
Национални план акције за децу. 

У закључном запажању Комитета за права детета изражена је 
забринутост што  Савет за права детета као саветодавно тело Владе 
Републике Србије, има само саветодавну функцију, да рад Савета у 
претходном периоду није пратио континуитет, као и веома мали број 
седница које је одржао.  У наредном периоду потребно је ојачати улогу 
Савета за права детета, у области заштите права деце. Савет за права 
детета је на свом сајту1 дана 30. маја најавио ускоро именовање 
омбудусмана за права детета, под насловом „Србија ускоро добија Закон о 
правима детета и дечјег омбудусмана“, што је и био предлог Комитета за 
права детета 2017. године.  
 

Забрана дискриминације 
 

Државе су у обавези да обезбеде услове за примену Конвенције за 
сву децу на теритирији државе, без дискриминације по било ком основу.  
Иако је похваљен рад Републике Србије на пољу смањења 
дискриминације, Комитет за права детета наводи да је дискриминација 
још увек присутна нарочито према ромској деци, деци азиланата, деци 
националних мањина, деци из руралних места, деци са ХИВ вирусом и 
ЛГБТ деци. Они се најчешће сусрећу са дискриминацијом у приступу 
образовању, здравству и праву становања. Предлаже се већи број 
едукативних кампања која би радиле на смањењу дискриминације тих 
лица. У закључку Комитета за права детета, подржава се напор који 
држава улаже на пољу заштите од дискриминације, пре свега доношење 
Националне стратегије за превенцију и заштиту од дискриминације 2013–
2018. Напомињемо да је Закључак Комитета донет 2017. године, и да нова 
Стратегија за превенцију и заштиту од дискриминације није донета, а 
претходна је важила до 2018, и ако у Републици Србији није ретка појава 

1http://www.savetzapravadeteta.gov.rs/aktivnosti.php 
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дискриминације, нарочито осетљивих група, као што су деца ометена у 
развоју или ромска деца. 
 

Најбољи интерес детета, право детета да формира сопствено 
мишљење и право изражавања тог мишљења. 

 
Приликом доношења одлука све институције се морају 

руководити начелом најбољег интереса детета. Комитет за права детета 
изражава забринутост у погледу дугог трајања судских поступака као и 
неизвршавања судских одлука, чиме се доводи у питање обавеза  
институција да се у свом раду руководе начелом најбољег интереса детета.  

У Закону о извршењу и обезбеђењу, којим је регулисано и 
извршавање одлука у вези са породичним односима, постоје три дела: 
предаја детета, извршавање ради утврђивања личних односа с дететом и 
извршење ради заштите од насиља у породици, заштите права детета и 
других одлука у вези са породичним односима.  Чињеница је да и поред 
тога што се ови поступци сматрају хитним, законодавац је предвидео дуже 
рокове за поступање органа, као и да поступци трају дуго и због 
сложености поступка у коме поред судија учествују и психолози, 
социјални радници, здравствени радници (Николић, Шаркић 2018). 

Право детета да изрази своје мишљење често се због 
традиционалних схватања, која су још увек присутна, у породици, 
васпитно-образовним установама и судовима, не остварује у потпуности. 
Ово право је нарочито угрожено код деце која су смештена у домовима, 
где се одлуке које се односе на њих,најчешће доносе без икакве 
консултације са њима (Комитет за права детета УН, Закључна запажања о 
комбинованом другом и трећем периодичном извештају Републике Србије 
2017). 
 

Заштита деце од насиља и искоришћавања 
 

Стране уговорнице су у обавези да предузму све неопходне мере у 
циљу заштите деце од свих облика насиља. У оквиру тога је и обавеза за 
стране да створе услове за ефикасно доношења одлука за заштиту деце у 
оквиру социјлне заштите и пред судовима. Комитет за права детета је као 
позитивно навео то што је у Републици Србији донет Општи протокол о 
заштити деце од злостављања и насиља као и Правилник о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље. Међутим и поред тога 
забрињава велики број случајева насиља над децом, и нехуманост 
поступања према деци смештеној у домовима за децу без родитељског 
старања, нарочито према деци ометеној у развоју. Као даље мере које су 
потребне предлаже се усклађивање прописа са Општим протоколом и 
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Посебним протоколом о заштити деце од злостављања и занемаривања, 
успостављање адекватног механизма надзора, како би се деца смештена у 
домовима заштитила од различитих облика злостављања и занемаривања, 
заштити децу ометену у развоју од злостављања и занемаривања, 
предвидети програме за обуку наставника у области решавања проблема 
насиља у школама. Комитет апелује на државу потписницу да донесе 
законски пропис којим ће предвидети забрану физичког кажњавања деце, 
који до данас још увек није донет. 
 

Алернативни смештај деце без родитељског старања 
 

Деци без  родитељског старања држава мора да обезбеди 
алтернативни смештај, као што су хранитељске породице, усвојење или 
изузетно и смештај у домовима. Комитет за права детета поздравља 
смањење броја деце која се смештају у домове и повећање броја деце која 
се смештају у хранитељске породице. И поред великог помака у том 
правцу и даље је велики број деце која су смештена у домовима, а у том 
броју су и деца млађа од 3 године. Услови за живот у великим установама 
за децу  без родитељског старања су неадекватни, и често не пружају 
могућности за правилан развој деце. Због недостатка обуке социјалних 
радника често се деца  измештају из биолошке породице и упућују у 
домове, уместо да се предузму све неопходне мере  да се породици 
помогне, како би дете остало са родитељима (Жегарац 2014).  

„Комитет наглашава да финансијско и материјално сиромаштво, 
односно услови директно и искључиво повезани са таквим сиромаштвом, 
никада не смеју бити једино оправдање за издвајање детета из 
родитељског старања, прихватање детета у систем алтернативне заштите 
или за спречавање његове социјалне реинтеграције”(Комитет за права 
детета УН, Закључна запажања о комбинованом другом и трећем 
периодичном извештају Републике Србије 2017:10). 

Подршка која се пружа младима, који након пунолества или након 
завршеног високог образовања, напуштају домове, није одговарајућа и 
они имају проблема са реинтеграцијом у друштву након изласка из 
домова. Забрињава чињеница да је за велики  број ромске деце и деце 
ометене у развоју, алтернативни смештај обезбеђен у домовима, и ако би 
смештај у хранитељске породице представљао боље решење за њихов 
развој. И поред законског ограничења да се у дому може сместити 
највише 50 деце, у велики број домова тај број је далеко већи. Због честих 
случајева насиља у домовима потребно је обезбедити да се у пракси 
примењује Правилник о забрањеним поступањима запослених у 
социјалној заштити, како би се деца у домовима зашитила од злостављања 
и занемаривања. Иако је последњих година повећан број усвојења деце са 

181 



Примена конвенције Уједињених нација о правима детета у Републици Србији 

сметњама у развоју, и даље треба радити на смањивањау предрасуда по 
питању усвајања деце са сметњама као и ромске деце. 

Деца са сметњама у развоју и њихови старатељи уживају посебну 
бригу и заштиту и држава је у обавези да у складу са материјалним 
могућностима пружа подршку њима и да им обезбеди образовање, 
здравствену заштиту и рехабилитацију, као и оспосбљавање за 
запошљавање, водећи рачуна да при томе буде највећи степен њихове 
социјалне интеграције. 
 
Здравствена заштита деце и право на одговарајући животни стандард 
 

Стране уговорнице имају обавезу да обезбеде адекватну 
здравствену заштиту за сву децу, а што треба да доведе до смањења 
смртности деце, да омогуће превентивну заштиту кроз информисање и 
саветовање деце и родитеља о здравој исхрани, хигијени и чистој средини. 
Иако је у Републици Србији смањена смртност деце, она је и даље изнад 
европског просека, нарочито смртност ромске деце млађе од 5 година, што 
је и наведено у закључном запажању Комитета за права детета. У оквиру 
здравствене заштите деце препорука је да Србија, обезбеди проширење 
приступа здравственој заштити, укључујући и заштиту неосигураних 
трудница, као и да спроведе едукцију младих о сексуалном и 
репродуктивним здрављу,  и да реши учесталост узимања дроге од стране 
деце и адолесцената, укључујући и дуван и алкохол и да прилагоди 
младима лечење од болести зависности. 

Старне уговорнице признају право детета на одговарајући 
животни стандард. Обезбеђивање адекватног животног стандарда детета 
пре свега је обавеза родитеља, уколико се родитељи суочавају са 
материјалним проблемима, потребно је да држава пружи подршку таквим 
породицама. Комитет за права детета је 2017. године, у свом закључном 
запажању ставио примедбу што у буџету нису јасно дефинисана средства 
која се издвајају за поједине нарочито осетљиве група, као што су деца 
ромске националности. 

Питање је да ли износ који примају корисници социјалне помоћи 
омогућава пристојан живот и покрива неопходне  трошкове за смештај, 
исхрану, хигијену и здравље, али то је проблем са којим се суочавају све 
земље са нижим животним стандардом. 
 

Право на образовање 
 

У области образовања стране уговорнице су дужне да омогуће 
бесплатно и обавезно основно образовање, бесплатно средње образовање 
и једнаку доступност високом образовању. У Републици Србији основно 
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образовање је обавезно и бесплатно, средње образовање је бесплатно и на 
високом образовању један број студената финансира се из буџета. 
Образовање мора бити усмерено на развој дететове личности, развој 
поштовања људских права, развој поштовања дететових родитеља, 
поштовања културног идентитета, припремање детета за одговоран живот 
у слободном друштву, у духу разумевања, мира, толеранције, развој 
поштовања према природној околини. 

„Право детета на образовање није само питање доступности него 
и садржаја“(Општи коментари Kомитета за права детета 2001: 2). 

У Републици Србији и даље велики број ромске деце рано 
напушта образовање, а нарочито женска деца ромске националности. У 
неким школама је још увек присутна сегрегација по питању ромске деце и 
за њих се формирају посебна одељења. И деца са сметњама у развоју 
наилазе на тешкоће у укључивању у редовни образовни систем. И даље 
велики број деце ометене у развоју похађа специјалне школе, инклузивно 
образовање није у потуности прихваћено и постоји отпор школског 
особља и родитеља према инклузивном образовању (Комитет за права 
детета УН, Закључна запажања о комбинованом другом и трећем 
периодичном извештају Републике Србије 2017).  

„Према Извештају о остваривању права детета у Републици Србији 
из угла деце и младих (2013), нашим образовним системом је задовољно 
око половине испитаника обухваћених истраживањем. Међутим, током 
одрастања битно опада задовољство деце и младих образовним системом. 
Што су деца и млади старији, самосталнији у размишљању и што више 
имају свест о својим потребама, све су мање задовољни оним што им нуди 
школски систем у Републици Србији. Ради унапређивања квалитета 
образовања деца и млади препоручују да је неопходно побољшати 
едукацију наставника, а нарочито на пољу интерактивног рада“ (Јанковић 
2016: 40). 
 

Обавеза упознавања са садржајем Конвенције деце и одраслих 
 

Стране уговорнице су у обавези да са садржајем Конвенције 
упознају децу и одрасле. Управо у складу са тим Комитет за права детета 
поновио је и 2017. препоруку коју је дао 2008, а то је да држава обезбеди 
систематску и адекватну обуку, за све који раде „са децом и за децу, 1 као 
и да у наставне планове на свим нивоима образовања укључи учење о 
садржају Конвенције Уједињених нација о правима детета. 

„Извештај о остваривању права детета у Републици Србији из угла 
деце и младих (2013), показује да 52,1% деце и младих нема став о 

1Народна скупштина, судије васпитачи, учитељи, наставници, здравствени радници, 
социјални радници и итд. 
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људским правима, што је индикатор да постојећи програми едукације о 
овој теми нису још увек дали жељене резултате и да их нема довољно“ 
(Јанковић 2016: 41). 
 

Закључак 
 

На основу наведеног можемо закључити да и поред напретка који 
је Република Србија постигла на пољу поштовања права детета, још увек 
постоје проблеми са којима се деца суочавају и немогућност да остваре 
поједина права која су им гарантована Конвенцијом Уједињених нација. 
Можемо закључити да су сва деца угрожена, али да поједине категорије 
као што су ромска деца, деца азиланата, деца националних мањина, деца 
из руралних места, деца са ХИВ вирусом и ЛГБТ деца, спадају у групу 
деце која су чешће изложена неком од облика кршења права. Због тога је 
неопходно наставити са даљим радом на остваривању права деце и то у 
свим областима друштва, здравство, образовање, судство, законодавство, 
социјална заштита. 
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APPLICATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE 

RIGHTS OF CHILDREN IN THE REPUBLIC OF SERBIA 
 

The United Nations Convention on the Rights of the Child is the first 
international document which comprehensively regulates the substance of the 
rights of the child. It also sets the standards for the foreign signatories of the 
Convention to adapt their national legislation in such a way as to enable the 
rights guaranteed by the Convention to be exercised. This paper aims at 
pointing out if this is the case in practice too, through the analysis of 
international and national regulations and through the Reports of international 
bodies in charge of monitoring the implementation of the Convention in the 
signatory countries. The analysis of the regulations should show us how many 
parts of the Convention on the Rights of the Child are applied in the Republic 
of Serbia, which rights of the child contained in the Convention are being 
exercised to a greater extent, which ones to a lesser extent and what are the 
causes of that. 

Key words: United Nations Convention on the Rights of the Child, child 
rights, Committee on the Rights of the Child, the Republic of Serbia. 
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МЕТАФОРА ЗИДНОГ ЗАПИСА – АМОРФНА СТАЊА ИЛИ 
МАТЕРИЈАЛНЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ2 

 
Основна идеја овог истраживачког рада јесте визуелна 

комуникација човекакроз векове путем поруке, са акцентом на савремене 
облике комуникације људи. Потреба човека да остави поруку на зиду 
транспонована је на ликовни језик. Овај уметнички пројекат приказује 
сликарство које представља метафору зидног записа.  

У теоријској анализи зидног записа могу се запазити два основна 
начела, полазишта: тежња за очувањем народне традиције и мануелних 
вештина у ликовном изразу, као и комуникација путем поруке, записа, 
цртежа. У практичном делу овог истраживања евидентно је испитивање 
материје у сликарству кроз аморфна форме и различите текстуре, 
постигнуте традиционалним материјалима као што су креч, песак, слама, 
блато, али и савремених синтетичких материјала попут акрилних везива и 
боја, полимерних емулзија, акрилног кита, еластичне масе за фуговање, 
масе за глетовање, везива за керамику. 

Кључне речи: зидни запис,комуникација,сликарство. 
 
 

1.Зидни записи 
 

Кроз све периоде цивилизације, човек је имао потребу да остави 
нешто иза себе, да створи нешто што ће остати да живи, да остави део 
себе који ће бити бесмртан.У уметности долази до засићења и 
бесконачног понављања већ виђеног тако да се од уметника очекује да 

1natashadejanovic@gmail.com 
2Рад је део докторског уметничког пројекта Метафора зидног записа - аморфна стања 
или материјалне конфигурације, рађеног под менторством професора Владимира 
Величковића, а одбрањеног 2017. године на Факултету савремене уметности у Београду  
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користи више средстава изражавања, да споји досад неспојено, да 
комбинује технике. 

Не може се са прецизношћу одредити време настанка првих 
човекових уметничких исказа. Цртежи и слике на зидовима пећина Ласко 
и Алтамира датирају из периода између 20.000 и 10.000 г. п.н.е. и сматра 
се да су за праисторијског човека имали магијско и обредно значење. С 
обзиром на то да људи тада још нису познавали писмо, није нам остала 
никаква порука помоћу које бисмо могли да протумачимо њихову потребу 
за остављањем оваквог записа(Прете и Ђорђис 2006:7-85) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Пећина Ласко, Француска, око 20.000 год.п.н.е. 
 

Зидни записи праисторијског човека били су цртежи и слике 
животиња на унутрашњим зидовима пећина. Цртали су животиње из свог 
окружења које су ловили или планирали да улове: бизоне, јелене, коње. 
Неке од нацртаних животиња биле су рањене или убијене, како би човек 
представио своју моћ над њима. Цртани и сликани трагови били су 
начињени од биљака, угљенисаних комада дрвета из ватре и животињске 
масти, крви, земље и сл. Такви зидни записи представљали су паганско 
веровање да ће такве животиње бити уловљене. Готово са сигурношћу 
можемо тврдити да у то време човек није био свестан уметничке 
вредности тадашњих примитивних цртежа, нити је себе сматрао 
уметником. С обзиром на то да тада још нису познавали писмо, цртање и 
сликање на зиду за људе из периода палеолита представљало је једини 
начин комуникације. На тај начин комуницирали су са другим 
припадницима племена, или са вишом силом, односно природом или 
божанствима. У напреднијим цивилизацијама, које употребљавају писмо, 
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појављују се записи и у виду графичких симбола (хијероглифи у Египту) и 
у виду слика и цртежа (Помпеја, Рим, Цариград). Хијероглифи су обично 
били исцртавани и осликавани на зиду, али и урезивани у зид, налик 
зидној техници зграфито. 

