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Реч уредника 

УЗ ПРВИ БРОЈ

Часопис  СИНТЕЗЕ појављује  се  у  тренутку  свеопште  кризе 
научне  и  стручне  периодике  код  нас.  Многи  домаћи  часописи  са 
угледом  и  традицијом  данас  излазе  тромесечно  или шестомесечно у 
скромним  тиражима  и  са  скромном  финансијском  подршком. 
Вишегодишња економска криза показала је нарочито погубне ефекте у 
култури,  науци  и  образовању.  Простор  за  објављивање  научних  и 
стручних радова   значајно je сужен па је већ уобичајена пракса да се 
многи  млађи  научници  и  истраживачи  опредељују  за  објављивање 
радова у ближем окружењу или у иностранству. Наравно, такав пут је 
много тежи јер, између осталог, подразумева и веома добро познавање 
страних језика и строгих уређивачких стандардa. Покретањем часописа 
Синтезе желели смо  проширити  простор за  објављивање  научних  и 
стручни  радова  из  оних  области  које  представљају  центар  програма 
високих струковних школа педагошког усмерења, али и за шири круг 
истраживача који стварају и раде на наставничким факултетима. У том 
смислу  часопис  ће,  поред  свог  основног  педагошког  усмерења,  у 
значајној  мери  неговати  и  мултидисциплинарност.  (И  сам  назив 
часописа  упућује  на  мултидисциплинарност  и  јединство  у 
различитости.)  Реадакцију  часописа  сачињавају  стручњаци  из 
различитих  области,  а  професионално  их  повезује  рад  на  стварању 
васпитачког и педагошког подмлатка и научно-истраживачки рад који 
природно тај процес прати. По истом моделу бирани су и рецензенти 
часописа. Са задовољством бих истакао да смо за чланове редакције и 
рецензенте успели да ангажујемо најзначајније  стручњаке  из  Србије, 
али и оне са универзитетa из Словеније Хрватске, Босне и Херцеговине 
и Украјине.

Часопис ће излазити шестомесечно па смо уверени да ћемо ту 
периодичност  и  одржати.Уредништво  ће  настојати  да  се  у  часопису 
објављују истински квалитетни и научно утемељени радови. Користимо 
ову  прилику  да  упутимо  позив  за  сарадњу  свим  креативним 
истраживачима и научним посленицима, колегама и пријатељима.

Милентије Ђорђевић
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DETINJSTVO IZ DOBNE PERSPEKTIVE 

Mile N. Nenadić1

Sažetak:  U  dobnoj  sociološkoj  perspektivi  najvažnije  je  ne  brkati 
metodološko pitanje sa predmetnim. Kao što se feministička perspektiva razvila na 
opoziciji  pola/roda  tako  se  isto  i  dobna  perspektiva  može  razviti  na  opoziciji 
uzrast/doba, biološkoj uzrasti i kulturno konstruisanoj dobnosti. Društveni život dece 
ne može se objasniti na osnovu bioloških činjenica života, a niti se može izvesti iz 
njih.  Time se ne zanemaruje  činjenica  da se dobni odnosi  zasnivaju na telesnim 
svojstvima mladosti  i  adultnosti,  već samo ističe da to ne znači  da se oni mogu 
izvesti iz  naturalističke  činjenice  života.  Teorijsko  uporište  za  ovu razliku  autor 
nalazi u Manhajmovom konceptu generacije. Kritiku procesâ koji su odgovorni za 
uspostavljeni  sistem  deca/odrasli,  kao  i  organizovani  pokret  koji  se  zalaže  za 
priznanje detinjstva i uzrasnu jednakost autor naziva puerizam. Budući da u srpskom 
jeziku  nedostaje  pridevsko  obrazovanje  reči  „detinjstvo“,  autor  koristi  izraze 
pueritia,  puerizam i  puerističnost.  Priznanje  detinjstva  kao  puerističke  dimenzije 
društva postaće njegova najvažnija dimenzija.

Ključne  reči:  detinjstvo,  odraslost,  opozicija  uzrast/doba,  puerizam, 
priznanje detinjstva

Sociologija najčešće polazi od stvarî koje na prvi pogled izgledaju kao 
da su toliko jednostavne da ne zavređuju da se  pominju,  da  bi  na kraju,  
nasuprot svakom očekivanju, otkrila nešto što se pokazalo veoma važnim i  
značajnim.  Bolje  reći,  za  stvari  koje  na  početku  izgledaju  kao  da  su 
jednostavne, sociologija na kraju ustanovi da su veoma složene, ali  da se 
naprosto  radilo  o  njihovom  pojednostavljivanju.  Ili,  kako  kaže  Gaston 
Bachelard:  „Ono  što  je  jednostavno  uvek  i  isključivo  je  ono  što  je 
pojedonostavljeno“. Skrivanje detinjstva se ne odnosi na njegov doživljaj, 
već na značenje doživljaja. Drugim rečima, uloga sociologije nije otkrivanje 
skrivenog  već  činjenje  vidljivog  vidljivim,  jasnog  jasnijim,  neposrednog 
1  nenadicm@sbb.rs



bliskijim,  jer  ono  s  čime  smo  tako  intimno  povezani  upravo  zato  i  ne 
opažamo.  Zadatak  je  sociologije  detinjstva  da  pokaže  da  je  detinjstvo 
pojednostavljena,  a  ne  jednostavna  kategorija  i  da  se  ne  radi  o  šire 
shvaćenom principu razlike nego o razlici u istosti, a cilj joj je da razjašnjava 
i podstiče, a ne da pravi stručnjake. Najpre se moramo osloboditi biološko-
naturalističke interpretacije i svih drugih jednostranosti i stereotipa o deci, 
mladima i detinjstvu, a koje figuriraju kao normalne i prirodne. 

Opozicija priroda/društvo spada u fundamentalne probleme društvene 
teorije, a dobna struktura je samo jedan od njih. Ona je na delu i kada treba 
definisati polne, rasne i generacijske razlike i nejednakosti. Dobni društveni 
odnosi se ne uspostavljaju samo na osnovu stvarnih  uzrasnih razlika, nego 
prvenstveno na osnovu dobnih društvenih nejednakosti. Iako izgleda kao da 
se radi  o  univerzalnom obliku strukturacije odnosa,  dobni  ili  generacijski 
odnosi  su  proizvod  modernosti.  Uključivanjem  dobnih  struktura  u  svoja 
istraživanja,  sociologija  dobija  ne samo na popularnosti  nove perspektive 
nego i na ukupnom značaju nje kao društvene teorije. 