На зидовима ранохришћанских римских катакомби били су сликани 
симболи које су могли да дешифрују само верници, јер је њихова вера 
тада била тајна, односно забрањена. То су били записи који су означавали 
веру у Исуса Христа (еухаристијски хлеб и вино, фигура доброг пастира, 
риба, голубица са са маслиновом граном и монограмом Христа). Цртани 
су и сликани на зидовима катакомби, подземних тајних просторија (Прете 
и Ђорђис 2006:78–79). Византијске фреске су средство комуницирања које 
се служи знацима и симболима у циљу саопштавања основне поруке 
хришћанске вере. Сликане су на унутрашњим зидовима цркава и 
манастира (понекад и на спољним зидовима), тамо где се окупљају 
верници и где могу да приме поруку. 

Зидни мозаици у западном и источном римском царству, односно у 
Риму и Византиону (Цариграду) сведоче о богатсву владара и историјских 
личности, као и о моћи коју је црква тада имала. Слике су саопштавале 
сложене идеолошке садржаје политике и вере. На подним мозаицима су 
углавном рађени геометријски орнаменти, а зидни мозаици су носили 
ликове из хришћанске иконографије, ктиторе манастира и владаре. 

У романичком периоду скулптура је тесно била повезана са 
архитектуром: скулпторални украс на фасадама илустровао је библијске 
догађаје. Клешући ликове из јеванђења, као и митолошке животиње и 
флоралне елементе, уметник оставља поруке на зиду будућим 
нараштајима. Монументалне фреске у периоду ренесансе јесу белешке 
тадашњих прилика: у 15. и 16. веку ликовна уметност стиче већу 
самосталност у односу на цркву, јер племићке породице и богати грађани 
постају велике мецене. Они наручују палате, статуе и слике којима желе 
да нагласе сопствену моћ и значај. 

На зидовима школа ђаци су одувек урезивали разне поруке, 
шкработине или цртеже, прва слова или своја имена. Данас се ђачки 
записи могу приметити и на спољним зидовима школе, много већи, 
упечатљиви, често рогобатни и вулгарни, исписани интензивним 
тонерима, ауто-лаковима и фарбама. Зидови се користе за разне огласе и 
представљају један вид јавног гласила. Такође, многи користе зид да би 
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написали љубавну поруку. На зиду се могу прочитати и разни афоризми, 
шаљиве поруке, политичка размишљања, претње. 

Код мале деце предшколског узраста, најчешће још у фази шарања 
и шкрабања, кад још не владају обликом и појавом, јавља се потреба да 
цртају на зиду, без претходног искуства о томе да уопште постоје зидне 
слике и да се на зиду може цртати. Ова фаза јавља се обично око друге 
године живота и траје до четврте. Појава цртежа објашњава се потребом 
детета да се изрази, да се игра, да дефинише себе, провери ритам свог 
кретања у простору. Дете обично нема намеру да нешто прикаже. Радује 
се насталим траговима, као и шумовима који при томе настају 
(Карлаварис 1984:26) 

2.Урбани записи 

Модерно доба такође има свој зид где се остављају поруке, само 
што су медији другачији. Појаву графита на улицама, поруке бунта и 
протеста, искористили су и поједини уметници да употпуне свој ликовни 
израз. Жан-Мишел Баскијат (Jean-Michel Basquiat) седамдесетих и 
осамдесетих година 20. века, радећи графите и преносећи такво искуство 
на папир и платно, као сликарски израз, постао је део mainstreem-а и био 
признат и веома цењен уметник. 

Графити се још увек сматрају бесмисленим шарањем зидова, 
недозвољеним цртањем, писањем или сликањем на зиду неког јавног 
објекта. Подељена су мишљења у вези са графитима; неки сматрају да су 
графити само један облик вандализма чија појава нарушава изглед 
окружења и да су одраз хулигана, проституције, наркоманије и сличних 
маргиналних група. Са друге стране, постоји супротно мишљење да 
графити представљају субкултуру; да су одраз једног модерног доба. 
Велики проценат графита раде веома талентовани људи и могу се 
сматрати правим ремек-делима. Они могу представљати текстуалну 
поруку, а могу бити чисто ликовно решени, попут слике на платну. 
Графит баштини бунт, он може да носи снажну поруку незадовољства, 
похвале, ироније и сарказма. Графити обично представљају искрена 
размишљања младих људи о животу, њиховом положају у друштву, 
ситуацији у земљи, пријатељству, љубави, музици.  

Корени модерних графита могу се пронаћи у северноисточном делу 
САД, тачније у Филаделфији и Њујорку, где су шездесетих и 
седамдесетих година постали главни метод обележавања урбане 
омладине, која је остављала ознаке или идентификацију по свом 
комшилуку. Овај процес остављања потписа или иницијала, на што је 
више могуће места, постало је познато као „означавање“ које се на крају 
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претворило у такмичење међу појединцима или бандама (Гастман и Нилон 
2010). Чињеница да су људи још у палеолиту користили пећину, зид и 
друге површине како би цртањем и сликањем јавно изразили неко своје 
осећање, означили границу територије и пренели поруку некоме, 
оправдава постојање графита као природну потребу, као део људске 
егзистенције. Због тога би графити требало да имају своје место у 
данашњем друштву, као део урбане културе, без обзира на то да ли носе 
политички став, уметничку поруку или неки други вид комуникације. 
Како би своје поруке послали што даље, уметници графита су отишли 
корак напред: од зидова улица, зграда, подземних пролаза и јавних 
грађевина почели су своје идеје да израђују на вагонима возова, како би 
њихова порука путовала од града до града, од државе до државе. 

На самом крају 20. века појављује се интернет као ново средство 
комуникације. У кратком периоду информатика рапидно напредује и нуди 
људима разне програме и апликације, како би што брже и квалитетније 
разменили информације. Друштвене мреже се појављују у облику зида на 
који људи остављају поруке једни другима. Запис стиже за мање од једне 
секунде с једног краја света на други. Зидни запис од црног трага угља, 
преко раскошног орнамента, слике или мозаика, спреја на зиду или 
урезаног трага длета, постаје куцана информација на зиду корисника 
интернета. Потребе човека су исте вековима, само се форма комуникације 
мења. Мења се и језик; све више се користе скраћенице и речи страног 
порекла, тако да се на зидовима друштвених мрежа, у виду поруке на 
зиду, могу остављати „постови“. 

 Овим истраживањем прича о зиду преведена је на ликовни језик. 
Оно што човек, али много више зуб времена, учини од зида, после више 
година, деценија или векова,прави је изазов за једно студиозније 
истраживање материје и текстуре. Савремене вишеспратнице немају такву 
ликовну вредност као стари, оронули зидови, који су сами по себи 
енформел. Модерне зграде немају богатство текстуре и могућност да се 
њихови зидови проучавају у смислу ликовних вредности материје.  

„За човека који сања о кући просто је немогућа чињеница да 
небодери немају подрума. Од улице до крова станови су наређани једни 
над другима, а цео град покривен је шатором неба без хоризонта. Зграде у 
граду имају само спољашњу висину“ (Башлар 2005:46). 

Стари зидови се данас руше, јер се не уклапају у концепт савремене 
архитектуре. Појединачне куће у градовима нарушавају изглед урбане 
средине. Оне су окружене модерним зградама, од нових материјала 
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−бетона, бљештавог стакла и неуништивог челика. У селима се куће 
такође руше, али саме од себе, јер одласком људи из села у градове, нема 
ко да их одржава. Испричане приче које су остале међу зидовима лагано 
нестају, ишчезавају, заборављају се, као и начин на који су се ти зидови 
некада зидали. 

Зидни запис, остаје на нивоу метафоре, као начин комуникације, 
коју је наметнуо савремени начин живота, као начин преношења поруке, 
путем електронских уређаја. Ови појединачни зидови, као фрагменти 
некадашњих времена, сведоче о ванвременској потреби људи да нешто 
саопште, комуницирају, пренесу поруку, оставе запис. 
 
 

 
2.) Наташа Дејановић Димитријевић, „Зидни запис“, 60х120цм, 2016.год. 

 
3. Memento vivere 

 
(Како треба да се понаша онај који хоће да стигне) 

 
„Ви које нежност духа носите до љубави према врлини и ви који 

се опредељујете за уметност, почните тиме што ћете обући ово одело: 
љубав, веру, послушност и стрпљивост. Најпре што можете ставите се 
под вођство једног мајстора и учитеља. Напустите га најкасније што 
можете“ (Ченини 1950: 6). 

Данас је човек социјално, породично и морално спутан. 
Неоствареност као универзална човекова ситуација, непрекидни је позив 
за хуманијим животом. Окренутост према уметности и према 
стваралаштву има смисао непристајања на људску неоствареност. Ниче је 
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за израз memento mori1користио своју верзију - memento vivere, чиме је 
хтео да каже да смо заборавили да живимо. Треба живети, борити се, ићи 
напред и размишљати позитивно. Данас треба бити нарочито осетљив на 
лепе ствари, јер је лоших исувише. 

Према речима Миће Поповића „Сликар мора да направи слику да 
би сачувао наду. Можда је ова нада, у ствари, нада у могућност 
поновљених двоструких тензија, могућност поновљеног стања 
унутрашњег сукоба; најзад, можда је то нада у живот сам и његову 
благодатну соковитост“ (Поповић 1983: 14–15).Потреба за стварањем, 
сазнањем, експериментисањем и испробавањем покреће човека већ 
вековима. Стваралачки чин доприноси квалитетнијем начину живота. 

Нема природније жеље од жеље за сазнањем. Ми испробавамо сва 
средства која нас овоме могу водити. Кад нас разум изда, прибегавамо 
искуству“. 
 

Per varios usus artem experientia fecit: 
exemplo monstrante viam2 

 
„Човек који размишља позитивно и креативан је, има испуњен и 

садржајан живот. Многи мислиоци, војсковође, филозофи и уметници 
говорили су о том узвишеном чину са посебним жаром.Само нас нарочита 
слабост наводи да се задовољимо оним што су други или што смо ми сами 
нашли у том лову за сазнањем; мало паметнији човек се неће тиме 
задовољити. Нема краја нашим истраживањима. Наш крај је на другом 
свету. Знак је сужености духа кад је човек задовољан, или пак уморан. 
Ниједан племенити дух не остаје у себи: он увек тежи и тера преко својих 
снага; његови полети превазилазе његова дела; ако не одмиче и не надире, 
ако се не пропиње и са собом не сукобљава, он је само напола жив; његова 
трагања су без исхода и без облика; његова храна је дивљење, потера, 
неизвесност“(Де Монтењ1967: 418). 

1Mementomori−сети се смрти,и ти си само смртник.Латинска пословица 
која се односи на пролазностживота; она подсећа да ће сви једног дана 
умрети и да треба искористити сваки дан живота. З. Лукић, Античке 
пословице, Бањалука−Стокхолм−Осло, 1068−2000, 32. 

 
2„Разноврсним огледима искуство је створило вештину, јер нам пример показује пут.“ 

Манилије, I, 59, у наводу Јуста Липсија, О политици или држави, I, 8. 
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Василиј Кандински описује тај жар као „треперење душе“. Оно што 
уметник проживљава и ствара, постаје дело, самостално и опипљиво, које 
посматрачу може, али и не мора да се допадне. Дилема увек постоји, да ли 
је створено дело довољно добро и да ли код других тиња исти жар када га 
посматрају. Истинско уметничко дело настаје „из уметника“на тајанствен, 
загонетан, мистичан начин, а затим постаје самостални субјект који одише 
духом, постаје личност, биће (Кандински1996:133). 

„Уметник у животу није дете среће: он нема право да живи без 
обавеза, он мора да се побрине за тежак задатак, који је често и његов 
крст. Он мора да зна да свако од његових дела, осећања, мисли гради фини 
и неопипљиви, али чврсти материјал, од кога настају његова дела, и да 
стога он није слободан у животу, већ само у уметности“(Кандински 
1996:137). 
 

4. Закључак 
 

Када говоримо о методологији истраживања, морамо још једном 
да се осврнемо на интердисциплинарни приступ, обухватајући више 
области од филозофије уметности, естетике, психологије уметности, 
преко историје уметности, социологије, етноногије као и технологије 
сликарства.Да би се истраживала нека нова сликарска дисциплина, која 
је заправо комбинована техника, неопходан је увид у сликарске опусе 
бројних уметника, како старије, тако и новије уметности. Даље 
прикупљање грађе односи се на теоријска промишљања, како историчара 
уметности и људи који се баве истраживањима психологије и 
филозофије уметности, тако и исказа самих уметника. Од велике користи 
јесу и многи видео записи, интервјуи, документарни филмови и сл. 
Неопходно је било анализирати тај разнолики материјал, заједно са 
искуствима проистеклих из непосредне праксе. У методологији 
сликарских истраживања важно место заузима практична верификација, 
повезивање различитих искустава и међусобна компарација.Да би 
ликовно дело представљало јединствену, хармоничну целину, мора 
садржати ликовне елементе. Квалитет линија, боја, текстура и форми у 
једном ликовном делу, зависи од посвећености и студиозности самог 
аутора, као и од његових мануелних вештина иразвоја фине моторике. 
Сваки облик уметничког изражавања (код одраслих), у овом случају се 
то односи на сликање и цртање; као и креативног играња (код деце), 
захтева вештину руку, прецизне покрете прстију, правилно обликовање 
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форме и оно што је најважније, али и најтеже − прелажење пута од 
перцепције до реализације.Грађење слике помоћу бојених слојева, 
урезивања, гребања, преклапања различитих материјала, прожимање 
токова, наизменично смењивање текстура и истраживање материје кроз 
аморфне форме, средства су комуникације посредством записа на зиду, 
тј. комуникације преко зидног записа. 
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Nataša Dejanović Dimitrijević 
 
 
THE METAPHOR OF A WALL RECORD - AMORPHOUS CONDITIONS OR 

MATERIAL CONFIGURATIONS 
 

The basic idea of this research is the visual communication of a man over the 
centuries through messages, with an emphasis on contemporary forms of human 
communication. A man’s need to leave a message on a wall was transposed into a 
visual language. This art project depicts painting which represents a metaphor of a wall 
record. 

In the theoretical analysis of the wall record, two basic principles or starting 
points can be noted: the tendency to preserve folk tradition and manual skills in artistic 
expression, as well as communication through message, record, and drawing. The 
practical part of this research examins matter in painting through amorphous forms and 
different textures, achieved by traditional materials such as lime, sand, straw, mud, and 
modern synthetic materials such as acrylic binders and paints, polymer emulsions, 
acrylic cement, elastic mass for grouting, smoothing  mass, ceramic binders. 

Keywords: wall records, communication, painting 
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УЛОГА ВАСПИТАЧА У ОРГАНИЗОВАЊУ, ПОСМАТРАЊУ, 
УСМЕРАВАЊУ И ПРАЋЕЊУ ЛИКОВНОГ РАЗВОЈА ДЕЦЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
 
 Процес ликовног васпитања захтева креативну и флексибилну 
атмосферу у којој ће међусобно поверење и пријатељски однос 
преовладати и допринети да у таквим околностима дете развија 
дивергентно мишљење и креативност. Највећу улогу у формирању таквог 
окружења има васпитач који мора балансирати између праћења и 
усмеравања детета, с једне стране, и развијања слободе и самосталности, с 
друге стране. Поред тога, успешан васпитач планира и организује ликовне 
активности, пажљиво градећи своје технике и методе рада, посматра, 
прати и усмерава ликовни развој детета и групе и води евиденцију 
напретка у ликовном изражавању деце. У овом раду простор је дат улози 
васпитача у организовању, посматрању, подстицању и праћењу ликовног 
развоја деце у циљу стицања поверења и међусобног уважавања, као и 
развијања стваралачких способности, самосталности и самопоуздања кроз 
ликовно изражавање детета. 
 Кључне речи: ликовно васпитање, васпитач, ликовне активности, 
креативност, машта, ликовно изражавање 
 
 

Увод 
 

Ликовно васпитање код деце предшколског узраста има велики 
значај за његов даљи развој, а потреба за ликовним изражавањем је стална 
и кроз њу дете исказује своја осећања, своје мисли, искуства, идеје, 
открива и потврђује себе као стваралачко биће. Са децом треба причати, 
бодрити их, подстицати њихову машту и креативност, упознати их са 

1marijamojovic@yahoo.com 
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разним материјалима и техникама рада и створити пријатну атмосферу у 
којој ће преовладати међусобно поверење и пријатељски однос. То детету 
пружа могућност да се слободно изражава, да само трага и 
експериментише без страха да ли ће удовољити критеријуму одраслих. 

Отуда, веома је важно да васпитачу, као орагнизатору ликовних 
активности у вртићу, циљ буде задовољење дечје потребе за стваралачким 
изражавањем, како би спознао њихове могућности., њихове жеље и 
интересовања, а онда у скалду са тим помогао да их остваре и развију на 
одговарајући начин. 
 

„Da bi vaspitač mogao da osmišlja i vodi likovne aktivnosti koje 
su prilagođene detetu, treba dobro da poznaje, razume i uvažava prirodu 
i razvojne karakteristike dece, s jdn strane, i prirodu matematičkih i 
likovnih sadržaja i procesa, s druge strane, a posebno onih koji mogu da 
se primene u radu sa decom određenog uzrasta. Naročito je ažno da 
vaspitač razume i prihvati dečji autentični umetnički i likovni razvoj i da 
dobro poznaje adekvatne metodičke pristupe u planiranju i realizaciji 
likovnih aktivnosti za određeni uzrast“ (Novaković, 2014). 