Biološko-naturalistički  pristup dobnim razlikama još  uvek dominira 
kao polazna pretpostavka za tumačenje dobnih društvenih odnosa i struktura. 
Analiza ekonomskih,  političkih i  većine kulturnih promenljivih je odavno 
napustila biološko-naturalistički koncep. Delimično se zadržao u tumačenju 
društvenih odnosa među polovima, rasama, generacijama, ali zato dominira 
u  velikom broju  predstava  o  uzrasnim  grupama.  Nova  se  paradigma  za 
sociologiju detinjstva konačno i  sasvim oslobodila  bioloških konotacija,  i 
gotovo aksiomatski prihvatila objašnjenja dobne nejednakosti kao društvene, 
kulturne  i  istorijske  konstrukcije  (Prout  and  James,  2005;  Jenks,  2005; 
Tomanović,  2004.,  8-48;  Milić,  200.,  153-170;  Vederil,2005.,  162,192). 
Recentna  sociološka  istraživanja  sude  o  detinjstvu  kao  o  društvenoj 
instituciji, a ne kao o posledici određenih bioloških determinacija. Detinjstvo 
je  činjenica  kulturnog  reda,  a  kada  se  operacionalizira  kroz  porodicu  i  
roditeljstvo, o njemu se sudi kao o tipičnom osnovnom društvenom procesu 
u kome se biološki faktori preobražavaju u društvene sile najčvršće kohezije 
i lojalnosti, kako je to davno formulisao Bronisław Malinowski. 

Analizirali opoziciju priroda/društvo sa bilo koje strane, na kraju se 
susrećemo sa odnosom prema telu. Iako smešteni u kontekst tela, društveni 
odnosi  uspostavljeni  na  osnovu  polnih,  rasnih,  generacijskih  ili  uzrasnih 
diferencijacija,  suštinski  gledano,  nisu  biološki  determinisani  nego  su 
istorijski i kulturno konstruisani. Uostalom, svaki susret sa ljudskim telom je 
susret sa istorijskim i kulturnim konceptima biologije. Savremena filozofska, 
antropološka,  sociološka  i  istorijska  istraživanja  potvrđuju  ne samo da je 
odnos prema telu u velikoj meri neposredno uključen u društveni poredak, tj.  
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da  je  telo  „politički  osvojeno“  (Foucault),  da  igra  ulogu  „trbuhozborca 
društva“ (Godelier), odnosno da je izraz i instrument reprodukcije određenog 
društvenog reda, nego da isto tako može biti  korišćen da bi se promenio,  
osporio ili  srušio dati  društveni poredak (Ivanović, 2003.,  403-416; Fuko, 
1997., 30-37). 

Feministički  orijentisana  antropologija  –  a  danas  i  sociologija  – 
najdalje je otišla u naglašavanju značaja opozicije priroda/društvo, tako da je 
njena  feministička  paradigma  bila  od  velikog  značaja  za  prihvatanje 
metodološki  značajne  razlike  između  biološkog  pola (sex)  i  kulturno 
konstruisanog roda (gender) (Rosaldo and L. Lamphere, 1974; Butler, 2007; 
Papić  &  Sklavicky,  2003;  Papić,  1997;  Ivanović,  2003;  Gidens,  2003). 
Rodne su studije, uzete u celini, u velikoj meri pomogle da se oslobodimo 
jednostranosti i stereotipa o polnosti i seksualnosti. Stavovi koje smo uzimali  
za „normalne“ tokom mizoginijskih milenijuma sada padaju u vodu. One su 
nam pomogle da osvestimo svoju neosveštenost, i da njene uzroke, sakrivene 
u opoziciji priroda/kultura konačno vidimo, tj. u potpunosti razumemo. Iako 
zatečeni pred činjenicom da su savremena antropologija i sociologija dosta 
kasno ukazale na socijalno-kulturnu i istorijsku suštinu detinjstva, odnosno 
da su i tu zatvarane oči pred biologističko-naturalističkim interpretacijama, 
zadovoljni  smo  da  iz  analitičkog  koncepta  opozicije  priroda/kultura  nije 
izrasla  samo  feministička  analiza  sistema  pola/roda.  Iz  njega  je  izrasla  i 
dobna analiza sistema uzrast/doba, s tom razlikom da je  uzrast (maturity) 
biološka, a dobnost (age) kulturna kategorija. 

U svim razmatranjima dobnih (i generacijskih) odnosa prepoznaje se 
nevidljivi  splet  biološke  uzrasti  u  kulturno  konstruisane  dobnost,  splet  u 
kome  jedna  naoko  očigledna  i  a  priori utemeljena  biološka  kategorija 
prerasta u izrazito dinamičnu, promenljivu i  a posteriori složenu društvenu 
kategoriju. Nasuprot biološkim (i anatomskim) razlikama između različitih 
uzrastâ,  dobnost  se  odnosi  na  kulturne  razlike  u  interpretaciji  uzrasnih 
razlika  između  odraslosti  i  detinjstva.  O  uzrastu  deteta  govorimo  kada 
potenciramo posledice bioloških promena, a o dobnosti kada imamo na umu 
detinjstvo kao društveni i kulturni konstrukt, sačinjen od mnoštva složenih 
odnosa koje deca ostvaruju kroz dijaloški odnos sa odraslima. Detinjstvo se 
kao proizvod višestrukih mreža društvenih odnosa formira unutar dijaloških 
mreža  dece  sa  odraslima,  posebno  sa  „značajnim drugim“,  roditeljima  i 
ukućanima, kao i sa predstavnicima vršnjačke grupe. U novom sociološkom 
konceptu,  za  razumevanje  dobnosti  od  suštinske  je  važno  ne  brkati 
metodološka pitanja sa predmetnim, tj. suštinski je važno istaći da ne postoji 
identitet – ni pojmovni, ni iskustveni – između reči i pojava. Dobni koncept 
ukazuje na značaj razlikovanja univerzalnog biološkog uzrasta i kulturno i 
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istorijski  različitih  pozicijskih  (normativna  očekivanja),  dispozicijskih 
(sposobnosti,  aspiracija  i  habitusa)  i  situacijskih (povoljnih ekonomskih  i 
političkih uslova) dimenzija. 

Pored  feminističke  perspektive,  od  velikog  značaja  je  generacijska 
analiza  Maxa Horkheimera,  koju je  on izneo u ogledu  Das Problem der  
Generationen (1927),  koga  neki  nazivaju  „kanonskim  tekstom“  (Lutz 
Niethammer,  Jürgen  Zinnecker).  Tragajući  za  sociološkom  formulacijom 
generacijskog  problema,  Horkhajmer  je  istakao  da  se  ne  sme  zanemariti 
činjenica da „između prirodne i mentalne sfere postoji  nivo postojanja na 
kojem deluju društvene sile“.  Sama činjenica o pripadnosti  istoj  uzrasnoj 
grupi  ne  određuje  celu  orijentaciju  datog  broja  pojedinca,  odnosno  da 
članovi iste starosne grupe neće imati ništa zajedničko ako istovremeno ne 
pripadaju  istoj  kulturi  i  istom društvu:  „generacija“  je  određena  drugim, 
istorijskim  i  kulturnim,  a  ne  biološkim  i  naturalističkim  faktorima 
(Horkhajmer,  2009.,  343;  Kečkemeti,  2009.,  40;  Kuljić,  2009.,  20-26). 
Generacijska analiza takođe pokazuje da osnov generacija – a tako je i sa 
detinjstvom – čine društveni i kulturni faktori, a ne biološke činjenice života. 
Kao  što  biološke  razlike  ništa  ne  govore  o  društvenom  značaju  jedne 
generacije, one ništa ne govore ni o društvenom značaju detinjstva. Naime, 
ne  sme  se  zanemariti  činjenica  da  se  dobni  odnosi  –  koji  su  biološki 
očigledni – zasnivaju na telesnim svojstvima mladosti, odraslosti ili starosti, 
ali se mora istaći da se oni ne mogu izvesti iz naturalističke činjenice života. 
Značaj koji Max Horkheimer daje u svom konceptu generacije metodološkoj 
distinkciji  prirode i kulture, nova paradigma za sociologiju detinjstva daje 
konceptu detinjstva. „Ako se nešto zasniva na nekom faktoru ne znači da se 
ono obavezno može  izvesti  iz tog faktora ili  da se podrazumeva u njemu. 
Ako se neka pojava  zasniva  na drugoj, ona ne može postojati bez te druge 
pojave;  međutim,  ona  poseduje  određene  karakteristike  specifične  za  nju 
samu,  karakteristike  koje  ni  u  kom slučaju  nisu  pozajmljene  iz  osnovne 
pojave“  (Horkhajmer,  2009.,  349-350).  Iako  počivaju  na  biologiji, 
generacijske veze nisu biološke, a ono što važi za pojam generacije važi i za 
pojam  detinjstva.  Oba  pojma  se,  u  krajnjem  slučaju,  ne  zasnivaju  na 
objektivno biološkim činjenicama rođenja, odnosno uzrasnim promenama. 
Uostalom, „nedvosmisleno je priznato da je detinjstvo u suštini generacijski 
fenomen“ (Alanen, 2004., 346). 

Osnov „društvenih činjenica“ – kako je to  Émil Durkheim isticao – 
čine društveni i kulturni odnosi, a ne biološko-naturalističke činjenice života: 
biološke činjenice života ništa ne govore o njihovom društvenom značaju. 
Na primer,  pogrešno je  pripisivati  srodstvu – koje se  objektivno biološki 
zasniva na činjenici rođenja, tj. poreklu prema krvi – da je u bilo kom svom 
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elementu „prirodno“, biološki dato. „Naprotiv, krvna veza ili veza porekla 
predstavlja  samo  podlogu  na  kojoj  započinje  društveno-kulturni  proces 
pripisivanja srodstva, koje u potpunosti zavisi od nahođenja zajednice, a ne 
od konkretnih, ’objektivnih’ bioloških činjenica“ (Milić, 2001:100).

Priča o „otkriću“ detinjstva počinje s tačkom u kojoj moderni čovek 
otkriva društveni kontekst bioloških faktora. Antropolog Jean S. La Fontaine 
ovu tačku definiše ovako: „Nezrelost dece je biološka činjenica života, ali 
način  na  koji  se  ta  nezrelost  shvata  i  dobija  na  značaju  jeste  činjenica 
kulture“ (La Fontaine, 1979). Nije presudna stvar da se detinjstvo zasniva na 
nezrelosti  kao  biološkoj  činjenici  života;  važnije  od  toga  je  istaći  da 
detinjstvo  nije  determinisano  onim  na  čemu  se  zasniva.  Detinjstvo 
prvenstveno  zavisi  od  promenljivosti  društvenih,  kulturnih  i  istorijskih 
faktora u korist dece i mladih. Dobni se koncept usmerava na analizu načina 
na koji se uzrasnost shvata, a ne na samu uzrasnost kao biološku činjenicu 
života.  Dobna  analiza  detinjstvo  istražuje  sa  istorijskog,  društvenog  i 
kulturnog stanovišta, odnosno razotkriva načine na koje se uzrast shvata i  
dobija  na  značaju  (Manhajm,  2009.,  350;  Praut  i  Džejms,  2004.,  51-52; 
Burdje, 2001., 4-10). 