 
Улога васпитача у развоју ликовних способности деце предшколског 

узраста 
 

Васпитач је значајан фактор у организовању, посматрању, 
усмеравању и праћењу дечјег ликовног стваралаштва. Утицај васпитача у 
току васпитног рада може бити усмерен у разним правцима, али треба 
водити рачуна да је за ликовни рад најважније правилно развијање 
ликовних способности. Зато је битно да их познајемо и да знамо како 
утицати на њихов развој. 

Ликовне способности делимо према врсти нервних активности, па 
тако се у сфери сензитивних нерава могу разликовати тачно запажање и 
осетљиво запажање. Тачно запажање се заснива на намерној и усмереној 
пажњи, а осетљиво запажање подразумева запажање и претходно дечје 
искуство, осетљивост и машту.  

Када говоримо о интелектуалним активностима разликујемо 
визуелно памћење и креативно мишљење. Оно што човек запази и сачува 
у својој свести користиће када му затреба. Тако се код деце може вежбати 
запажање облика, објеката и боја у природи и окружењу и њихово 
повезивање у ликовни израз. Креативно мишљење подразумева 
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ангажовање интелектуалних способности која преобликују стечена 
ликовна искуства на нови, оригиналан начин. 

У сфери емоција разликујемо емоционални став и машту као вид 
конкретизације емоција. На нивоу предшколске деце емоције се не могу 
строго разграничити, што је природно, али васпитач има задатак да код 
деце јача естетска осећања и да подстиче машту, која је мост између 
емоција и појмова, јер она конкретизује емоције у неки визуелни садржај. 

У сфери моторике разликујемо моторичку спретност и осетљивост 
моторног живца. Моторичку спретност дете развија кроз задатке који 
траже већу прецизност, тачност и доследност употребе ликовног 
материјала. Осетљиво моторичко реаговање чини повезивање моторике са 
другим психичким квалитетима, емоцијама и другим. 

Васпитач свој рад организује тако што у сваком следећем раду 
утврђује које ће способности посебно подстицати, бирајући оне које 
развијају ликовно искуство, а затим оне које подстичу стваралаштво и 
креативна мишљења. На тај начин дете се у континуитету ликовно развија 
и напредује.  

Васпитач, као личност и као орагнизатор ликовних активности у 
предшколској установи, осим што припрема одговарајући материјал и 
прибор за дечје ликовно стваралаштво, он структуира средину која ће 
децу подстицати на стваралаштво и на тај начин омогућити да се 
активности деце интензивније и садржајније развијају. 
 

Усмеравајућа улога васпитача и праћење ликовног рада у току 
активности у процесу ликовног васпитања деце предшколског 

узраста 
 

Сам процес ликовног васпитања деце изискује усмеравање од 
стране васпитача које не сме бити претерано, јер оно може потиснути и 
угушити дечју спонтаност у ликовном изразу, али не треба ни препустити 
децу самој себи у стваралачком изражавању. То значи да развоју 
стваралаштва код деце не одговара ни атмосфера потпуне слободе, нити 
укалупљивање у постојеће стандарде мишљења и деловања. Деци је 
потребно усмеравање исто колико и подршка. Често, и поред извесне 
мотивације и подршке у сопственим стваралачким напорима, дете има 
потребу за помоћи одраслог у решавању проблема, која не треба да се 
састоји у давању готових решења, већ треба бити подстицајна, чиме ће се 
дете одржати у уверењу да то што ради има вредност и да је важно. 

У току рада васпитач је стално са децом и треба водити рачуна да 
његови подстицаји не буду у супротности са спонтаношћу детета. 
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Васпитач би требало да осети прави тренутак за одређени подстицај, а да 
то дете прихвати спонтано и да при томе сагледа и неке друге могућности 
које могу подтсаћи машту и креативност детета.  
 

„Будући да на предшколском узрасту већина ликовних 
активности има карактер игре, оне за дете представљају извор 
задовољства, али омогућавају и ослобађање вишка напетости и 
фрустрација, чиме се поспешује опуштање и смиреност. Ликовно 
изражавање омогућава деци да изразе своје мисли и осећања без 
инхибиција, а будући да ликовни материјали обезбеђују сигурни 
вентил за испољавање емоција, да ослободе и позитивна и 
негативна осећања на прихватљив начин“ (Вечански, Васиљевић 
Благојевић, Маринковић, 2017). 

 
Кроз игру дете учи, ради и ствара. Зато васпитач мора добро да 

познаје игру као основни облик испољавања детета у предшколском 
узрасту. Кроз игру и обликовање са децом васпитач делује подстицајно на 
дечје ликовно стваралаштво, а уједно помаже деци да дођу до идеје 
уколико не почињу са радом. На тај начин васпитач подстиче замисао и 
намере детата како би се развијало његово самопоуздање. „Објашњење је 
једини пут „кориговања“ дечјег рада, али васпитач не сме да намеће 
детету ни боју, ни облик, већ само треба да обогаћује његово сазнавање и 
доживљавање“ (Карлаварис, Келбли, Стојановић-Кастори, 1986). 

У циљу успешног праћења и усмеравања дечјег ликовног 
изражавања, васпитач прикупља збирку дечјих ликовних радова, слаганих 
по редоследу настајања и води евиденцију у којој бележи све што запази у 
напредовању и на основу тога доноси закључке о ликовном развоју сваког 
детета. 

Ликовне активности у раду са децом предшколског узраста 
подразумевају манипулацију различитим материјалима, облицима и 
објекатима, што доприноси развоју чула и фине моторике руке и шаке, као 
и интеракцију са њима која је значајна за различите форме учења и 
разумевања света који окружује дете. Сваки материјал који се користи у 
ликовним активностима, било да је ликовни, природни, обликовани, 
необликовани, рециклажни, представља један нови изазов и извор 
различитих информација. Кроз манипулацију тим материјалима деца 
упознају њихова својства и могућности обликовања што ће допринети 
процесу учења и сазнања. Васпитач има обавезу да упознавање са новим 
материјалима организује кроз креативано и занимљиво презентовање у 
циљу прихватања и овладавања њиме, а што се својства материјала боље 
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упознају и што више је материјал доступан у дечјем раду, то ће и 
могућност изражавања њихових идеја бити лакша и убедљивија. 

Васпитач као организатор и покретач на ликовним активностима 
пружа деци могућност да решавају различите проблеме истражујући и 
стварајући. Покретање и мотивација деце чине да буду активни, али у 
предшколском узрасту у већини случајева деца нису у могућности да у 
потпуности самостално реше неке проблеме, те је затонеопходна 
интеракција са одраслима. У тој интеракцији компетентна особа својим 
деловањем омогућава детету да постепено преузима контролу над 
решавањем проблема.  

Када су деца мотивисана за рад, онда су активна. Тада васпитач 
има задатак да их прати у току активности и да интерактивним деловањем 
помаже у решавању постављеног ликовног проблема. Уколико запази 
одређене сметње, он те сметње благовремено и неосетно отклања и 
активност усмерава у жељеном правцу. Неки проблеми се понекад не могу 
отклонити истог часа, већ је за то потребно дуже време. Васпитач ће то 
забележити и одмах указати на могућности које дете може да испољи и у 
складу са тим усмеравати дечји рад, уз сталне похвале. Детету треба 
омогућити да успостави равнотежу између жеља и могућности кроз 
константно вежбање и играње ликовним материјалима и ликовним 
елемнтима. 

Задаци ликовног васпитања подразумевају и развијање осећања 
слободе код деце, јер слобода доприноси креативности, а у ликовној 
уметности се не може стварати уколико се од деце тражи да прецртавају, 
имитирају и да раде по жељи и наредби одраслих. Томе много доприноси 
правилан васпитни однос између васпитача и детета и подразумева 
васпитни процес који се остварује постепено и не сме бити мимо познатих 
општих и друштвених законитости нити на штету слободе других. Исто 
тако, активност деце настаје као последица мотивације која спонтано 
подстиче децу, а утицај васпитача, као фактора спољних импулса се 
огледа у подстицању кроз разговор са децом, демонстрацију, неким 
другим естетским подстицајем или уметничким деловањем.  

„Према томе, сваки васпитач треба да познаје децу, да уважава 
њихове потребе за активношћу и да их одговарајућим импулсима 
усмерава, тако да се истовремено остварује како квалитет ликовног рада, 
тако и развој једне активне и слободне стваралачке личности“ 
(Карлаварис, Келбли, Станојевић-Кастори, 1986). 

Поред позитивних елемената који могу деловати подстицајно на 
ликовни развој деце, неопходно је нешто рећи и о неадекватним 
реаговањима авспитача у току одвијања ликовних активности. Често се 
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дешава да васпитачи фаворизују децу која долазе са одређеним ликовним 
предзнањем у вртић, окарактерисавши их као талентовану децу, па 
њихове радове користе као пример за осталу децу, што у већини случајева 
изазива супротне ефекте од оних које васпитач жели да постигне. Такви 
поступци васпитача неку децу гурају у страну, повлаче се и сматрају да 
нису довољно способна. Зато васпитач мора посветити подједнако пажњу 
свој деци без дилема које у њему изазивају разне методе учења о цртању.  

Васпитач треба добро да познаје ликовну уметност која му помаже 
у развијању естетских критеријума, као би успешно пратио, усмеравао, 
процењивао и вредновао дечји ликовни рад. Васпитач никада не треба 
цртати уместо детета или повлачити његову руку док црта, јер се тако 
нарушава дечји ликовни израз. Неуредне дечје радове не треба 
критиковати и грдити, јер циљ лиовног васпитања није развијање 
уредности и прецизности која ће угушити дечју спонтаност. Деца често 
проводе време испитујући материјале и ништа не одраде у току 
активности или одраде, али свој рад на крају униште. Иако се то 
одраслима чини погрешним, треба дозволити детету да опробава 
материјал, да трага за идејним решењем, а васпитач ће у случају потребе 
помоћи деци којој је потребно стицање самопоуздања.  

Погрешан став васпитача огледа се и у тежњи да своје ставове и 
критеријуме у вредновању дечјих ликовних радова намеће деци. Дечји 
статови и критеријуми се знатно разликују од критеријума одраслих, па су 
те разлике у мишљењу често узрок неспоразума.  

Позитиван резултат ликовног васпитања деце оствариће се само 
онда када је васпитач оспособљен за педагошко интрепетирање плана и 
програма рада и самостално планирање ликовног садржаја, уз стално 
праћење достигнућа у развоју теоријских сазнања и примене тих знања у 
пракси. 
 

Закључак 
 

„Васпитач увек мора да буде отворен и спреман за све позитивне 
промене које настају на плану општег развоја педагогије, па према томе и 
ликовне педагогије, мора да прати тај развој и да у њему активно 
учествује. Да би подстицао децу да истражују, да буду радознала, мора и 
сам да буде истраживач који се никада не задовољава једноликошћу“ 
(Карлаварис, Келбли, Станојевић-Кастори1986). 

Од васпитача се очекује да на основу пажљивог посматрања 
активности деце, праћења њиховог интересовања и напредовања у 
ликовном изразу, подржава и охрабрује њихово залагање и стваралачки 
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процес. Кроз разговор током и након ликовних активности подстицати 
развој дечјег самопоуздања, размишљање и осамостаљивање које ће 
допринети слободнијем приступу у решавању ликовног проблема. Уз то, 
васпитач треба да подржи дете у његовој жељи и покушају да кроз 
ликовни израз изнесе своја осећања, своје мисли и запажања света око 
себе и на тај начин омогући развијање стваралачких способности. 
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THE ROLE OF TEACHERS IN ORGANIZING, OBSERVING, 
DIRECTING AND MONITORING THE ARTISTIC DEVELOPMENT 

OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

The process of art education requires a creative and flexible atmosphere 
in which mutual trust and friendship prevail and contribute to the development 
of divergent thinking and creativity in such circumstances. A teacher has the 
biggest role in the formation of such an environment, and must balance between 
monitoring and directing a child on the one hand, and developing freedom and 
independence on the other. In addition, a successful teacher plans and organizes 
art activities, carefully developing their techniques and methods of work, 
observing, monitoring and directing the artistic development of the child and 
group and keeps arecord of the progress in the artistic expression of the 
children. In this paper space has been given to the role of teachers in 
organizing, observing, encouraging and monitoring the artistic development of 
children in order to foster trust and mutual respect, as well as to develop 
creative abilities, independence and self-confidence through artistic expression 
of the child. 

Keywords: art education, teacher, artistic activities, creativity, 
imagination, artistic expression 
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МУЗИКА У ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ 
СИСТЕМУ 

 
Садржај рада је резултат теоријских истраживања и проналажења 

одговарјућег приступа теми која се односи на дечије спонтано музичко 
стваралаштво у предшколском узрасту. Фокус је на музичким играма, 
певању, слушању музике, свирању на дечијим инструментима и основним 
елементима компоновања и импровизовања, прилагођеним дечијим 
могућностима и потребама. Потребно је и упознати се са постојећим 
планом и програмом, тачније њиховим делом који се односи на музичке 
активности у предшколским установама, који су прописани од стране 
Министрства Републике Србије и који треба поштовати, али и употпунти, 
односно унапредити. Након представљања Плана и програма за музичке 
активности, поставља се питање да ли се исти може оставрити у 
свакодневномраду са децом, у којој мери и на какав начин. У циљу 
добијања одговора на ова питања, спроведено је истраживање у виду 
анкете коју су попуњавали васпитачи и давали одговоре на питања о 
могућностима остваривања циљева и задатака музичких активности у 
предшколским установама. Резултати овог истраживања ће бити 
приказани у даљем тексту. 
 

Кључне речи: предшколски узраст, музичко образовање, план и 
програм, креативност, стваралаштво. 
 

Увод 
 

Један од основних задатака припремног предшколског програма је 
ослушкивање и ослањање на потенцијале детета, пружајући му помоћ при 
изражавању своје особености, својих унутрашњих потреба и 
интересовања, као и иницирање даљег развоја. Предшколски узраст је 
најповољнији за интезиван развој значајних сазнајних способности као 
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што су синтетичко опажање простора и времена, опажајно-представно 
мишљење и стваралачка машта(Службени гласник, 2006). Стваралачки 
потенцијал је потребно неговати у свим сегментима образовања, а посебно 
у уметничким делатностима, односно музици, о чему ће даље бити речи. 
Музика подстиче целокупни дечији развој, емоционално и друштвено 
обогаћује дечији живот и има велику улогу у свакодневном животу детета. 
Бављење музиком утиче на развој психичких и физичких способности, 
изграђивање естетског односа према музици и уметности уопште, 
позитивно утиче на општи развој појединца, пре свега на развој умних 
способности у детињству, али и на даље образовање и образовно 
достигнуће(Домоњи 1986). Певањем се код деце подстиче емоционална и 
мисаона активност а тиме и њихове остале психичке активности. 
Применом песама са текстом посебно се остварује утицај на развој 
музичког укуса и способности препознавања и разликовања песама 
различитог карактера, обједињује се утицај на развој свих музичких 
способности, чиме се подразумева развој слуха, ритма и музичке меморије 
и тиме се остварују образовни и васпитни задаци музичког васпитања у 
предшколским установама (Ђурковић-Пантелић 1998). Облици музичких 
активности који се негују у предшколском узрасту у оквиру предшколске 
установе су: певање, слушање музике, музичке игре, стваралаштво и 
свирање на Орфовом инструментаријуму. 

Програм раног, предшколског музичког образовања треба да 
доприноси проширавању и сређивању социјалних и сазнајних искустава 
деце, да оснажује комуникативну компетенцију, доприноси емоционалној 
и социјалној стабилности деце и подржава мотивацију за новим облицима 
учења и сазнавања. Увођењем све деце у предшколске установе 
ублажавају се социо-културне разлике и обезбеђује се приближно 
подједнака припрема за полазак у школу. Програм рада у предшколским 
установама је допуна породичном васпитању, али укључује права 
родитеља да активно учествују у васпитању и образовању своје деце. У 
оквиру Припремног предшколског програма за васпитање и образовање 
деце која се припремају за школу, у најстаријој – припремној групи, 
активности се спроводе према Основном програму Модела А и Модела Б. 
Заједничке одлике оба Модела предшколског васпитања и образовања 
којима се деца припремају за школу су: функције, циљеви, задаци и 
критеријуми за зрелост или готовост деце за полазак у школу. Припремни 
предшколски програм се остварује у складу са општим начелима 
васпитно-образовног рада, док се специфични задаци односе на важне 
аспекте припреме за полазак у школу кроз: подстицање осамостаљивања, 
подршку физичком развоју, јачање социо-емоционалне компетенције, 
подршку сазнајном развоју, неговање радозналости, поштовање 
индивидуалности и подстицање креативности(Службени гласник, 2006).  
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Модел А припремног предшколског програма има за основу 
динамички, флексибилни, интерактивни и отворени процес у васпитању и 
образовању, чија је основна функција да доприноси еманципацији детета 
и његовог развоја. Програм је осмишљен као целовит васпитно-образовни 
процес који се сагледава као циклус кога чине посматрање, планирање, 
делање, праћење и евалуација. Међусобно су испреплетани, део су истог 
процеса и теку истовремено. Овај модел предшколског програма се 
заснива на специфичним законитостима о деци и васпитачима. Васпитач 
усмерава децу на активно истраживање и сазнавање о појавама које не би 
сами открили; структурира и систематизује знање, уноси нове изворе 
сазнања; шири терен истраживања и учења на просторе ван вртића; 
континуирано процењује и критички преиспитује своју васпитну праксу и 
на основу тога је по потреби мења и унапређује. Модел А је конципиран 
кроз три етапе развоја у оквиру којих се одвијају активности:1)социо-
емоционални развој; 2)сазнајни развој; 3) изражајни и естетски развој. 