Ako prihvatimo stav da između bioloških i društvenih činjenica nužno 
ne  stoji  znak  jednakosti,  kako  onda  možemo  objasniti  procese  koji  su 
odgovorni  za  njihovo  zajedničko  delovanje?  Zapravo,  moramo  rešiti 
metodološku  zagonetku  zajedničkog  delovanja  uzrasta  i  dobnosti,  tj. 
zagonetku  procesa  u  kome  se  uzrast  kao  biološka  činjenica  pretvara  u 
dobnost  kao  proizvod  ljudske  delatnosti.  Pod  zajedničkim  delovanjem 
uzrasta i dobnosti ne mislimo na sociobiološke pretpostavke, poput onih koje 
zastupa Richard Dawkins, britanski etolog i evolucioni biolog u svojoj teoriji 
o  biološkim  temeljima  socijalnog  ponašanja  (Dawkins,  1979).  Put  do 
odgovora na pitanje zašto određena socijalna ponašanja doživljavamo kao da 
su prirodnija i od same prirode, a druga kao da su društvenija i od samog 
društva je složen i  težak.  Sociologija  se interesuje  za  demontažu procesa 
odgovornih za pretvaranje istorije u prirodu, odnosno kulturne samovolje u 
prirodnu,  a  to  znači  da  traži  odgovor  na pitanje  zašto ponašanja  koja  su 
društveno očigledna,  uobičajna i  svakodnevna ljudima izgledaju  prirodna 
(Bourdieu, 2001., 6)? Izraz „priroda“ u istorijskom kontekstu nije konstativni 
iskaz o prirodi  per se. Takav izraz zapravo spada u performativnu jezičku 
igru, s tom razlikom što kao performativ nešto čini, a ne samo nešto kazuje 
(Austin,  1994).  Izraz  „priroda“  u  socijalnom  i  kulturnom  značenju  je 
performativni  iskaz  o  stavu  koji  se  ne  dovodi  u  pitanje,  o  kome  se  ne 
raspravlja,  već se uzima zdravo za gotovo. Iskaz o  detetu kao očiglednoj 
biološkoj  činjenici,  u  principu  je  konstativan  –  uostalom,  zar  se  o  deci 
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naširoko i nadugačko ne priča kao o prirodi per se – dok je iskaz o detinjstvu 
kao očiglenom socijalnom i kulturnom konstruktu, u osnovi performativan, 
tj. on upućuje na to da je detinjstvo ne nešto što biološki jesi, već ono što 
socijalno i kulturno deca čine (Marshal, 1999; Ivanović, 2003., 412-413). 

Nova paradigma za sociologiju detinjstva obara svaki alibi koji ide u 
prilog  procesima  koji  su  odgovorni  za  binarno  asimetrični  i  opozicioni 
sistem  deca/odrasli,  koji  doprinosi  legitimizaciji  društvenih  struktura 
odgovornih  za  nejednak  položaj  dece  u  društvu,  odnosno  koji  legalizuje 
superiornost  i  legitimiše  dominaciju  organizovanog  društva  odraslih  nad 
inherentno  i  strukturalno  ranjivim detinjstvom.  Kao  što  bez  feminističke 
strategije  ne  bi  mogli  raskrinkati  procese  na  kojima  počiva  asimetrični  i 
opozicioni sistem pol/rod,  tako isto bez  puerističke strategije ne bi  mogli 
sprovesti  demontažu  procesâ  na  kojima  počiva  binarno  asimetrični  i 
opozicioni  sistem  uzrast/doba.  Na  način  na  koji  feministički  koncept 
dosledno insistira na odgorovu na pitanje „da li  je  odnos među polovima 
zakon prirode ili pak zakon kulture“ (Papić, 1997., 6), odnosno na isti način 
na koji  Horkheimer  u svojoj  generacijskoj  analizi insistira na tome da se 
dobne nejednakosti ne mogu izvesti iz naturalističke činjenice života, može i 
pueristički  koncept doprineti  demontiranju  procesa  koji  su  odgovorni  za 
rodnu  asimetričnost  sistema  uzrast/doba.  Poput  pola,  roda  i  seksualnosti, 
odnosno generacije i srodstva, uzrasno-dobni odnosi spadaju u opozicione 
binarne biološke i  socijalno-kulturološke odnose koji  se,  kroz „reputaciju 
stilizovanih činova“  (Butler,  Judith)  ili  „dugi  kolektivni  rad socijalizacije 
biološkog  i  biologizacije  društvenog“  (Bourdieu),  socijalno  i  kulturno 
konstituišu (Burdje, 2001; Butler, 2007). 

Po uzoru na feminističku perspektivu, predlažem da se koncept, teorija 
ili društveni pokret za priznanje detinjstva zovu puerizam. Zašto puerizam? 
Do ovog pojma smo došli  koristeći se sledećim latinskim izrazima:  puer, 
dete;  pueri,  deca,  detinjstvo;  pueritia,  detinjstvo,  dečačko  doba  (do  17. 
Godine). Izraze koji su sa ovim veoma bliski – puerilis, detinjsko ponašanje 
i  pueriliter,  detinjasto,  detinjski  –  s  njima  ne  treba  mešati.  Budući  da  u 
našem  jeziku  nema  odgovarajućih  pridevskih  obrazovanja  reči  za  izraze 
"detinjstvo",  izrazi puerizam,  pueristički,  puerističnost  čine  nam  se  
prikladnijim  od  reči  „detinjstveno“,  „detinjstveni“,  „detinjstvenost“. 
Uostalom, već smo se navikli na izraze adultno,  adultistično,  adultističnost 
koji se često koriste u psihološkoj i medecinskoj naučnoj komunikaciji. 

O spletu veza između biološke očiglednosti i društvenih konstrukcija 
Pierre  Bourdieu sudi na sledeći način: „Biološke očiglednosti i vrlo realne 
posledice  koje  je  proizveo  u  telima  i  mozgovima  dugi  kolektivni  rad 
socijalizacije biološkog i biologizacije društvenog ujedinjuju se u zaveri da 
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preokrenu  odnos  između  uzroka  i  posledice  i  čine  da  naturalizovana 
društvena  konstrukcija  (’rodovi’  kao  polni  habitus)  izgleda  kao  prirodna 
osnova  proizvoljne  podele  koja  je  u  osnovi  i  stvarnosti  i  predstave  o 
stvarnosti“ (Burdje, 2001., 8). „Dobnost“ je uzrasni habitus kao što je „rod“ 
polni habitus, ali je detinjstvo, u našoj svesti, više nego polnost opsednuto 
duhom biološkog determinizma. Ukoliko demokratija podrazumeva borbu za 
iskorenjivanje svih oblika vladavine, onda ona podrazumeva i borbu protiv 
vladavine  koja  počiva  na  uzrasno-dobnoj  diferencijaciji  društva.  Analiza 
detinjstva  kao  institucije  pretpostavlja  analizu  vladajućih  koncepata 
društvene polarizacije; uostalom, moderno društvo se diferencira, strukturiše 
i polarizuje i po uzrasno-dobnom principu. 