Модел Б је део Општих основа предшколског програма,при чему 
се посебно истиче његова примена, јер је законом предвиђена његова 
обавезна реализација са шестогодишњом децом. Програм представља 
систем активности и садржаја, као и посебних методичких поступака 
којима се постиже: интелектуална, социјална, емоционална и мотивациона 
готовост. Применом овог програма остварује се припремљеност деце за 
полазак у школу и обавезе које их очекују, уз развој сазнајних 
интересовања неопходних за школски начин учења. 

Оба модела Општих основа предшколског програма имају исти 
садржај, међутим, организован јена различите начине. Модел А пружа 
више слободе у креирању активности, као и већу слободу кретања и 
избора активности деце. Не наглашава се посебно припрема за полазак у 
школу, колико целокупни развој детета као личности и припреме за даљи 
живот, подразумевајући и припрему за школу. Модел Б има за основни 
циљ припрему деце за полазак у школу и акценат је на активностима и 
поступцима оријентисаним према тој припреми. Ипак, модел Б не 
ускраћује васпитачима слободу креирања и планирања активности у 
односу на модел А. Области рада су у моделу Б приказане у другачијем 
облику од модела А, али можда у већој мери усклађене са школским 
програмом који очекује предшколце, јер су области васпитно-образовног 
рада модела Б присутни и у млађим групама, чиме је обједињен 
континуитет програма. Свакако да се и у оквиру Модела А обрађују у 
млађим групама области припремног предшколског програма 
прилагођеног различитим узрастима, али се тај континуитет доводи у 
питање при поласку у први разред основне школе, уколико се не 
прилагоди рад у предшколској групи. 

Преглед музичких активности дат за оба модела у оквиру 
Правилника о општим основама предшколског програма из Просветног 
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прегледа Министарства просвете и спорта Репупбике Србије из 2006. 
године, изгледа овако: ,,Музичко васпитање у предшколским установама 
обухвата области: слушање музике, певање, свирање и плесне активности. 
Активности слушања музике се спроводе са циљем за остваривање 
интересовања за музику код деце, развој способност њеног пажљивог 
слушања, уз препуштање атмосфери коју ствара и најелементарније 
познавање музике, развој способности уочавања и разликовања карактера 
композиције, као и познавање занимљивих појединости из живота и 
стварања појединих композитора. Ови циљеви се остварују слушањем 
вокалних и инструменталних дела из познате културне баштине 
компонованих за децу и различитих музичких жанрова (класична, 
традиционална, етничка музика...). Активности певањапесама имају за 
циљ развој гласовних могућности деце, као и развој осећаја за правилно 
извођење различитих мелодијско-ритмичких структура, правилна дикција 
и артикулација текста приликом извођења песме,осећај за прецизно 
извођење различитих ритмичких структура песама, способност 
индивидуалног певања уз инструменталну пратњу. Активности певања се 
остварују у оквиру музичких игара или музичких 
драматизација,извођењем мелодија песама уз пратњу инструмента или 
ритмичке структуре уз пратњу Орфовог инструментаријума. 
Учествовањем у активностима свирања, деца користе инструменте из 
Орфовог инструментаријума са неодређеном висином тона (штапићи, 
бубњеви, звечке, кастањете, чинеле...) уз сразмерно тачно извођење 
различитих ритмичких структура. Циљ активности је постепено 
оспособљавање за музицирање на инструментима са одређеном висином 
тона у складу са дечјим интересовањима и могућностима. Плесне 
активности се најчешће организују повезано са активностима у оквиру 
телесног и музичког васпитања, посебно ритмике. Циљ је 
остваривањеритмичке прецизности, кординација и култура покрета, 
њихов склад, лакоћа и слобода у изражавању музичког доживљаја уз 
сналажење у простору и способност овладавања њиме. Плесне 
импровизације покретима који подразумевају представљање и 
подржавање ликова, ситуације и радњи у одређеном ритму, са или без 
музичке пратње, народне и орске игре, као и други плесови доступни деци 
предстваљају разноврсне облике остварења циљева ове активности“ (2006: 
91). 

Према истраживању (Савић 2014) које је спроведено 2014. године у 
вртићима на територији општине града Врања, васпитачи примењују 
искључиво Модел А или Модел Б. Већина испитаника, тачније њих 71% 
примењује Модел Б, док мањи, али незанемарљив број примењује Модел 
А – 29%. Из разговора са васпитачима о примени модела, након 
попуњавања упитника, изведен је закључак да су испитаници који 
примењују Модел А задовољни резултатима које постижу у раду са 
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децом, али да ипак немају све услове потребне за потпуно остваривање 
програма, као што су простор или дидактичка средства. Испитаници који 
примењују Модел Б имају подељена мишњења у вези истог. Један део њих 
сматра да није погодно примењивати Модел А и Монтесори програм, јер 
се деца не могу довољно уклопити у такву средину из средине из које 
долазе, као и да постоје проблеми након таквог предшколског програма 
при поласку у основну школу. Други део испитаника фаворизује Модел А 
у односу на Модел Б, али нема средства за остваривање таквог програма 
или подршку колега и управе, док је део испитаника сасвим задовољан 
методама и резултатима које постиже у раду са децом применом Модела 
Б. Један од разлога за примену Модела Б у већини је, по уверењима 
васпитача, утицај средине. 

Подједнак број испитаника је оценио да деци највише привлаче 
пажњу дидактичке, логичке и игре погaђања (34.8%), односно друга врста 
игара: покретне, драмске игре и позориште лутака (34.8%), док мањи број 
испитаника сматра да су то игре опажања и стваралачке игре (14.5%). 
Васпитачи у овом случају нису могли свој одговор да сведу на избор једне 
врсте игре, при чему су свој избор игара углавном груписали како је 
наведено. Како наводе испитаници, деца предшколског узраста су 
најактивнија у активностима музичких игара са инструменталном 
пратњом (44.8%), затим у стваралачким музичким играма (20.7%), у 
играма са певањем (17.2%), док су мање  активна у музичким 
драматизацијама (13.8%), а најмање у плесовима и народним колима 
(3.4%). Резултати који су савим очекивани у односу: дечија разиграна и 
маштовита култура и слобода кретања и активности коју пружа 
примењени програм, указују да већина, односно 72.4% деце највише 
уживају у играма које садрже слободне музичке импровизације.Такође, не 
мали број васпитача (27.6%), је одговорио да деца највише уживају у 
играма са одређеним правилима, што није сасвим у складу са 
примењиваним програмом. Занимљиве податке представљају резултати 
одговора о слободи дечијег музичког изражавања, према којима 75.9% 
васпитача сматра да су деца слободнија у групном, док 24.1% васпитача 
сматра да су деца слободнија у самосталном изражавању. Примена 
Модела А би требало да омогући деци развој самосталности и 
индивидуалности, сигурности, али ако се погледа са друге тачке гледишта, 
деца која одрастају у таквом окружењу су слободнија у односима са 
другом децом, лакше ступају у контакт и са децом која нису из исте или 
чак вршњачке групе. С обзиром на своју самосталност и сигурност, радије 
пружају своју помоћ другој деци или траже исто од њих, па у том 
контексту се може протумачити да више воле групно музицирање, мада је 
питање било о њиховој личној слободи изражавања.Музичке активности 
би по плану и програму требало да се одржавају два пута недељно, али је 
организација музичких активности у пракси препуштена васпитачима, с 
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обзиром на корелацију и интегрисање активности, пробе хора или 
оркестра. Највећи број испитаника (35.6%) одржава музичке активности 
четири пута недељно, 16.8% одржава три пута недељно, 28.7% два пута и 
15.8% једном недељно, док свега 2% свакодневно одржава музичке 
активности. На питање у којој мери негују заједничко хорско и 
оркестарско музицирање, одговор је углавном: често, понекад и ретко. 

Из наведених резултата не може се уочити значајан учинак музиког 
развоја, као ни подстицај за развој слободе и креативности. Програм по 
Моделу А сматра се отворенијим за креативне и спонтане активности, 
пружа више слободе кретања и избора саме врсте активности и времена, 
као и слободан избор инструмента и/или друштва, али услови и околина 
не дозвољавају и не омогућавају примену истог. Када су у питању услови 
за остваривање активности, постоји проблем и са извођењем програма по 
Моделу Б, који се у овом региону претежно примењује. Наиме ограничена 
економска средства умањују могућности за поседовање инструмената, док 
ограничене могућности васпитача умањују могућности за дечији 
креативни (и) музички развој, што указује на потребе за одговарајућим 
личним компетенцијима едукатора као музичких извођача и креативних 
личности, јер поље уметности пружа широк спектар могућности за 
импровизацију у радуод прављења разних инструмената, до анимирања 
деце. 

У оквиру Модела Б могуће је створити слободан простор и време за 
самостално истраживање и спонтано изражавање на пољу музичке 
уметности, али је потребно уложити додатни напор и децу константно 
усмеравати у том правцу, стално их подстицати, иницирати да изнова 
откривају магију звука који чују, али и оног који сами производе, како 
својим гласом, тако и на музичким инструментима. Када то једном осете, 
биће опчињени и спремни да зароне у себе и открију своје потенцијале – 
мале ствараоце. Да би се дечији креативи потенцијали откључали и 
преточили у стваралаштво, потребно је створити одређене услове, као што 
су средина у којој дете борави, материјалне могућности – музичке 
инструменте, по могућству различитог типа, односно различитих тонских 
боја, висина, са одређеном и неодређеном висином тона и сл. 
 

Дечија креативност и музичко стваралаштво 
 

Креативни развој цвета у средини где деца могу слободно да изразе 
своју радозналост, да се играју и истражују. Креативност се дефинише као 
активност која даје нове, оригиналне производе, било у материјалној или 
духовној сфери, при чему се ти производи не могу приписати имитацији 
већ раније постојећих производа, јер се од њих битно разликују. За 
креативне особе обично се каже да су оригиналне, домишљате, 
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флексибилне, спретне, да су добри импровизатори и нонконформисти, али 
не значи да су увек надпросечне у погледу интелектуалних способности, 
нити креативност могу добити напорним менталним и физичким радом 
(Бјерквол 2005). Дечије стваралаштво проистиче из посебних способности 
и преференција, актуализованих у подстицајној атмосфери непосредне 
средине кроз слободне игровне активности и може за последицу да има 
занимљиве и необичне продукте. У процесу дечијег стваралаштва се 
уочава инфериорност елемента намере да се створи продукт који ће 
задовољити посебне услове квалитета, нарочито код деце млађег узраста, 
што није случај код одраслих стваралаца. Код деце, креативни производ 
није неопходан конструктивни елемент стваралачког процеса, као што је 
код одраслих у фокусу интересовања. Процес стварања се своди на 
игровне активности које зависе од спољних и унутрашњих фактора и 
значајан је сами процес истраживања, стварања, испробавања идеја и 
решења. Спољни предуслови за дечије креативно стваралаштво се односе 
на погодну климу у околини детета, било да је у питању породица, школа 
или друштво, док унутрашњи подразумевају одговарајуће предиспозиције 
и способности, као што су особине личности и мотивација, које 
кулминирају или опадају током живота (Богуновић 2010). Процес 
креативног стварања пролази кроз различите фазе остварења (Шефер 
2000). Приликом иницијалне идеје о стварању композиције, у фази 
препарације, активирају се вештине које омогућавају процес 
конвергентног мишљења као способности за распознавање ритмичких и 
тонских образаца и музичке синтаксе (осетљивост за музичку целину). У 
фази инкубације се активира постојеће знање и искуство стечено у 
претходној фази, процес се заснива на дивергентним, имагинативним 
вештинама (Шефер 2000), које су такође важне, као и музичка опсежност 
(количина времена проведена у креативном замишљању), флексибилност 
(опсег музичког изражавања у односу на динамику, темпо, висину тона) и 
оригиналност (неуобичајено изражавање). У фази илуминације такође 
доминира дивергентни процес који је одговоран за стварање идеја и 
,,нагло се судара са пробуђеним конвергентним евалуационим процесом, 
(...), евалуација делује на подсвесном плану заједно са дивергентним 
процесом и одговорна је за препознавање оне идеје која представља право 
решење“ (Шефер 2000:36). Након фазе реализације у којој су активни и 
дивергентни и конвергентни процеси у циљу реализације осмишљене 
идеје, у евалуационој фази конвергентни логички процеси преиспитују 
идејна решења и остварује се креативни продукт – композиција или 
импровизација, или се идеја одбацује. 

Када је у питању дечије креативно стварање, постоје извесне 
разлике у фазама. Углавном краће трају, недостаје интуитивно 
препознавање одговарајућег решења у фази илуминације, фаза 
реализације је посебно кратка због дечијег одушевљења за углавном 
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случајно направљеим избором идеје. Фаза верификације се прилично 
разликује јер деца у раном узрасту још увек немају формиране логичке 
конвергентне критеријуме. Деца уживају у самом процесу креативног 
стварања и реализација продукта настаје као завршни део игре, без 
посебне намере за циљем и процењивања исхода (Шефер 
2000).Компоненте у којима се може развијати креативност су: креативна 
атмосфера, стимулација, могућности за игру, лак приступ ресурсима, 
ментори и узори, дозвола или подршка, мотивација или подстицај, 
информације, задаци отвореног типа. Остварење оваквих услова би 
пружало богато тло за развој креативних потенцијала, док иницијалну 
појаву креативности одређују 4 основна чиниоца: 1) креативни појединац, 
његове интелектуалне особине и особине личности; 2) креативни мисаони 
процес; 3) креативна ситуација или друштвено окружење; 4) креативни 
производ. Процес дечијег стварања се односи на сам процес откривања и 
експериментисања неке идеје, при чему није обавезан креативни производ 
као резултат таквог процеса, али може да се оствари и сасвим јединствено 
и иновативно решење, односно производ. ,,Дечије стваралаштво 
проистиче из посебних способности и преференција, актуализованој у 
подстицајној атмосфери непосредне средине кроз слободне игролике 
активности и може за последицу да има занимљиве и необичне продукте“ 
(Шефер 2000:18). Креативни производ као резултат дечијег стваралаштва 
у области музичке уметности би био стваралачко певање, односно 
измишљање, при чему се подразумева ,,свако дечије спонтано, ненаучено 
певање без обзира на то:  
1) да ли дете пева намерно или не (ии свесно или не) 
2) да ли тим певањем жели да искаже неки садржај или не 
3) да ли је певање намењено слушаоцу или дете пева само за себе 
4) да ли је певање потпуно или делимино стваралачко/иновативно 
5) да ли је дететов стваралачки удео потпун или делимичан (да ли 
измишља и речи и 6) мелодију, или је једно познато, а друго измишљено у 
односу на неку ситуацију, догађај, жељу...) 
7) да ли је таква креација по облику разчлањена, безоблична или целовита 
колико траје овакво певање; тек неколико секунди или више минута“ 
(Воглар 1997).  

Према односу речи које дете користи у измишљању и мелодије, 
разликују се две врсте певачког измишљања: 1) измишљање песама које у 
првом плану има речи и 2)  измишљање песама које у првом плану има 
мелодију и ритам (Воглар 1997). Када су речи у првом плану, дете говори 
о ономе што види, осећа, нешто чега се сећа или жели. У том случају, 
могуће је да дете певуши само за себе, стварајући спонтану песму, или 
представља олакшавајући начин изражавања. Када дете измишља песму у 
којој је мелодија у првм плану, речи могу заменити чак и неутрални 
слогови, или појединачни гласови и углавном су праћене неким 
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ритмичким кретањем, као што је љуљање, клацкање, кораци и покрети 
који се понављају. Ови облици изражавања се јављају током целог 
детињства, с тим што са годинама обрасци, фразе постају дужи, 
сложенији, смисленији. Уз одговарајућу подршку одраслих, спонтано 
дечије стваралаштво, као право мало богатство, може да прерасте у 
озбиљније уметничко стваралаштво, креативно и јединствено. Међутим, 
постоји и велика опасност од ометања развоја спонтаног стваралаштва 
због жеље одраслих да дете пева прецизно, да доследно понавља исте 
речи, упозоравајући га да не греши и не додаје ниште друго сем оног што 
је видело или чуло. У том случају се негује конформизам и потискује 
креативност. Супротно од тога, ако се дете охрабрује да настави да 
смишља мелодије и речи, уз смернице како да отпева још боље, 
способност стварања се развија, дете је сигурније у себе и омогућено му је 
да истражује даље и дубље своје могућности, способности, потенцијале. 
Подстицањем стваралачког певања, код деце се развија машта, изражава 
однос према околини и ослобађају се осећања, која на овај начин могу да 
се искажу, успостављају и продубљују међусобни односи, развија 
самопоуздање, утиче на формирање стваралачког односа и дететове 
личности. Потребно је омогућити деци богат садржај музичких искустава 
у виду разноврсних примера, жанрова, тоналитета, темпа, ритма, скала, 
различитих инструмената, боја и опсега гласа, пружити им широк спектар 
основних елемената који су неопходни за прецизније изражавање личних 
идеја у музици (Печар 2013). 