Dobni koncept, usmeren na istraživanje odnosa organizovanog društva 
odraslih i fluidnog društvenog života dece, pridonosi raskrinkavanju ideja na 
kojima  počiva  sistem  uzrast/dobnost  kao  sklop  aranžmana  kojima  jedno 
društvo biološku (ne)zrelost pretvara u proizvode ljudske delatnosti, odnosno 
mehanizme  i  institucije  koje  su  odgovorne  za  socijalizaciju  biološkog  i 
biologizaciju  društvenog  u  životu  dece.  On  u  tome  uspeva  zato  što  je 
prihvatio stanovište nove paradigme za sociologiju detinjstva koja polazi od 
pretpostavke  da  je  detinjstvo  socijalni,  kulturni  i  istorijski  proizvod 
društvenih  odnosa.  Time  što  je  uspeo  da  demontira  procese  koji  su 
odgovorni za pretvaranje istorije detinjstva u „prirodu“, nova paradigma za 
sociologiju detinjstva uspeva osporiti i argumente različitih vrsta biološkog 
determinizma, poput Richarda Dawkinsa. U njegovoj sociobiološkoj teoriji, 
koja izučava biološke temelje socijalnog ponašanja raznih vrsta organizama, 
uključujući i ljude,  Dawkins tvrdi da svim bićima vladaju geni i da su ona 
samo  mašine  za  njihovo preživljavanje,  odnosno da  su  živa  bića  mašine 
stvorene pomoću njihovih gena (Dawkins, 1979). Po takvom konceptu, pile 
bi bilo samo „način da jedno jaje proizvede drugo“ (Butler). Nasuprot tome, 
društvena teorija se i konstituisala kao naučna disciplina upravo zahvaljujući 
sposobnosti  da  dovede  u  pitanje  shvatanja  atribucije  ljudske  prirode  kao 
deskriptivne  u  smislu  da  su  vrednosno  neutralne  ili  kao  preskriptivne  u 
smislu da predstavljaju refleksiju nekih ideoloških pretpostavki o tome šta 
znači biti čovek (Bradie, 1994). 

Nikada  ne bi  smeli  prestati  da  se  čudimo pred  činjenicom da su  i 
najnepodnošljivija društvena ponašanja održiva ukoliko o njima sudimo da 
su prihvatljiva, odnosno ako ih doživljavamo kao da su „prirodna“. Pierre 
Bourdieu  ovu  gnoseološku  situaciju  nazvao  paradoks  dokse:  „Da  se 
uspostavljeni poredak, sa svojim odnosima vlasti, svojim pravima i svojim 
nepoštovanjem prava, svojim privilegijama i svojim nepravdama, održava, 
kada se sve uzme u obzir,  i  pored nekih istorijskih nesreća,  tako lako da 
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najnepodnošljiviji  uslovi  života  često  izgledaju  kao  prihvatljivi,  čak  i 
prirodni“  (Burdje,  2001.,  5).  S  druge  strane,  paradigma  o  detinjstvu  kao 
društvenom,  kulturnom  i  istorijskom  konstruktu  ne  znači  da  se 
istorizovanjem detinjstva  obesprirođuje  društveni  život  dece,  a  niti  da  je 
biologija irelevantna za razumevanje istorije detinjstva. Naprosto se radi o 
promeni  pristupa,  o  novoj  paradigmi  koja  polazi  od  pretpostavke  da  je 
detinjstvo proizvod socijalnih odnosa i uzajamnih aktivnosti odraslih i dece. 
Rečeno,  međutim,  ne  daje  odgovor  na  pitanje  zašto  zdravorazumsko 
poimanje detinjstva – iako je ono istorijski, društveni i kulturni konstrukt – 
prihvata kao da je prirodni, a ne društveni proces.

Paradoks dokse je i te kako važan faktor u razumevanju detinjstva. On 
upućuje  na  činjenicu  da  društva  i  kulture  tokom milenijuma  egzistencije 
čovečanstva  konstruišu  ponašanja  odraslih  i  dece  tako  da  ona,  sada  kao 
usvojena ponašanja, postaju njihova jedina i prava priroda (natura naturata). 
Uvek postoji rizik da se određeni društveni procesi, istorijski mehanizmi i 
institucije,  odnosno  ponašanja  uzimaju  kao  da  su  prirodna.  Globalne 
institucije,  poput  moderne  države-nacije  ili  tradicionalnih  verskih 
organizacija  (crkva)  –  da  spomenemo  najeklatantnije  institucije  – 
doživljavamo kao da su prirodne,  zašto bi  onda institucija  detinjstva bila 
izuzetak, zašto i nju ne bi doživljavali kao da je prirodna. 

To što mu se – iako je socijalni i kulturni konstrukt – pridaje prirodno 
značenje neće ostati bez posledica; ako ništa drugo, „prirodnost“ detinjstva 
naprosto  osnažuje  faktore  njegovog  „isčezavanja“  (Postman,  1994). 
Nažalost, ideja detinjstvo nije nastala da bi trajala večno, ona se može urušiti 
kao i druge ideje modernog društva. Ekologija ljudskog razvoja – kako to 
ističe Urie Bronfenbrenner – pod snažnim uticajem je društvenih struktura i 
njihovih promena (Bronfenbrenner, 1997). One utiču na kvalitet života dece, 
na  „ekologiju“  njihovog  razvoja,  snažnije  nego  lične  želje  i  aspiracije 
roditelja  (Qvortrup,  1995.,  96-97).  Istorija  detinjstva  nas  je  naučila  da 
društvene strukture nikada nisu bile naklonjene deci. One to nisu ni danas, 
nisu  to  bile  ni  u  doba  detocentrizma,  pa  zašto  onda  očekivati  da  će  biti 
naklonjene u doba „postmodernog deteta“ (Jenks, Chris). 

Indikativno je zapažanje Jensa Qvortrupa o detinjstvu kao instituciji 
koja je pod sve snažnijim uticajem društvenih struktura. Ako se tako nastavi, 
savremeno  će  detinjstvo  –  snažno  pogođeno  institucionalizacijom, 
ekonomskom deprivacijom i socijalnom isključenošću – postajati sve kraća i 
kraća  faza  u  čovekovom  životu.  „Detinjstvo  se  podvrgava  formama  i 
sadržajima koji izgledaju slični onim vanporodičnim strukturama u kojima 
odrasli  provode  svoj  život“  (Qvortrup,  1995/,  96-97;  Saton-Smit,  1989). 
Posledice ekonomske deprivacije izlaze iz okvira tradicionalno shvaćenog 
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siromaštva dece i sve više se odnose na socijalnu isključenost koja vodi sve 
većoj  ekspanziji  „negativnog  identiteta“  dece  (Erikson,  Erik),  odnosno 
„negativnog detinjstva“. 

Ne samo da tokom srednjeg veka “childhood was not  treated as  a 
matter  of serious concern”, kako ističu Philippe Aries i  Jacques Le Goff, 
nego  ni  linearna,  industrijska  modernost  nije  dugo  pridavala  veći  značaj 
staranju  o  deci,  dok  je  postindustrijska  modernost  tek  nedavno  spoznala 
pogubnost  posledica  materijalne  i  kulturne  deprivacije  dece  i  socijalne 
isključenosti  detinjstva  i  mladih  iz  uticaja  na  organizovane  strukture 
odraslih.  Treba imati  stomak pa čitati  osmu glavu Marxovog  Kapitala,  u 
kojoj stoji i ova rečenica: „To im nije smetalo da iz krvi male dece, koja su 
radi obavljanja svoga rada morala biti podizana na stolice, predu svilu 10 
časova dnevno“ (Marks, 1933., 293). Borba za ukidanje dečjeg rada (child  
work) nije okončana ni u postindustrijskom društvu. U njemu civilizacijski 
lift najamni dečji rad samo penje na viši sprat, i ništa drugo. Deca-radnici i 
dečji  rad  nisu  nestali  (Vudhed,  2004).  Postindustrijska  proizvodnja  je 
sačuvala „radna mesta“ rezervisana za decu, posebno za decu koja napuštaju 
školu  primorana  da  alternativno  popunjavaju  porodični  budžet.  Društvo 
žrtvuje  puerističko  delanje  mladih,  iako  je  ono sadržajnije  od  bilo  kojeg 
oblika najamnog rada. Detinjstvo dece-radnika isčezava u najamnom radu. 
Puerističko delanje je samosvrhovita i spontana dečja delatnost, praksa koja 
predstavlja posebnu vrstu slobodnog, ničim ograničenog i samosvrhovitog 
društvenog  delanja.  Ono  se  ne  može  izjednačavati  sa  procesom 
socijalizacije,  vaspitanja  i  obrazovanja.  Najamni  dečji  rad  pre  svega 
stigmatizuje detinjstvo, a potom primorava decu-radnike da se dragovoljno 
odreknu detinjstva, i da se, iako nezrela, prisilno priključe organizovanom 
društvu odraslih. Dečji rad spada u najsramniji i najgrublji oblik negativnog 
detinjstva. 

Tradicionalna  sociologija  je  decu  isključivo  proučavala  kroz 
mikroaspekte porodičnog života, odnosno u okvirima procesa socijalizacije: 
zajedno sa psihologijom i pedagogijom tretirala ih je kao „sirovi materijal  
procesa socijalizacije“ (Jean Qvortrup). Pedagogija, na primer,  još uvek u 
procesu socijalizacije vidi idealno sredstvo za postizanje obrazovnog cilja: 
proizvodnju tipa „obrazovanog čoveka“ neophodnog za reprodukciju i dalje 
funkcionisanje  datih  društvenih  odnosa.  Nakon  što  su  se  pod  uticajem 
ideologija i socijalnih katastrofa XX veka raspršili stari, prosvetiteljski ideali 
obrazovanja,  obrazovanje  gubi  tradicionalnu  funkciju  vaspitne  delatnosti 
(Asman, 2002). Proces socijalizacije, koji još uvek figurira kao prva i glavna 
radionica za proizvodnju prilagođenih pojedinaca, spada u najveće probleme 
refleksivne modernosti (Bek, 2001., 235, 266). 
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Detinjstvo  „rizičnog društva“  snažno „napreduje“,  tako  što  deca  iz 
„detocentrične“  pozicije  prelazi  u  poziciju  „postmodernog  deteta“.  Danas 
deca svoju tranziciju u odraslost plaćaju skuplje nego što su je plaćala juče, a 
sutra  će  plaćati  više  nego  danas.  Sukob  generacija,  povesno  gledano, 
supstituiše klasne sukobe. Mladi danas nisu nezrela i nevina deca od kojih se 
očekuje  samo da  postanu odrasli.  Od njih  se  očekuje  mnogo  više:  da  se 
potvrde kao „bolji odrasli“ od samih odraslih. Naime, od njih se zahteva da 
su „superiorniji skup onih vrednosti koje im pripisuje svet odraslih, a koje 
njima nedostaju“ (Scutter, 1993., 12). Poznatu metaforu Lloyda deMausea o 
„detetu kao kutiji za otrov“ (the child as poison container), koja govori o 
tome da roditelji, s namerom da se bezopasno oslobode depresije i besa, decu 
koriste kao kutije u koje ubacuju sva svoja loša osećanja – danas već koriste 
za  opisivanje  vlastitog  iskustva  (deMause,  1979).  S  druge  strane,  Neil 
Postman kategorički ističe da u američkoj kulturi vlada veliko neprijateljstvo 
društvenih  struktura  prema  deci,  upozoravajući  da  to  može  dovesti  do 
potpunog „isčezavanja detinjstva“ (Postman, 1994).