Према музичком педагогу и аутору дечијих музичких игара 
Мартину Печару (Печар 2013), процес развоја дечијих музичких 
способности се одвија кроз три фазе: 1) утапање (immersion), 2) имитација 
(imitation) и 3) иновација (innovation). У првој фази, дете се излаже 
музици, разноврсним музичким примерима, богатим мелодијама, тако да 
дете које урања у музику бива натопљено квалитетним садржајем. 
Основне активности су слушање различитих инструмената и певање 
песама које прате разноврсни покрети тела уз музичку пратњу. Касније се 
уводи нотација, деца се подстичу да пишу мелодијске и ритмичке обрасце 
у поједностављеном облику у виду кривих и правих линија. У другој фази, 
дете имитира, понавља оно што чује. Имитација се овом приликом односи 
на звук (боју и висину), ритмичке обрасце и мелодијске фразе. 
Активности би требало да садрже имитацију ритмичких и мелодијских 
образаца, тако да једно дете смисли образац који ће остала деца да 
понављају за њим и тако у круг. Обрасци треба да буду кратки и 
једноставни у почетку уз постепено усложњавање. Приликом извођења 
ритма може да се куца, пљеска или да се користе инструменти као што су 
клавес, звучни чекић и слични. Пожељно је да се мелодијски обрасци 
прате руком, како се мелодија креће навише или наниже, тако васпитач 
показује руком смер кретања мелодије. 
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Иновација, као последњи корак у коме дете изражава себе, 
произлази из претходно стечених искустава. Разноврсни слушни примери 
су неопходна подлога музичких искустава. Приликом слушања музике, 
као и приликом извођења, способност уживљавања је једна одосновних 
особина. Како би се остварило уживљавање у музику код мале деце, 
односно утапање, потребно је осмислити музичке активности тако да 
садрже и слушање музичких примера. При томе треба сугерисати деци да 
описују са васпитачем шта све осећају уз одређену музику, а онда и 
одглуме то што су осетили или доживели, како би осећања постала 
очигледна и визуелно представљена, а онда и јаснија. На такав начин би се 
показало деци како изгледа онон што се чује. Активности којима се 
подстиче и развија креативност имају циљ да: подстичу децу да верују у 
свој креативни идентитет, идентификују дечије креативне способности и 
подстичу и развијају креативне способности кроз заједничке активности 
(Jeffrey and Craft, 2004). Да би се то остварило, потребно је да наставници 
и васпитачи буду пре свега креативне личности, које поседују 
флексибилност, маштовитост, радозналост, смисао за импровизацију, 
хумор, осетљивост на проблеме, оригиналност, необичност, поштовање 
личности и аутентичности сваког детета (Миловановић и Копас-
Вукашиновић 2014). 

Креативно изражавање је посебно заступљено и неговано у 
активностима као што су покрет, плес, свирање и певање. Да би се 
ослободили и даље развијали креативни потенцијали, потребно је 
омогућити деци слободно истраживање и изражавање личних идеја, 
могућност самосталног доношења одлука, подстицање деце на стварање 
прича, свирање музичких инструмената и слободно кретање уз музику. 
Резултати испитивања мишљења наставника основних школа, о 
подстицању креативности у школи, указују да већина наставника, као и 
стручњака који се баве проучавањем образовања и дечијег развоја, верује 
да предшколске и школске установе могу у великој мери да допринесу 
развоју дечије креативности (Миловановић и Копас-Вукашиновић 2014). 
Чињеница је да већина предшколских програма ипак нуди мало 
могућности за истраживање и експериментисање музиком (музичким 
звуком), јер су ови програми често уско усмерени и контролисани, са 
јасно одређеним (стриктним) очекивањима и могућностима. Међутим, 
уколико се добро осмисли и испланира, музички програм помаже деци у 
раном узрасту да (Kemple, Batey and Hartle 2004): 
- певају складно/лепо, интонативно прецизно, 
- се крећу ритмично, 
- стварају одговарајући музички концепт, 
- вреднују музику која притом постаје део њиховог свакодневног живота, 
- уче како да слушају музику и каква је музика примерена њиховом 
узрасту, 
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- уче да разумеју музику, 
- уче да стварају, компонују у пишу музику, 
- репродукују музику, 
- реагују телом/покретом/игром на музику. 

Креативност се развија неговањем адекватног понашања и 
подстицањем креативног мишљења у раном дечијем узрасту. Међутим, 
може се јавити  проблем, јер многе школе раде по васпитно-образовним 
плановима и програмима и методама које се заснивају на одговоре типа да 
и не и доследног слушања учитеља или наставника, пружајући деци врло 
мало или уопште не пружају простора, времена и слободе у изражавању и 
мишљењу, како би дошли до нових идеја. 
 

Закључна разматрања 
 

Подаци  о предшколској музичкој стимулацији детета (Богуновић 
2010) показују да родитељи често певају са својом децом и разговарају о 
музици, набављају музичке инструменте – играчке и посећују концерте. 
Непосредно окружење детета у коме су музички садржаји широко 
заступљени, представља веома погодну основу за стицање музичких 
искустава, развој интересовања и развој музичких потенцијала. Према 
резултатима истраживања (Богуновић 2010) поред родитеља који су 
најзначајније особе у периоду раног музичког развоја, наставник музике је 
подједнако значајна личност и његове особине као што су: музичка 
компетентност, личност и социјално-професионални статус. Када се 
говори о предшколском узрасту, за музички развој су родитељи 
подједнако важни као и на старијем (школском) узрасту, док улогу 
наставника музике преузима васпитач или музички сарадник, уколико 
постоји. Међу мотивима предшколске групе испитаника, који су утицали 
на полазак у музичко забавиште, у највећој мери су присутни унутрашњи 
фактори као што су: љубав према музици, певању, свирању и игри, док је 
за спољашњи фактор наведен утицај, односно жеља родитеља, која 
преовлађује у односу на дечију самоиницијативу (Богуновић, Дубљевић и 
Буден 2011). 

Јасно је да је стимулација ефикасна и да доприноси развоју 
музичкох способности и креативности. Да би се развој креативности и 
музичких способности успешно остварио, потребно је неговати ове 
потенцијале од раног детињства и усмеравати на прави начин. На основу 
података сакупљених теоријским истраживањем, који су приказани у овом 
раду, стиче се увид у различите методе рада, могућности и средствa 
између програма наших вртића и других програма, након чега се може 
приступити осмишљавању решења за побољшање продуктивности 
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васпитача, квалитетнијем начину рада и побољшање резултата, односно 
дечијих способности.  
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MUSIC IN PRESCHOOL EDUCATIONAL SYSTEM 
 
 The content of the work is the result of theoretical research and finding 
an appropriate approach to the topic related to children's spontaneous musical 
creativity in preschool age. The focus is on music games, singing, listening to 
music, playing on children's instruments and basic elements of composing and 
improvisation, adapted to children's abilities and needs. It is necessary to get 
acquainted with the existing syllabus, specifically with the part related to music 
activities in preschool institutions, which are prescribed by the Ministry of the 
Republic of Serbia and which should be respected, but also supplemented or 
improved. After presenting the syllabus for music activities, the question arises 
as to whether it can be implemented in everyday work with children, to what 
extent and in what way. In order to get answers to these questions, a survey was 
conducted in the form of a questionnaire filled out by teacherswho answered the 
questions about the possibilities of achieving the goals and tasks of music 
activities in preschool institutions. The results of this research will be presented 
below. 

Key words: preschool age, music education, syllabus, creativity, creative 
work. 
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ПОКРЕТАЊЕ ЗВУКОМ – ЛЕЧЕЊЕ МУЗИКОМ 
 
 Звукове природе данас често замењујемо звуковима градске 
средине и модерном технологијом, заборављајући притом онај исконски, а 
довољно снажан одјек природе која се налази у сваком од нас. Због 
подложности агресивним вибрацијама које нам доноси свакодневница и 
животни темпо, постајемо мање осетљиви на све оне фине и суптилне 
тонове који нас окружују и од којих смо, заправо, саткани. Својом 
вибрацијом звук делује на наше ћелије, органе, на цело тело и што је 
најважније – на наше целокупно биће. Директним деловањем на ћелије 
мозга звук делује на наше когнитивне, емоционалне и телесне функције. 
 Кључне речи: звук, музика, музикотерапија, покретање, хармонија 
 
 

Увод 
 
 Све што постоји у свемиру саткано је од вибрација па самим тим и 
звучни таласи снажно утичу на наше психичко и физичко здравље. Сам 
наш долазак на свет испраћен је нашим првим удахом и првим криком. Тај 
крик или плач је наш први звучни израз који, као знак живота и самог 
буђења, најављује неизмерни значај звука у нашем животу. Звук је знак 
нашег почетка и прати нас читавог живота. 
 Још један изузетан аспект музике јесте њена способност да допре 
до најдубљих делова наше психе, а Џон Брајан, музички аналитичар, 
наводи да је специфична тежина музике то што може да подари глас тим 
дубоким слојевима наше душе и да постоји много примера из праксе када 
је нека деструктивна животна сила уз помоћ музике била трансформисана 
у конструктивну и стваралачку. На тај начин посматрана, музика је моћно 
средство да се суштински промени нечији живот, чак и када су 
најстрашније личне историје у питању.Џон Брајан додаје да је за многе 

1duomozaik@gmail.com 
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људе важно да нађу праву резонанцу и израз који ће на њих имати то 
трансформативно дејство. (О Брајен 2018: 37). 
 

1. Покретање звуком 
 
 Још је антички филозоф и математичар Питагора сматрао музичке 
скале и хармоније градивним блоковима космоса, а његови ученици 
Питагорејци који су били музичари, први су изучавали звук, тврдећи да се 
читав свемир базира на вибрацијама. 
 Све што је у нама и све оно што нас окружује налази се у 
међусобној комуникацији и тежи да буде у хармонији. Питагора је то 
утврдио крајем 6. века, а ми у 21. још увек имамо дилема. Он је сматрао да 
је звук у виду музике важан у примени  лечења(као што храна може бити 
наш лек али и отров, и звук има сличне особине). Питагора је био први 
који је музику поделио на ,,добру и лошу“, посматрајући њен утицај на 
здравље човека. Од тог времена  до данас медицина је знатно напредовала, 
а са њом и музикотерапија, која је у оквиру ње пронашла различиту 
примену. 
 И данас, научници својим истраживањима стално потврђују да се 
материја не састоји од чврстих честица него од таласа, односно вибрација, 
од којих је звук најфинија. Својим вибрацијама звук делује на наше 
ћелије, органе, на цело тело и што је најважније – на наше целокупно 
биће. Директним деловањем на ћелије мозга  звук делује на наше 
когнитивне, емоционалне и телесне функције па тако и певање и музика 
коју слушамо делују на наше тело, опуштајући га или оснажујући. 
 Звук делује преко свесности хармонизацијом десне и леве 
хемисфере мозга, делује на крвни притисак, циркулацију, дисање и друге 
важне процесе који се одвијају у телу. 
 

2. Лечење музиком 
 
 Лечење музиком или музикотерапија је прописана употреба музике 
ради мотивације болесника за побољшање емоционалног, физичког, 
психичког и духовног стања. Основна разлика у лечењу музиком у односу 
на класичну терапију је у томе што лечење музиком повезује већи број 
органских система, биохемијских путева у организму и већи број веза 
између појединих органских система, у односу на класичну терапију. 
 Модерна истраживања и терапије звуком односно музиком, 
показују успех у третманима срчаних обољења, опоравка од можданог 
удара, у лечењу биполарних поремећаја, хроничне депресије, епилепсије, 
Алцхајмерове болести, код деце са поремећајем у понашању, хроничних 

228 



Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац 

болова, високог притиска, хроничног стреса и напетости, за јачање 
имунитета и тд. 
 Пре двадесетак година постао је популаран тзв.Моцартов ефекат. У 
једној студији је показано како музика коју је компоновао В. А. Моцарт 
има читав спектар добрих утицаја на здравље и нашу интелигенцију. 
Краљевско медицинско удружење у Великој Британији је 1995. године 
објавило чланак са називом Моцартов ефекат у коме је изложено да у 
неким озбиљним случајевима епилепсије једино што   пацијента може да 
умири јесте одређена Моцартова соната. (Нешић 2002:72). Музика, 
неоспорно има снажне развојне ефекте. Неоспоран је и утицај музике и на 
когнитивне способности, на интелигенцију чак и на имуни систем. али, 
ипак, остаје непознаница који је разлог за то. Моцартове сонате можемо, а 
научници су то и радили, записати у компјутерске програме, раставити их 
на делове, премеравати и испитивати на најразличитије могуће начине, а 
опет не можемо доћи до одговора зашто музика има тако моћно дејство. 
Мистерија музике је баш у томе што је њено деловање мерљиво али 
извориште те снаге није. 
 Велики мислилац  К.В.Ф. Золгер је сматрао да је музика моменат у 
коме се поклапају измериво и мера. ,,Она не ствара представе, нити говори 
у појмовима, већ само изазива осећања која се односе на област чулног. Та 
осећања у музици добијају меру и ред и постају систематична. А 
најсавршенија музика је она у којој се разноврсност појединих тонова 
слива у чисту хармонију, где неред постаје поредак“ (Кук 1982:55). 

,,Музика и ритам проналазе пут до скривених места душа“ рекао је 
Платон (Антовић 2004:17). Музикотерапеути подсећају да је 
музикотерапија била присутна у свим културама. Срећемо је у учењима 
античких школа, библијским изворима, шаманским ритуалима, теолошкој 
литератури. Као научна дисциплина развија се током двадесетог века. 
Музикотерапија примењује холистички приступ животу, човеку и 
друштву, здрављу и болести и представља скуп различитих метода, 
невербалних и вербалних. Она у себе укључује древна и савремена знања 
и вештине у употреби гласа, тела и инструмента, као и електронске и 
компјутерске технологије. Технике музикотерапије користе звук који 
може и не мора бити музика а примењује се индивидуално или у групи, у 
болничким и ванболничким условима.  
 

3. Утицај музикотерапије на здраве особе 
 

Морамо приметити да је у великој мери занемарен утицај музике, 
како позитиван тако и негативан, на здраве особе. Терапија музиком у 
савременом свету је постала једна од главних животних неопходности, 
како деце тако и одраслих. Здрава популација се обраћа 
музикотерапеутима за добробит себе, својих најближих и друштва у 
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целини, односно, ради подизања квалитета живота. Технике 
музикотерапије здравих особа код деце и одраслих, углавном се 
примењују у циљу подстицања когнитивног и емотивног развоја 
личности, у превенцији болести, за побољшање ефикасности и 
продуктивности у учењу и раду, као и за развој креативности и 
духовности. ,,Без музике живот би био погрешан“ – рекао је чувени 
филозоф Фридрих Ниче. Нажалост, у данашње време све је чешћи случај 
да нас музика, којоj смо силом прилика (и често против своје воље) 
изложени готово на сваком кораку – разједињује. То раздвајање физичке, 
емотивне и менталне особе у нама, доводи до озбиљних 
неуравнотежености, које затим проузрокују најразличитије болести, али и 
тешке социолошке проблеме. Музика се у древним временима користила 
да прочисти свест, са увиђањем да болест напада само тамо где уочи 
слабост, а да слабост најчешће потиче од недостатка равнотеже или од 
нечистоћа у телу, уму или духу. Да би неговали ову оснажујућу чистоту, 
морамо бирати такву музику која је у складу са природним законима и 
правим животним вредностима.  

Музика без икакве сумље утиче на сва жива бића: биљке, 
животиње и људе. Њена вибрирајућа сила нас прожима, залази у сваку 
нашу ћелију и шири своју деструктивну или конструктивну моћ, у 
зависности од музике коју смо изабрали. У нашим је рукама могућност 
одабира музике, одлука да ли ћемо себи даровати хармоничне таласе који 
нас оплемењују и уздижу на ,,вишу фреквенцију“ или ћемо угрожавати 
свој организам иритирајућим звуцима и неприродним ритмовима, 
разједињујући своје тело, ум и дух. Морамо бити свесни да свака музика, 
ма каква да је, утиче на наше расположење, на осећања, чак и на 
формирање особина личности, па тако и на понашање које из тога 
проистиче. Није неопходно да појединац буде експерт у неурологији или 
да има знање о терапијском  дејству музике, да би могао да одлучује о 
музици коју би слушао. Довољно је да затворимо очи, да допустимо да 
одабрана музика обузме наше биће и да у том моменту усредсредимо 
пажњу на осећања која нас преплављују. Дејство које ће та конкретна 
музика имати на наше биће условљено је и нашим стањем непосредно 
пред слушање музике, јер иста музика не делује на исти начин у свим 
ситуацијама. Музика која би нас у стању психичког растројства смирила, 
у нормалном стању може да нас олењи па чак и обезвољи. Другим речима, 
иста музичка енергија производи различите физиолошке реакције у 
људима, зависно од емотивног стања јединке. Зато је битно увек ,,слушати 
унутрашњи глас“, односно бити свестан својих емоција изазваних 
музиком. 

Осим на жива бића, доказан је утицај музике и на воду путем 
експеримента кристализације воде, тј. формирања различитих кристала у 
зависности од врсте музике којој је вода била изложена. Показало се да је 
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најлепши и најскладнији кристал формиран уз звуке класичне музике, а 
,,најхаотичнији“ је настао приликом излагања звуцима хеви-метал музике. 
 

4. Дете и музика 
 

Када су деца у питању, научно је доказано да музика утиче на 
обрасце у мозгу, што има утицаја на начин на који се коло повезаних 
неурона развија у првих неколико година живота. Због тога је од кључног 
значаја каквој музици смо изложени у најранијем животном добу. За 
разлику од одраслих особа, деца у најранијем животном добу нису 
способна сама да бирају музику, па је на нама одговорност шта ћемо им 
понудити и како формирати не само њихов музички укус, већ и њихову 
личност. Музика дубоко буди осећања, а те емоције стварају навике, док 
навике формирају личност. 

Добра и квалитетна музика отвара срца и стимулише племенита 
осећања, поспешује комуникативност и жељу за заједничким 
истраживањем емоција кроз игру, плес, певање, пљескање и тд. Деца кроз 
уметничку музику могу да осете  и доживе најразличитије емоције и 
препознају разноврсне карактере, али и да развију перцепције за богате 
тонске боје слушајући музичке инструменте као и композиције написане у 
свим  дурским и молским тоналитетима. 
 

Закључак 
 

И да се на крају још једном осврнемо на велике античке филозофе 
и њихова размишљања о утицају звука односно музике на човека. Платона 
су одређени тонови подстицали да воли људе и он је сматрао музику 
етичком силом, превенцијом свега и хигијеном психе, док је Аристотел 
користио музику не само за психо-хигијену, већ и у терапијске сврхе које 
могу да утичу на развијање емоционалног живота. Сматрао је  да је музика 
средство ослобађања од претеране емотивне напетости која проузрокује 
болест. 
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Dubravka Stošić 
 
 

MOVING BY SOUND – HEALING WITH MUSIC  
 
The sounds of nature are often confused today with the sounds of the urban 
environment and modern technology, forgetting the primeval, but sufficiently 
powerful echo of nature which is in each of us. Because of the susceptibility to 
aggressive vibrations brought by everyday life and the pace of life, we become 
less sensitive to all those fine and subtle tones that surround us, and of which 
we are actually composed. With its vibration, the sound affects our cells, 
organs, the whole body, and most importantly - our entire being. By direct 
action on brain cells, sound affects our cognitive, emotional, and physical 
functions. 

Key words: sound, music, music therapy, moving, harmony 
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Др Милорад Ж. Филић, проф.1 
Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац 
Александра Ђорђевић,2Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 
докторанд 
 
 

ОСНОВНА ШКОЛА У БОСТАНУ 1870-1941 
 
 Овај рад је историјски преглед настанка и развоја српске основне 
школе у селу Бостану код Новога Брда, од оснивања до 1941. године. Биће 
речи о заслужним појединцима за оснивање школе Јефти Станковићу и 
Симијону Шумаковићу, о школским зградама, укратко о животу и раду 
управитеља и учитеља школе, као и о самом селу. Наведена је сва нама 
позната литература, архивска грађа и искази информатора поводом ове 
теме. Први пут на једном месту су изнете комплетне чињенице, одабрани 
прилози и фотографије и детаљан осврт на дату тему. Циљ је био да се 
пише о школи у Бостану опширније, обухватајући и међуратни период. 
Део нових чињеница презентоване су у овом раду као подстицај многима 
да наставе са даљим истраживањима у сврху очувања српске баштине. 
 
  Кључне речи: основнашкола, оснивање, школска зграда, Бостане, 
познати учитељи 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СЕЛУ И СТАНОВНИШТВУ 
 

Након пропасти Новог Брда, најпознатијег рударског центра на 
Балкану у средњем веку, у подножју знаменитог града,  налази се село 
Бостане. Мешовитог становништва, са већинским српским, а има Рома и 
Албанаца. Седиште је Општине Ново Брдо, те српске основне школе у 
којој се образују деца и из околних села. Ту је православни храм  Успење 

1minjaf61@gmail.com 
2aleksandra.djordjevic80@gmail.com 
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Пресвете Богородице, изузетно значајан културни споменик и чувар 
православне баштине. Из села доминира поглед на новобрдску тврђаву,  а 
у близини су и остаци  неколико светиња3. У атару села су остаци 
католичке цркве (Црква Сашка). Овде је било седиште чувених Џинића. 

 Године 1896. Бостане је било центар околине са Бостанском 
парохијом, коју су чинила села: Бостане, Царевце, Бољевце, Јасеновик, 
Лештар, Ораовица, Грађеник, Ваганеш, Кремената, Стрезовце, Трнићевце. 
Тада је у Бостану било српских домова 21 на броју (Цариградски гласник,  
бр. 29, 1896, стр. 121). У то доба парох у Бостану био је свештеник 
Трифун Костић (Перуничић, Б: Писма српских конзула..., 287. стр.), а пре 
њега  били су Димитрије Арсић и поп Стојан. После Трифуна бостански 
парох био је Ђорђе Јаковчевић, потом Душан Трајковић,  па Јован Симић. 

Почетком 20. века у Бостану  је било 25 српских домова (по списку 
23). Наведени родови су били: Старинци - 2 породице, пет кућа; из 
Новобрдског краја у Бостане долазе три рода, а најбројнија је породица 
старином из Криљева (један род једанаест домова), потом из Новог Брда 
долази један род (пет домова). Старином из Извора била је једна породица 
(једна кућа); једна породица, са једним домом, непознатог је порекла. Род 
из Криљева долази око 1800. године, породица из Новог Брда долази 1830. 
године, а род из Извора  1904, а род непознатог порекла 19034.  

Број српских домова временом се повећава. Након ослобођења од 
Турака у селу је постојао 31 српски дом. Наведен је назив домаћина, а за 
неке и број чланова домаћинства: Митко Стојановић - 4 чељади, Ђорђе 
Ђокић - 9, Никола - 10, Петко Станковић - 3, Трајко Мирковић - 5, Цветко 
Алексић - 5, Јован Стошић - 10, Никола Арсић - 20, Анта Стајковић - 13, 
Илија Мартиновић - 24, Крста Денић - 10, Јован Ђорђевић - 18, Симеон 
Савић, Гига Стојковић, Стојан Атанасковић, Иван Ристић, Манасије 
Станковић, Симеон и Филимон Стојановић, Тона Савић, Стојан Павић, 
Јевта Лазић, Трајко Николић, Златан Станковић, Костадин Павић, Јован 
Филић, Замфир Трајковић, Васа Ђорђевић, Коца Перић, Стајко Павић, 
Јован Филић.5 

3Уназад неколико година у току је рестаурација тврђаве и светих места.Урађен је 
асфалтни пут са две стране до тврђаве и светих места и права је атракција за љубитеље 
старина посетити ово место. 
4Цвијић, Ј. (1996): Основи за географију и геологију Македоније и Старе Србије, Београд, 
стр. 435, 473. 
5 Микић, Ђ. (1988): Друштвене и економске прилике косовских Срба у 19. и почетком 20. 
века, Београд. 
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Након ослобођења од Турака 1913. године: „Српско село Бостан 
једно  је  од најјачих српских села у гњиланском крају“ (Вардар за 1913, 
Београд, стр. 150-151). 

Године 1914. Бостане припада Бостанској општини у Гњиланском 
срезу. А у селу је било 28 кућа. 

Више података о становништву Бостана има крајем треће деценије 
20. века, када је овај крај истраживао Атанасије Урошевић: „У Бостану 
било 38 домова Срба и једна арбанашка кућа.“  Најбројнији је род 
Ћуљковци (22 куће са крсном славом Св. Никола), који, пре 120 година 
(сада 208 година, односно долазе око 1800. године прим. М. Филић), 
долазе из суседног села Маревца, неки српски родови из Бостана прелазе у 
друга села Косовског поморавља (Извор, Клобукар, Трнићевце, 
Коретиште, Бусовато...)6.  
 

ОСНИВАЊЕ ШКОЛЕ 
 

Српска основна школа у Бостану је једна од најстаријих у 19. веку 
у Косовском Поморављу, поготово у Новобрдској Кривој реци, не 
рачунајући средњи век када је Ново Брдо било најпознатији центар српске 
културе и просвете. 

О оснивању школе у селу Бостану имамо различите наводе који се 
разликују зависно од извора.  О почетку рада школе, учитељ и управитељ 
српске основне школе у Гњилану Јосиф К. Поповић из Грачанице у 
Ревизорском извештају 1899. године,  пише: „Овде је скоро отворена 
школа, и то без русатнеме, а учитељу се даје од суда као помоћна плата 75 
гр. месечно. Ову школу заштићава један богат Турчин у Гњилану, који иде 
на руку учитељу ове школе г. Ристи Васићу, као човеку сиромаху“.7  Овај 
архивски податак потврђује и Иван Иванић и истиче да је у Бостану 
новоотворена школа 1897/98. школске године (Иванић, На Косову, 1903, 
179).  

Јагош Ђилас пише да је ова школа отворена 1909. године8. 
Неколико година касније износи нов податак да је школа отворена 1905. 

6 Урошевић, А. (1950):  Новобрдска Крива Река, Београд, стр. 83, 87, 89, 90, 105, 225. 
7Архив Србије, МИД-ПП, ред 601; ред 514, 1899. 
8 Ђилас, Ј. (1964): Српске сеоске школе у Гњиланској кази од 1850. до 1912. године, 
Београд; (1966): Српска основна школа у Гњилану у доба Турака 1840-1912. године, 
„Настава и васпитање“, бр. 5,  Београд, стр. 475-484. 
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године9. Овај податак о оснивању школе преузима и Богомир 
Станковић10. О школи у Бостану и њеном оснивању писали смо у два 
наврата и навели неке нове чињенице о њеном раду до 1918. године11. 
Овом приликом о школи у Бостану пишемо опширније, обухватајући и 
међуратни период. Део нових чињеница до којих сам успео да дођем, биће 
презентоване у овом раду као подстицај многима да наставе са даљим 
истраживањима. 

Сава Алексић, управитељ и учитељ ове школе, у Летопису школе 
пише и о оснивању и најзаслужнијем појединцу  у народу: 

 „За време турске владавине, а на иницијативу тадањег црквеног 
одбора под руководством Јевте Станковића из Ваганеша, као председника 
одбора, неписмен човек у то време као најпопуларнији Србин овога 
краја.“  

Школа је, према овом извору, основана 1870. године. Турске су 
власти неколико пута рушиле започету зграду. Међутим: „Црквени одбор 
да би исту подигли изаговарајући се пред турском влашћу да не подижу 
црквену школу већ зграду за употребу станова – конака“. Тако је зграда 
подигнута и покривена за једну ноћ. У њу су усељени свештеници по 
причању старијих:  

„Онда турска власт није такву зграду рушила. На овакав начин та 
прва школа основана у Бостану је црквена школа“. 
 

9 ЂиласЈ. (1969): Српске основне школе на Косову од 1856. до 1912. године, Приштина, 
стр. 146. 
10  Станковић Б. (1994): Српски венац Косовског поморавља, Ниш, стр. 41. 
11Филић М. Српска основна школа у Бостану, „Изворник“, бр.27-31, Гњилане, 2000, 
стр.36; Српска основна школа у Бостану, „Српске сеоске школе у Косовском поморављу 
1851-1918“, Косовска Каменица, 2002, стр. 116-125. 
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Фотографија исечка оригинала Летописа школе у Бостану 

 

  Лазар Стефановић у необјављеном рукопису о школама у 
Косовском Поморављу, о овој школи пише да је подигнута 1880. г., а 
иницијативом Централног одбора, чији су чланови били: Мирко 
Чуљковић, Трајко Радосављевић из Бостана, Филип из Прековца, Јевта 
Миленовић из Ваганеша (мисли се на Јевту Станковића Богдановића. 
Откуд презиме Миленовић, поред упорног истраживања, нисам успео да 
сазнам. Примедба М. Филића) и поп Митко из Страже: „Такође неоспорна 
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заслуга за подизање ове школе припада и учитељу мештанину из засеока 
Плавице Стојану Ђорђевићу досељеног из Новог Брда“. 

Ст. Живковић, вероватно управитељ школе, 1936. године наводи да 
је школа у Бостану отворена 1922. и да је: „подигнута народним снагама“ 
(Архив Косова, 29/2-V – 1918-1936). 
 

Јевта Станковић – Богдановић 
 

Јевта Станковић – Богдановићје највиђенији Србин Новобрдске 
Криве реке. Рођен је у селу Ваганешу у надалеко чувеној по богатству 
фамилији Станковић12.  

Истражујући живот и рад Јевте из Ваганеша, дошло се до сазнања 
да није могло бити народног скупа, мирбе, деобе, у овоме крају без Јевте, 
да се не чује његова реч и мишљење. О свом човеку најпотпуније податке 
казивала је Крсјана Стајић из Ајновца, супруга Чедомира Стајића (рођена 
1925. у Костадинцу, а удата у Ајновцу). Њена баба по оцу, Јана, удата за 
Димитрија – Митка у Костадинцу, ћерка је Јевте Станковића Богдановића. 
По казивању Крсјане, Јевта је био у браку са Видом из Ајновца (род 
Секулци), са њом је имао синове Глигорија и Симиона и ћерке Јану, Јевру 
(удату у Братиловцу), Митру (удату најпре у Царевцу, потом у Каменици 
за Јанићија Нићу Штрбанског). Глигорија Гига, Јевтин син, био је у браку 
са Тадијаном Тадом.  Како ми је казивала Крсјана, Гига је убијен од 
стране Арнаута на месту Превалац, код села Копривнице, када је ишао у 
Костадинце да види сестру Јану и њену породицу. Сахрањен је у 
Ваганешу. Вукашин Ћокић из Ваганеша (од 1999. као расељено лице у 
Обреновцу, село Звечка, где је пре неку годину, умро) испричао је 
интересантну причу о свом сродственику. Глигорије Гига, као учесник 
Првог светског рата, у време повлачења српске војске кроз овај крај, 
искористио је моменат да посети своје у Ваганешу. Видећи сина, отац 
Јевта отерао га је из куће, са прекором, како је смео да напушта јединицу. 
Од тада се Гиги губи сваки траг. Године 1912. Јевта Станковић био је 
старешина своје задруге, која је тада имала 20 чланова. Син се није вратио 
из рата, ћерке су се поудале, а он, Јевта, остарео и изнемогао. Узео је код 

12Породица је старином из села Маревца (махала Боловићи), а даљом старином, по неким 
казивањима, из Лапљег села.Имају сродственике у Бостану, Грађенику (2010. године сви 
се Срби из овога села раселили), Мешини, Стезовцу, Горњем Макрешу, Манишинцу и у 
другим селима ове области као и у околини Медвеђе. 
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себе братанца Трајка Богдановића, који га је дочувао, сахранио и подигао 
му надгробни споменик. Након тога Трајко Богдановић се сели у 
Јабланицу. Симион, други Јевтин син, умро је млад, неожењен, од богиња. 
 Године 2008. сређујући сеоско гробље у Ваганешу, пронађен је 
надгробни споменик  Јевте Станковића. На њему је натпис: 
 

ПОКОЈНИ 
ЈЕВТА 

СТАНКОВИЋ 
 БОГДАНОВИЋ 
Ж. 70      + 1928 
СПОМЕН ПОД 

ТРАЈКО, СТАЈКО 
СИН СИМИОН 

 
 Надамо се да је овим прилогом унеколико осветљен лик овог 
народног првака са високом народном свешћу који заслужује да се о њему 
нешто више зна. Нека је хвала за све што је за свој род урадио. 
 

ПРВА ШКОЛСКА ЗГРАДА 
 
 Јосиф К. Поповић 1899. године о школској згради, у поменутом 
ревизорском извештају, пише:„У припрати црквеној је школа, која је 
неподесна за школу, јер се зими не може и поред пећи опстати. У 
црквеном дворишту има још једна ниска зграда, која се може оправити као 
конак црквени, па после преместити у њу школа“ (АС, МИД – ПП, ред 
514, 1899). 
 Школски надзорник Коста Николић у Извештају од 4. 8. 1920. 
године о овој згради истиче: „Школска зграда у Бостану подигнута је још 
за време турске владавине у црквеној порти до саме цркве, зграда је сама 
по себи доста добра, али је за школу веома неподесна“. Исти надзорник о 
томе пише и 25. 7. 1921. да је школа у црквеној порти, да је стара зграда и 
црквена је својина. Пре ослобођења служила је за школу „Иста служи и 
данас и ако не може школске потребе да задовољи“. 