Izvesno,  negativno  detinjstvo  će  postati  glavni  problem  „rizičnog 
društva“. Postmoderno doba se neće odreći detinjstva, ali ga može vratiti na 
početnu tačku. Među uglednim sociolozima raste broj poznatih imena koja 
se posvećuju proučavanju posledica negativnog detinjstva. Postindustrijsko 
društvo se cepa na dva sveta, na svet organizovanog društva odraslih i na 
svet fluidnog društva mladih. Oba sveta se međusobno sve više razdvajaju,  
ali samo s jednom razlikom: zona intimnosti i prisnosti decu i odrasle sve 
više spaja (Sennett, 1989., 444-448). Dok, s jedne strane, većini savremenih 
žena, koje su zaposlene ili na neki drugi način angažovane u javnom životu, 
„radno mesto sve više služi kao mesto bega od stresnova braka, porodice i 
kućnih poslovane“ (Patnam, 2008:111), bega od doma koji se ograničava na 
život  s  decom,  dok  i  one  kao  i  zaposleni  muškarci  život  sa  decom 
doživljavaju  kao  intimnu  tiraniju,  a  boravak  u  kući  kao  nepodnošljivu 
klaustofobiju – život  sa  decom im na kraju postaje  jedini  smisao  života. 
Izalazak iz začaranog kruga tiranije prisnosti konačno je pronađen u formi 
institucionalizacije detinjstva, smeštanja dece u dečje vrtiće i  ustanove za 
celodnevni boravak. Sve je manje roditelja koji su spremni da se prepustite 
prisnom ugnjetavanju i zavodničkoj tiraniji svoje dece, a sve više onih koji 
decu  prepuštaju  ustanovama  koje  vode  brigu  o  njihovoj  sigurnosti  i 
bezbednosti.  Cenu  odvajanja  radnog  procesa  i  radnih  mesta  izvan 
porodičnog doma  platila  su deca.  Deca su  odvojena od sveta  odraslih,  a 
odrasli su doveli u pitanje ideju privatnosti. Što se manje porodica koje se 
distanciraju od društva to je više dece koja ne osećaju blagodeti privatnosti i 
intimnosti  prorodičnog  doma.  Pristajanje  na  život  ograničen  na  decu 
mnogima danas izgleda opravdan i prihvatljiv jedino ako time udovoljavaju 
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autoritetu zajednice i ako veruju da su time ispunili dug zajednici da opstane 
(Vederil, 2005:162-192). Između roditelja i dece danas je na delu zavodnička 
tiranija dece, a ne autoritet roditelja. „Dok su se nekada deca držala nas, u 
toku modernosti, da bi smo ih vodili ka njihovoj/našoj ’budućnosti’, danas se 
mi, tokom kasne modernosti, držimo njih radi ’nostalgičnog’ utemeljenja jer 
su te promene za nas nepodnošljive i  dezorijentišu nas...  Mi smo oduvek 
pazili na decu, ali nekada kao čuvari njihove/naše budućnosti, a danas zato 
što  se  taj  odnos  na  suptilan  način  preokrenuo  i  ona  su  postala  čuvari,  
staratelji ’dobrog’ u našim odnosima“ (Dženks, 2004., 104-6).

Nova  paradigma  za  sociologiju  detinjstva  daje  veliki  doprinos 
razumevanju  ideje,  prakse  i  kulture  detinjstva.  U  novom  sociološkom 
diskursu o detinjstvu, ono više ne figurira kao epifenomen odraslosti, a niti 
se  njegova  praksa  i  kultura  podvode  pod  istorijske  mehanizme  koji  su 
inherentni  samo društvu odraslih.  Pueristički  pristup se,  naime,  oslobodio 
kako  biološko-naturalističkih  tako  i  adultističkih  principa  u  tumačenju 
detinjstva. Priznanje detinjstva, kao posebne puerističke dimenzije društva, 
najpreči je zadatak kasne modernosti, jer se „bez bavljenja detinjstvom ne 
može adekvatno objasniti društveno" (James and Prout, 1998). Kao pojam, 
puerizam je  homologan  pojmu  adultizma:  gledano  iz  pozicije  politike 
priznanja, dete je ljudsko biće koje možemo pretpostaviti svakom drugom 
ljudskom biću, a detinjstvo društvena institucija koju možemo pretpostaviti 
svakoj drugoj društvenoj instituciji. 

Ponovimo, ideja detinjstva se ne može izvesti iz bioloških činjenica 
života. Osećanje prisnosti  s decom ne može se objasniti  činjenicom da je 
ljubav  prema  deci  univerzalni  afektivno-psihološki  obrazac.  Time  što  se 
osećaj  prisnosti  ne  podvodi  pod  sociobiološku  reakciju  ne  dovodimo  u 
pitanje prisnost kao psihološku reakciju, odnosno ne sumnjičimo altruizam 
koji je u čvrstoj vezi sa takvom reakcijom. Prisnost je afektivno-psihološko 
ponašanje, a njegove reakcije su: frustracije, strah od nepoznate osobe, strah 
od  razdvajanja  ili  napuštanja,  nestajanja  ili  smrti.  Za  takvo  ponašanje 
sociobiolozi misle da spada u nešto što se zove „ljudska priroda“ (Zlotovic, 
1989). Ukoliko se samo letimično osvrnemo na problem zlostavljanja dece, 
teza o prisnosti  kao genetičkoj bihevioralnoj dispoziciji – koja karakteriše 
ljudsku vrstu i  koju sociobiolozi  definišu kao „prirodu čoveka“ – pada u 
vodu (Tucić, 1999., 143-158).

Društvena se teorija još uvek nije oslobodila biološko-naturalističkih 
pretpostavki detinjstva. Uzaludno je za to tražiti argumente u činjenici da je 
detinjstvo  dugotrajan  i  inertan  proces.  To  što  dete  inertno  i  jednolično 
napreduje  kroz  vreme,  to  što  dečiji  život  izgleda  kao  puki  evolutivni  i 
biološki proces, ništa ne govori, na primer, o političkoj volji društva da ga 
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zaštitimo  ili  o  pravima  deteta.  Uostalom,  zar  konotacije  o  prirodnosti, 
univerzalnosti,  iracionalnosti,  nezrelosti  i  prolaznosti  dečjeg  života  nisu 
proizvod  tradicionalne  psihologije,  odnosno  zar  tradicionalna  pedagogija 
koncept socijalizacije ne tumači kao proces socijalne indukcije i adaptacije.  
Društvena teorija mora prekinuti sa praksom koja insistira na tome da je dete 
„pasivni objekat nesavršene društvenosti“. Konačno, zar ponašanje odraslih 
prema deci još uvek nije uslovljeno shvatanjem „da je decu bolje smatrati 
bićima u razvoju nego pripadnicima kategorije ljudi“ (Mejel, 2004:227)? Zar 
običnom čoveku još uvek ne izgleda kao da se oko deteta uvek nešto mora 
čekati: od toga da ga još nema, ali će jednom biti, preko toga da ono još ne 
zna, ali će jednom znati, pa do toga da još ne može, ali će jednom moći? U 
diskursu  o  detinjstvu  zadugo  će  se  preplitati  naučno  mišljenje  i 
zdravorazumsko mnjenje. 