Након ослобођња у Првом светском рату, ова црквена школа, као 
што је већ наведено, претворена је у општински суд.  
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Симијон Шумаковић (1879–1949) 
 
 Симеон Шумаковић, председник бостанске општине, народни 
посланик, познати наш ратник, има заслуга и око оснивања школске 
зграде у овом месту и у Пасјану. Рођен је 1879. године у селу Бостану у 
познатој породици Шумаковића. Био је један од ове школе. Уочи 
ослобођења од Турака, морао је да се склони у Србију, а његова породица 
од 40 чланова одлази у Гњилане и у села око града. Учесник је Топличког 
устанка од самог почетка и био близак сарадник војводе Косте Пећанца, 
односно, четовођа старих ратника из Новобрдске Криве реке. Од 1920. 
године, са малим прекидом, до 1941. био је председник општине у 
Бостану, а у исто време био је и народни посланик. Припадао је 
Радикалној странци и блиско сарађивао са познатим учитељем Живком 
Поповићем из Гњилана. За време Другог светског рата морао је да се 
склони у Медвеђу. Умро је 1949. године, а сахрањен у родном селу 
Бостану13. 

13Разговор је вођен са ћерком Симијона, Станом Марковић, званом Цана пре петнаест 
година. Други информатор је њена унука Лепосава Димитријевић. Она казује: „Баба је 
била јединица. Удала се за Стојановић Велибора, цењеног и одважног човека у то време 
у Бостану и са њим родила четири детета: синове Тому и Новицу и кћерке Виду и Лепу. 
Имали су кућу једну од најбогатије сређену, у време док сам била дете. Кућа се налазила 
одмах иза једне чесме, кладенца изворске воде у Бостану, са прелепим двориштем“. 
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Коста Николић, школски надзорник за гњилански срез 1920. 

године, о основној школи у Пасјану пише: „Садашња школска зграда у 
Пасјану подигнута је 1914. године заузимањем тадањег председника 
општине Симеона Шумаковића“ (АЈ, МПКЈ, 66, 4. VIII 1920). 

Симеон је заслужан и за изградњу друге школске зграде у Бостану. 
У школском летопису је наведено: „После ослобођења и завршетка Првог 
светског рата од 1920. године ова црквена школа (мисли се на црквену 
зграду у којој је била и просторија за школу, о чему је већ било речи) 
претворена је у општински суд. Од 1920. године на иницијативу 
општинског одбора и тадашњег председника општине Шумаковића 
Симијона сазидана је нова школска зграда у самом селу, где се и данас у 
истој изводи настава“. 
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ПРВИ УЧЕНИЦИ ОВЕ ШКОЛЕ 

Школу су похађали ученици из Бостана и околних села: 
Јасеновика, Клобукара, Извора, Прековца, Трнићевца, Горњег Макреша, 
Маревца, Бољевца... Како је терен брдовит, а школа за многу децу 
удаљена, „морали су због њих организовати кухињу. Та традиција са 
кухињом и даље се одржава“. Међу првим ученицима који су завршили 
ову школу, а неки наставили са даљим школовањем су: Стојан Јовановић 
(Ђорђевић) из Плавице, Сима Шумаковић, Риста Шумаковић оба из 
Бостана, Тодор Ристић из Јасеновика, Милан Јанковић из новог Брда, 
Љуба Димић из Извора, Душан Свилановић из Зебинца, Ђорђе Стојановић 
из Трнићевца, Коста Ђокић из Зебинца, Наско Шумак, Цветко 
Мартиновић,  Драга Стошић и други. 
 

ДРУГА ШКОЛСКА ЗГРАДА 
 

Како у околини Бостана има доста српских села и села са 
муслиманском децом, а удаљена од Бостана. Године 1921. Коста Николић, 
школски надзорник, исправно предлаже: „Треба енергично настојати да се 
у Бостану подигне нова модерна школска зграда са интернатом и станом 
за два наставника“. Исти  1921. год. још је одређенији како је: „Ова школа 
најудаљенија у овом делу и пут веома неприступачан, а имајући у виду да 
школску општину сачињавају 12 села, (...), а у којима поред уписаних 80 
ученика, има да се упише још 150 најмање, неопходно је потребно, да се 
што пре подигне нова школска зграда за два наставника. Тражена је 
помоћ, управо позајмица од 20.000 дин. за подизање нове школске зграде, 
али од тога ни до данас ништа из Министарства просвете нема“. 

Након завршетка Првог светског рата, па и током међуратног 
периода, централна личност овога краја је Симијон Шумаковић и он се, 
као председник  Бостанске општине, постарао да направи нову школску 
зграду. 

Већ у Извештају школског надзорника за школску 1926/27. годину 
наведено је: „Школска зграда у Бостану је нова и подигнута је на лепом и 
видном месту са више одељења. Сада има два одељења, а ако се упишу и 
мухамеданска деца, мораће се отворити 3. одељење. Спада у најуређеније 
школске зграде“. У овој су згради ученици боравили и након ослобођења 
у Другом светском рату, како пише познати учитељ Сава Алексић из 
Јасеновика у Летопису школском. 
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ЖИВОТ И РАД ПОЗНАТИХ УЧИТЕЉА 
 

 У Летопису школе у Бостану наведено је: „Први учитељи ове 
црквене школе долазили су из унутрашњости Србије. Исти се нису дуго 
задржавали јер им је претила опасност од турске власти и турских 
зулумћара. Тако да су чешће бивали нападнути и од стране бивших 
српских старешина – кметова илегално пребацивани за Србију“. 

Од наставе је тада у овој школи било „извођено једино читање  и 
писање уз разне молитве религиозне“. 
   До 1915. године радили су ови учитељи: Марија Поповић, Риста 
Васић (Поповић) из Гњилана, Ђорђе Јаковчевић, Стојан Јовановић 
(Ђорђевић), Младен Стојановић, Арсеније Секулић, Живка 
Јоксимовићева, Душан Ј. Крајиновић. 

Међуратни период у школству и свеколиком животу Срба 
прећуткиван је свесно или несвесно Један од чешћих изговора био је: „Сва 
школска архива и инвентари школе бивше Југославије уништени су у току 
окупације, па се и мало има конкретних података“ пише Лазар 
Стефановић у свом рукопису о школи у Бостану. Међутим, уважавајући 
чињеницу да је много тога уништено, треба рећи да је нешто сачувано  у 
Архиву Југославије,  Архиву Србије,  Архиву Косова и Метохије. 
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Архив Србије, лични досије управитеља Станка П. Обрадовића 

 
Многи учитељи кратко се задржавају у овој школи, стално су 

премештани, али има и оних који су се неколико година задржали у 
Бостану, а народ се њих и даље сећа и по добру помиње. У литератури, 
архивској грађи и из разговора са старијим мештанима овога краја 
учитељи/це који су радили у овој школи су: Мирослава Јовановић, 
Љубомир Лазаревић, Цветко Булатовић, Сава Пантелић, Драго Мучалица, 
Станко Обрадовић, Љубица Обрадовић, Љубица Ђурић, Рисимка Арсић из 
Гњилана, Стојан Видојковић из Ниша, Олга Дивјаковић, Стојан Живковић 
из Гњилана, Милан Хајдин. 
 

Марија Поповић 
 
 Марију Поповић, као учитељицу ове школе, помиње Јагош Ђилас. 
Радила је 1905. године и била прва учитељица у Бостану (Ђилас, Ј.; 1969; 
146). 
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Риста Васић (1878–1939) 
 
 Риста Васић, у појединим изворима Поповић, рођен је 1878. године 
у познатој гњиланској породици Јовановци (Поп Антини, Поп Ценини, 
Поп Ристини по Ристи о коме говоримо), од оца Васе и мајке Драгиње 
(име мајке несигурно). Славе Светог Николу. Гњилану су дали познате 
трговце, свештенике, учитеље, националне раднике. Био је у браку са 
Софијом (рођ. Петровић, 1875 – 1958). Њихова деца су: Јордан, рођ. 1899. 
(супруга Борка), Светозар, рођ. 1905. (супруга Добрила, син Драгиша – 
Боби Прековачки, познати књижевник). 
 Риста је завршио три разреда Призренске богословије. Године 
1899. сазнајемо да је у Бостану већ две године и да је: „Добар али нема 
спреме. Према деци је благ. Учитељ станује  ½ сата од школе у махали 
Ћуљковци. Стан му се састоји из једне собице. Храну му дају сељаци. Од 
суда прима 75 гроша на име плате и то месечно.“ (АС, МИД-ПП, ред 514, 
1899; АС, МИД-ПП, ред 169, 1900). Не знамо од када је постао свештеник. 
Године 1909/10. је био капелан гњилански (Српска црква за 1910, 1909, 
стр. 99). Потом је као свештеник радио на Врбовачкој парохији до 1934, 
када долази у Гњилане и ради као гњилански парох. Прота Риста Васић 
умро је 31.12.1939. год. (Казивања Веље Поповића и Злате Поп Ристанке 
из Гњилана). 
 

Ђорђе Јаковчевић 
 
 Ђорђе Јаковчевић (у неким изворима Јаковљевић) помиње се као 
учитељ најпре у Драганцу (1900. и 1902.),  потом у Бостану 1902. и 1903.  
(Цариградски гласник, бр. 6, 1902; Б. Перунучић, Сведочанство о Косову 
..., 150), а у једном извору, 1906/07. и као учитељ у Кормињану (Голуб за 
1908, стр. 44). Године 1914. је свештеник Бостанске парохије (Државни 
календар Краљевине Србије за 1914, стр. 176, 177). Лазар Стефановић у 
поменутом рукопису, као учитеља школе у Бостану, наводи неког Ђорђа 
(вероватно се ради о Ђорђу Јаковчевићу). Школске 1911/12. његов син 
Србољуб Јаковчевић, ученик је у првом разреду српске основне школе у 
Гњилану  (Архив Косова, Уписница српске основне школе у Гњилану: 
1897/98-1914/15.). 
 Овај учитељ (као и многи пре и после тога) био је злостављан и 
онемогућаван у раду. У једном извештају српског конзула стоји записано: 
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„26. јуна 1902. Арнаути су напали на учитеља Ђорђа Јаковчевића, 
прислонили му мартинку на прси, хтедоше га убити, и то само зато, што 
учитељ не знаде казати где се налази клисар Павле, јер су га тражили да 
од њега данак наплате“14. 
 

Младен Стојановић (1878-?) 
 
  Младен Стојановић је рођен 1877. године у Штрпцу. Свршио је 
Богословско учитељску школу у Призрену. Као учитељ радио је најпре у 
Петровцу од 1896. до 1900, а потом у Кололечу 1900, 1901. и у Бостану. 

У Ревизорском извештају 1897. износи се: „Успех његових ученика 
оцењен је као добар, иако је г. Стојановић показао доста воље и уложио 
велики труд...“15. Стојановић се у неколико наврата својим прилозима 
појављује у „Цариградском гласнику“. Посебно је важан његов текст о 
оснивању Српске основне школе у Петровцу. 
 

Стојан Јовановић (1884-1916) 
 
 Стојан Јовановић (Ђорђевић) први је учитељ мештанин који ради у 
основној школи у Бостану. Рођен је у Бостану 2. 8. 1884. године, учио је 
гимназију у Цариграду, а завршио је у Солуну 1903/04. школске године. 
Осим учитељског посла био је и полицијски писар. Лазар Стефановић о 
овом учитељу пише: „Стојана су гонили као националног борца не 
наишавши на њега, убили му оца Ђорђа Јовановића“ (примедба према 
другом податку, његов је отац Јован, те му је Ђорђе вероватно деда или 
стриц или се ради о другој особи). Стојан Јовановић је убијен од стране 
Бугара у Сурдулици16. Учитељ је био школске 1906/07. године  (Голуб, за 
1908, стр. 44). 
 
 
 
 

14Перуничић Б.:Зулуми ага и бегова..., стр. 271. 
15АС, МИД, ПП, ред 601, 1897. 
16 Зафировић С. (1934): Споменица 40-то годишњице Српске државне гимназије у 
Скопљу, Скопље, стр. 432. 
 
 

250 

                                                 



Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац 

Светозар Стефановић 
 
 Светозар Стефановић је за школску 1918/19. био одређен за 
учитеља у Бостану. Постављен је од 26. 3. 1919. године. Било је једно 
одељење и један учитељ. 
 

Љубомир Лазаревић 
 
 Љубомир Лазаревић, као учитељ у Бостану, помиње се за школску 
1921. годину (Државни календар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за 
1921, стр. 239). 
 

Драго Мучалица 
 

Након Првог светског рата, кратко време, учитељ ове школе био је 
Драго Мучалица. Као учитељ и управитељ ове школе наводи се средином 
1920. године.  Рођен је 1897. у Топлици, а као пензионер живео у Београду 
(Б. Станковић, 1994, 368). 
 

Сава Пантелић 
 
 Сава Пантелић је учитељ који се помиње у многим изворима као 
напредан,  јер је „Члан Социјал-демократске странке који је од стране 
среске власти у Гњилану премештен из овога краја, да би буржоазија 
задржала своје позиције“, наводи се у Летопису. Сава је из Бостана 
премештен у Гњилане, а одатле, по казни, у Рогачицу (Гњилански срез). 
 

Цветко Булатовић 
 
 Цветко Булатовић као учитељ у Бостану наводи се 1924. године 
(Државни календар Краљевине СХС за 1924, стр. 428, 582). 
 

Тодор Р. Ђурић 
 
 Тодор Р. Ђурић рођен је 4. марта 1905. године у Новој Градишки 
(Срез Пожега, област Славоније) од оца Радована и мајке Софије. По 
народности је Србин источноправославне исповести. Завршио је 4 разреда 
Женске учитељске школе у Крагујевцу. Учитељ у Бостану био је од 1. 9. 
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1926, а премештен 5.5.1928. у Доње Видово (Моравичка област,  
Параћински срез). Потом је учитељ на салашу Таванкут (Суботички срез). 

 

 

 
Лево: фотографија Тодора Ђурића; изнад: извод из Службеног листа о именовању Тодора 
Ђурића за учитељ 
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Љубица Белић 
 

Тодор се жени Љубицом В. Белић, учитељицом, која је рођена 24. 
септембра 1905. У Панчеву (у Гају) од оца Владимира и мајке Десанке. 
Завршила је Женску учитељску школу 1924. године. Са Тодором венчала 
се у храму Свете Богородице у Бостану 30/12. августа 1928. године. 
Учитељица у Бостану била је од 1926. до 1929, када је премештена. 
 

Олга Дивјаковић 
 
 У школи Бостанској, кратко време,  школске 1927/28. године, 
радила је Олга Дивјаковић (вероватно Довљаковић). Других података о 
њој засад немамо, осим да је наведене школске године оцењена оценом 
повољан, што је, највероватније, разлог што више није била на раду у 
овом месту. 
 

Станко Обрадовић (1906 - ?) 
 
 Станко Т. Обрадовић рођен је 17. априла 1906. године у Чачку. 
Завршио  је Учитељску школу у Јагодини. У Бостану је почео са радом од 
4. септембра 1925. године до 15. 11 1930. кад је премештен, по молби, у 
Кочане. Био је у браку са Босиљком, која је била учитељица. Њихова деца 
су: Милка, Мирјана, Јулијана... (АЈ, МПКЈ, 66, 1567-1687, Мил. Брајовић, 
школски надзорник, марта 1930). 

 
Фотографија Станка Обрадовића, учитеља 
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Стојан Видојковић 

 
  Стојан Видојковић је родом из Ниша. У Бостане долази са 
супругом Лепосавом и задржава се пет година. Он је постављен 1.9.1928, а 
његова супруга  14.10.1929. За време њиховог рада подигнута је ограда, а 
био је и врт. Гајили су зечеве, гуске, пилад и др. (АЈ, 66-1402-1589, 4. 
јануар 1932). 
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ЗАКЉУЧАК 
 
 Овим радом се хтело подробно осветлити оснивање и значај 
основне школе у Бостану, као периферном крају тадашње српске државе, 
као и донети јасан увид у биографске податке познатих појединаца који су 
допринели стварању културног и националног идентитета и ширењу 
образовања у овом крају. Сматрали смо да су управо ови појединци 
стожери друштвеног и културног развоја, јер су узимали учешћа у многим 
јавним дешавањима, ван школских активности. Управо на њима, 
маргинализованим у глобалној српској историји, припада поштовање и 
заслуга за добробит народа. 
 

ИНФОРМАТОРИ 

 
Велибор Веља Поповић из Гњилана. 

Вукашин Ћокић из Ваганеша (Рођен 1930. године, од 1999. године као 

расељено лице у селу Звечка код Обреновца, умро 2009. године).  

Злата поп Ристанка. 

Крсјана Стајић из Ајновца, супруга Чедомира Стајића (рођена 1925. у 

Костадинцу, а удата у Ајновцу). Њена баба по оцу Јана (удата за 

Димитрија – Митка у Костадинцу) је ћерка Јевте Станковића Богдановића. 

Казивала је о деда Јевти. 

Стана Марковић Цана ћерка је Симијона Шумаковића. Разговор вођен пре 

15 година. 

Лепосава Димитријевић, унука Стане Марковић. 
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Основна школа у Бостану 1870-1941 

Milorad Ž. Filić 
Aleksandra Đorđević 
 
 

PRIMARY SCHOOL IN BOSTAN 1870–1941 
 

This paper is a historical overview of the establishment and 
development of the Serbian primary school in the village of Bostan near Novo 
Brdo, from its foundation to 1941. The paper willdiscuss the deserving 
individuals for the establishment of the school Jefta Stankovic and Simijon 
Sumakovic, school buildings, the life and work of the principal and teachers, as 
well as the village itself. All the known literature has been cited, archival 
material and statements of the informants on this subject. For the first the 
complete facts are given at one place, together with the selected attachments 
and photographs and a detailed review of the topic. The aim was to write about 
the school in Bostan more broadly, including the interwar period. Part of the 
new facts are presented in this paper as an incentive for many to continue with 
further research in order to preserve the Serbian heritage. 
 

Key words: primary school, establishment, school building, Bostan, 
well-known teachers. 
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NEW CUTTING EDGE ELMENTARY TEST REVIEW 
 

(„Pearson Education Limited“, Harlow, 2005) 
New Cutting Edge Elementary Test is designed to assess general 

English language proficiency at A1 level. It is aimed at young adults studying 
general English at an elementary level.  

The test is used in schools and language schools as an achievement test 
at the end of the course as well as for tracking progress attained during 120 
hours of teaching. It is suitable for students studying in either monolingual or 
multilingual classroom situations.  

The test is administered in English language classrooms throughout the 
world. There are four versions of the test available (Placement test, Module test, 
Mid-course test and End of Level test).  

New Cutting Edge Elementary Test is criterion-referenced. Each section 
in the test is assigned a certain number of points, which gives each task an 
appropriate weight. The score points of each section are aggregated and 
contribute to the total of 100 points.  

All sections contain different types of constructive response items. 
Responses are scored by teachers using the scoring system provided by the test 
developers. For speaking, the teacher can apply both analytic and holistic 
scales. The holistic score serves to increase the raw score by adding points onto 
the analytic score. Writing is also scored by the teacher through analytic 
scoring, since it enables students to aim at weaknesses and to capitalize on 
strengths.  

The written test takes approximately one hour to complete. The oral 
language test is done separately from the written test and can be administered 
during one or several classes, depending on the number of students. 
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General description 
 

New Cutting Edge Elementary has a multilayered, topic-based syllabus 
which includes thorough and comprehensive work on grammar, vocabulary, 
pronunciation, and the skills of listening, reading, speaking and writing.  

The Teacher’s Resource Book includes the Test-Master CD-ROM for 
easy customized testing in minutes. The Test-Master CD contains Placement 
test, Module test, Mid-course test and End of Level test. The tests are based on 
the content of New Cutting Edge and keys are provided to make marking the 
tests as straightforward as possible. The audio files for the listening tests are 
located on the same CD. The test consists of a written paper-based test, and a 
spoken test can be delivered in class throughout the year. Cutting Edge focuses 
on the key language areas of the accompanying Students’ Book.  

The tests are used as achievement tests, either after every module of the 
book or in the middle of the course, in order to determine whether the students 
have met the objectives of the modules or not, and whether they have acquired 
an appropriate knowledge and skills. These tests are usually followed by some 
beneficial comments on test performance, in writing or by telling the students 
directly what they did right and wrong and why. Because the tests have very 
clear scoring system students can exchange tests with their peers, after they 
have completed them, and check each other’s results while the teacher is 
reading the correct answers. A class discussion can take place in the next class, 
after such type of assessment when the teacher reviews the test. End of Level 
test is administered at the end of the course to determine what objectives have 
been met by the end of a period of instruction. It includes marginal or end 
comments about the quality of the student’s performance.  
Reading: Mid-course and End of Level tests have one reading text which is 
one-half page long and is based on a real-life topic. The texts are followed by 
True/False statements and a series of comprehension questions.  
Listening: The listening section includes short audio monologues. Students 
listen to the passage and then identify information from the audio by True/False 
statements and answering comprehension questions. 
Writing: Using a writing prompt, this section asks the students to write a short 
paragraph (60-80 words) in response to the prompt.  
Speaking: The tests do not include a speaking section. The speaking test can be 
administered separately from the writing, listening and reading sections. 
Students can be asked to answer short comprehension questions, respond to oral 
text discussions, tell a short story, participate in problem-solving tasks and 
interviews, which often incorporates listening and reading skills to varying 
degrees.  
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The tests also include grammar and vocabulary sections in the multiple-choice 
format, matching and gap-filling format, mainly for reasons of practicality. 
These tests have a pronunciation section as well, focused on stress patterns of 
words. 
 

Practicality 
 
The test is a commercially developed test available in Teacher’s Resource Book 
and it is very effective and practical since there is no need for the teacher who 
uses this program to develop their own tests. The book containing the test and 
the Test-Master CD-ROM is not expensive either, given that the tests can be 
reprinted over and over again. The test takes a student approximately one hour 
to complete which fits into the time frame of one class. It is also very easy and 
convenient to administer the test since it requires only a teacher who can easily 
distribute test sheets to their students. The test has a scoring procedure that is 
specific and time-efficient. Each task is assigned a certain number of points 
which add up to exactly 100. So, it takes very little time for a teacher to 
evaluate the test. 
 

Reliability 
 
Although two or more teachers can evaluate the test, this is usually not 
necessary since the teacher uses the key provided by the test developers. Intra-
rater reliability is therefore quite high regarding listening, reading and writing 
skills assessment. A teacher teaching a conversation class can administer the 
speaking test before or after the written test. This test can take different forms 
depending on the teacher’s objectives. A lot of speaking tasks are provided in 
the Students’ Book (read-aloud tasks, sentence/dialog completion, picture-cued 
tasks, question and answer, interview, role play, retelling a story, translation). 
This, on the other hand, can create a problem in scoring. More demand is placed 
on the teacher to make calculated judgments which can compromise the 
reliability of the test rating. Nevertheless, the speaking test can be used as 
informal and formative type of assessment, thus providing some feedback to 
students, which can become positive washback.  

Test reliability is determined by its nature, i.e., its items and its length. 
Test items are clear and unambiguous and there is only one correct answer. It is 
a timed test, however, which can cause measurement errors, since there are 
students who are adversely affected by the presence of time-limits. 
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Validity 
 

The test requires students to perform tasks that were included in the 
classroom lessons and that directly represent the objectives of the modules on 
which the assessment is based. The test also has a structure that follows 
logically from the modules the teacher is testing. It is divided into a number of 
sections (grammar, vocabulary, pronunciation, comprehension), it offers 
students variety of item types which are tightly related to the curriculum and 
which use a familiar setting and focus on previously practiced language forms. 
The fact that it is administered in written form, however, and requires students 
to read the tasks and write their responses makes it quite low in content validity 
for a speaking class. Speaking is limited to pronunciation tasks and dialogue 
completion tasks. A conversation class will, on the other hand, require the full 
spectrum of communicative performance on the part of the student, which these 
tests lack.  

The test is well-constructed, it has an expected format with familiar 
tasks and is clearly doable within the allotted time limit. The tasks relate to 
students’ course work and a difficulty level presents a reasonable challenge. 
That is why the students may generally view the test as fair and useful which 
justifies its high face validity. 
 

Authenticity 
 

Grammar, vocabulary, listening, reading and writing tasks in Mid-
course and End of Level tests use a natural language and resemble real-life 
situations. The topics are relevant and interesting for the students. Reading 
passages are selected from real-world sources that students are likely to have 
encountered or will encounter. Listening comprehension section features natural 
language with hesitations and interruptions. The items are as contextualized as 
possible rather than isolated. Multiple–choice tasks are contextualized. There 
are, however, several tasks that area bit contrived in their attempt to target a 
grammatical form, a lexical item ora stress pattern. Although sentence/dialogue 
completion task focuses on student’s ability to discern expectancies in a 
conversation and to produce socio-linguistically correct language, the fact that 
the task is elicited in written form rather than in a live interview lessens the 
authenticity of this task. Listening tasks can be offered in a more open-ended 
framework in order to gain more authenticity and creativity. If a student is first 
presented with a monologue or conversation and then asked to respond in 
writing to a set of comprehension questions, then the authenticity may 
somewhat suffer, since even highly proficient native speakers of English might 
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miss some of the questions if they heard the conversation only once and if they 
had no visual access to the items until after the conversation was done.  

Contextualized multiple-choice format and gap-filling tasks are used for 
testing reading and writing knowledge of grammar. They are contrived 
exercises that are rarely found in the real world. However, if a teacher is only 
interested in a student’s ability to produce these forms, then such tasks may 
prove to be justifiable. As for vocabulary, its assessment is mainly defining 
which is less authentic than using a word in a sentence or creating coherent 
paragraphs. 
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Summary 
 

Given that the receptive skills are more developed than productive skills 
at this level, New Cutting Edge Elementary Test is primarily focused on 
assessing these skills. Productive skills are limited and fragmented, and the 
language is mostly or completely formulaic at this level. Students should 
understand straightforward information in the spoken and written language and 
express themselves in speech and in writing for simple practical purposes in 
everyday situations, requiring a simple and direct exchange of information. This 
is exactly what this test attempts to measure.  

Most of the texts used to assess reading and writing are authentic. They 
are sourced from newspapers, websites, books, radio broadcasts and recorded 
messages. Hence, the test is a measure of real, practical English. Furthermore, 
the test incorporates integrated skills. This is important because when 
communicating in English students are often required to combine several 
language skills to perform a task, for example listening to information and 
writing about what is heard.  

The tests have been designed to be aligned to the Common European 
Framework of Reference for Languages (CEF), a widely recognized benchmark 
for language ability.  
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75.071.1 Павличић З. 
 
 
 
 

др Дејан Тубић,1 доцент  
Филозофски факултет у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини  
 
 

ПРЕПОЗНАТЉИВА ЛИКОВНА РЕТОРИКА 
 

Рад додирује неке од суштинских садржаја сликарства Звонка 
Павличића. Представљени Циклус слика под називом Вртлози настао је 
као одговор на бурне догађаје који су обележили живот на Косову и 
Метохији након рата.  
 

Кључне речи: Звонко Павличић, сликарство, вртлози, тематика, 
стилска оријентација. 
 

У стваралаштву једног уметника синтетизоване су различите 
традиције, утицаји са субјективним доживљајем стварности која га 
окружује, са читањем и истовременим формулисањем свог генетског кода 
и архетипа. „Уметничка слика“ као продукт таквог конгломерата 
успоставља се као једна од великих тајни човековог постојања. 
Феноменологија слике је крајње слојевита, тако се често долази до 
закључка да ће слика, она настала мануелним потезима на подлози 
прекривеној бојом остати недодирљива енигма чији ће садржаји и 
онтолошка суштина остати трајно до краја не декодирани. 

Поменута запажања о слици и сликарству крајње експлицитно су 
интегрисана у сликарству Звонка Павличића. У покушају отвореног 
дијалога са садржајима на тим платнима бесмислени су покушаји и 
трагања који би указали на јасне и до краја читљиве поруке и садржаје. 
Контемплативна конверзација са полихромим површинама и ликовном 
поетиком Павличића указује на присутност слојевите семантике.     

Остајући, на својим сликама енигматичан и до краја „непрочитан“ 
Павличић одређене садржаје свесно и отворено иницира као есенцијални 
фокус свог унутарњег бића. Припадност српском национу и његовом 
хришћанском наслеђу који су доминантно фундирани на духовности која 
пре свега припада косовско-метохијској уметничкој и културној 
традицији. Српско средњовековље, као и касније кретање српске цркве 
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кроз временску вертикалу,  време турске владавине, период обнове српске 
државе, двадесети век као и савремени тренутак, апсолутно су присутни и 
лако читљиви у семантици и иконографији слика Звонка Павличића.  

Сликарство Звонка Павличића својим онтолошко-естетским 
садржајима несумњиво припада кругу модерниста, међутим та чињеница 
га никако не одваја од феноменологије ликовног која је етимолошки 
дефинисана терминима традиционално, академско, класично. Правећи 
компромис на релацији традиционално-класично-модерно аутор веома 
успешно успева да свој ликовни језик доведе на ниво препознатљиве 
ликовне реторике. 

Сликарство Павличића суштински је најблискије хришћанско-
православној тематици. Не улазећи дубље у теолошки дискурс са 
старозаветном и новозаветном тематиком Павличић као доминантан 
ликовни наратив нуди српску средњовековну архитектуру у њеној 
метафизичкој вишезначности. Ти садржаји који се перципирају 
дуготрајним посматрањем, наступају споро, међутимостављају необично 
дубоке трагове којисе трајно урезујуу колективно памћење српског 
народа. 

Павличићева тражења  у сфери сликарске васељене настају на 
принципима силогизма и уметничког кретања. Његово сликарство је 
стилски поливалентно, еклектично, међутим таква карактерологија 
присутна у структури његовог концепта не умањује аутономност и 
аутохтоност његовог стваралачког опуса.  

На платнима Звонка Павличића често се појављује застрашујућа и 
иритантна празнина и тишина као метафора и антиципација 
апокалиптичких периода који су често разарали стабилан континуитет 
српског национа и његове духовности.  

Полазећи од ренесансне свестраности и слојевитости, дијалектика 
Павличићевог сликарства у једном тренутку досеже до метафизике 
апстрактног. Дискурс на релацији фигуративно-апстрактно реализован је 
необично успешно не фаворизујући ни једну онтолошку вредност те 
дуалистичке природе сликарства. Рецепција феномена апстрактног у 
уметности априори указује на празнину, нефигуративну форму, на 
немиметички садржај. Појавност апстрактности у сфери ликовних 
уметности свакако је блиска немисаоном, ненаративном. Међутим, 
апстракност на платнима сликара Павличића никако није 
неконтемплативна. Апстрактност у амбијенту српске црквене архитектуре 
обогаћује садржај дајући му додатно и слојевитије теолошко значење. 
Апстракност у сликарству Звонка Павличића успоставља се на нивоу 
коресподенције између визуелно-материјалног и теозофско-православног. 
Та дуалистичка естетика постаје узбудљива, интригантна, иницирајући 
код посматрача потребу за њеним дешифровањем и трагањем за 
есенцијалним значењима.  
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Естетска кретања у сликарству Звонка Павличића представљају 
искрено трагање за својом културном матрицом, досезање апсолута у 
српској духовности и свеистинитом визијом хришћанске васељене. 
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УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА 

 
У ЗБОРНИКУ РАДОВА ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
У ГЊИЛАНУ – БУЈАНОВАЦ 

 

Радови треба да буду достављени најкасније дo 01. новембра, 
електронски, у прилогу – као отворени документ (Word), на следећу 
адресу:vsovgb@open.telekom.rsилиvsovgb@gmail.com 

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 
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 
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наводи се у посебној напомени, која је двема звездицама везана за назив 
установе у којој је аутор запослен. 

7. Језик рада и писмо: Језик рада може бити: српски, енглески, 
грчки. За радове на српском језику писмо је ћирилица. 

8. Наслов: Наслов треба да буде на језику рада; треба га поставити 
центрирано и написати великим словима и болдовано. 

9. 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 
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]. 

10. 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]. 

11. 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. 

12. 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 10, 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: 
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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 црта1, на пример: 

... (Бошковић 1978: 47–51)..., / (в. Бошковић 1978: 47–51)..., / (уп. 
Бошковић 2001: 47–51)... /  Р. Бошковић (1978: 47–51) сматра да... 

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... 

13. 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.] 

14. Табеларни и графички прикази: Табеларни и графички 
прикази треба да буду дати на једнообразан начин, у складу с 
лингвистичким стандардом опремања текста. 

15. 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: 

 

1Разлика 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 (Бојл– Мариотов закон, Београд–Ниш, рат 
1941–1945 (или 1941–45), у XV–XVIII веку, итд.). Одмакнута је она код које има белине 
испред и иза (село – град, метод топло – хладно, сукоб Караџић – Видаковић, итд.). 
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• [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. 

• [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): G Semantics, Harmondsworth etc.: Pinguin Books. 
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• 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. 

• [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. 

16. 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]. 

 
 
 

275 

http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d


Упутство ауторима за уређење текста 

ПРИМЕР 
 
 
 
 
 
 
Др Петар, М. Петровић,2проф. 
Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац  
 
 

ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА3 
 

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. Одељак 
 
 

Текст4 текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

2petar.petrovic@gmail.com 
3Рад је изложен на научном скупу: Традиција, модернизација и идентитети.Филозофски 
факултет, Ниш. (09. и 10. јул 2017. год.)  
4„Појам потиче од латинске речи...“ (Јакобсон 1971: 30) 
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текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст 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 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. Одељак 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
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2.1. Пододељак 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
 

2.2. Пододељак 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
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. 
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Petar, M. Petrović 
 
 

PERMANENT EDUCATION OF TEACHERS 
 

Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary 
Summary Summary. Summary Summary Summary Summary Summary 
Summary Summary Summar SummarySummary Summary. Summary 
SummarySummary Summary Summary Summary Summary Summary 
Summary Summary Summary Summary. 

Key words: Word, Word, Word, Word, Word, Word, Word, Word, 
Word. 
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