Iako je društveni  konstrukt,  na detinjstvo se još uvek gleda kao na 
naturalizovanu  društvenu  konstrukciju,  ili  mu  se  kao  povesno  inertnom 
mikroprocesu  pripisuje  evolutivno  značenje.  Naime,  u  odnosu  na 
organizovano  društvo  odraslih  –  koje  nas  dijahrono  povezuje  sa  našim 
precima i potomcima – u fluidnom puerističkom društvu ljudi se povezuju 
sinhrono.  U  društvu  odraslih,  koje  se  menja  brže  ili  sporije,  ponekad  i 
revolucionarno, socijalno vreme se uzima ozbiljno, posebno kao istorijska 
kategorija. Puerističko se društvo menja tromo, linearno i skoro neprimetno, 
tako  da  ono  socijalnom vremenu  ne  pridaje  veći  značaj,  i  ne  uzima  ga 
ozbiljno. Iako dinamični društveni konstrukt, detinjstvo inklinira linearnim i 
evolutivnim, a ne brzim i revolucionarnim promenama. 

Pogrešno je pretpostavljati da je samo organizovano društvo odraslih 
pravo „društvo“, a da puerističko društvo nije „društvo“. Takve pretpostavke 
nisu bez posledica. Na primer, o deci koja stradaju kao žrtve rata dugo je  
vladala  potpuna  ravnodušnost:  ona  se,  naprosto,  „nisu  računala“. 
Dokumenata  o  deci-žrtvama  rata  skoro  da  i  nema  –  istoričari  ih  moraju 
lupom tražiti.  U ratu nisu nevidljiva  sama deca – nevidljiva su i  njihova 
stradanja. O dečjim žrtvama se naširoko moralizuje ili su ideologizirana, ali  
se ne računaju. I moderno doba je indiferentno prema deci. Pravima dece se, 
na  primer,  upućuju  prigovori  da  se  njima  atakuje  na  prirodnu hijerarhiju 
porodičnih  uloga,  odnosno  na  svetu  ulogu  porodice,  a  optužuju  se  i  za 
potkopavanje samih temelja društva. 

Dobni  koncept  ukazuje  na  pogubno  delovanje  vertikalne  podele 
dobnih uloga, i bez ograničenja ističe da ona vodi sve većoj nejednakosti i 
konflikatima između organizovanog društva odraslih i puerističkog društva 
mladih. Drugo, odbacujići svaki oblik determinizma, on ukazuje na potrebu 
za priznanjem detinjstva. Do njega se ne dolazi tradicionalnim insistiranjem 
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na normi „deteta na svom mestu“ (engl.  proper children), ali ne samo zato 
što joj nedostaje empirijska potvrda. Polazeći od premisa da ne postoji način 
na koji  se  deca ponašaju već samo način ponašanja  dece,  dobni  koncept 
dolazi  do  zaključka  da  decu  trebamo  priznati  kakva  jesu.  Treće,  dobni 
koncept se aktivno suprostavlja uzusu da o detinjstvu trebamo suditi kao o 
izvoru  ograničenja,  nepriznanja,  pa  čak  i  uvreda.  Na  primer,  po  navici 
prihvatamo stav da je odraslima urođen sadržaj govora, ali ne i deci. Dečjem 
učenju  govora,  sposobnosti  koja  im  je  gotovo  urođena,  ne  daje  se  veći 
značaj.  Na  nju  se  skoro  i  zaboravlja.  Podela  društva  na  odrasle,  koje 
determiniše sadržaj govora, i na decu, koju determiniše sposobnost da uče 
govoriti, u startu dovodi do njihove nejednakosti. Pridavanje većeg značaja 
sadržaju govor a manjeg učenju govora, decu u startu dovodi u inferioran 
položaj.  Priznavanjem  urođene  sposobnost  i  prinuđenosti  da  nauče  da 
govore,  deca  se  automatski  dovode  u  ravnopravan  položaj  sa  odraslima 
kojima je „urođen“ sadržaj govora. Hardmanova je u pravu kada ističe da 
„decu treba proučavati po njihovom vlastitom pravu, a ne samo kao skladišta 
poučavanja odraslih“ (Hardman, 1973., 87). 

Dobni koncept, ne samo da otkriva detinjstvo – on ga i konstruiše kao 
puerističku stvarnost. Nasuprot civilizacijskom napretku, predstave o deci su 
i  dalje  u  senci  institucija  odraslih.  Priznanje  detinjstva  je  blagodetno  za 
kulturu  detinjstva.  To  što  joj  pridajemo  minoran  začaj  ne  znači  da  nije 
rezerva ogromne ljudske energije, izviruće snage koja čovečanstvu osigurava 
budućnost.  Priznanjem detinjstva  dogodiće  se  dosad  neviđena  fulguracija 
kulture.  Ona  će  označiti  prelaz  čovečanstva  sa  organizovanog  društva 
odraslih,  njegovih  zakonitosti,  na  zakonitosti  jednog  višeg,  prethodno 
nepostojećeg spoja puerističkog društva mladih i  društva odraslih u jedan 
obuhvatni  sistem.  Nova  kultura,  izazvana  priznanjem detinjstva,  nateraće 
odrasle  da  napuste  milenijsku  praksu  naopakog  priznanja  detinjstva  i  da 
usvoje  novu  praksu  u  kojoj  deca  neće  imati  priliku  da  osete  uticaj 
omalovažavajuće slike o sebi u procesu svoje tranzicije u odrasle osobe. 

Prošla su vremena kada se smatralo sociološkom anomalijom ako na 
mlade gledamo kao na primarnu potrebu društva (Kingsley Davis). Ideja ili  
potreba  za  priznanjem  detinjstva  je  primarna  potreba  postindustrijskog 
društva (Nenadić, 2010., 265-283). Politika priznanja dovodi u pitanje sva 
dosadašnja konvencionalna gledišta o detinjstvu. Ona polazi od pretpostavke 
da  su  puerističnost  i  adultističnost  jednakovredne  institucije.  Politika 
priznanja  ideju  o  jednakosti  detinjstva  stavlja  u  istu  ravan  sa 
multikulturalizmom,  feminizmom,  environmentalizmom.  Pokretom  za 
jednakost  dece  zatvara  se  krug  politike  priznanja.  Kao  što  diskurs  o 
kulturnoj, rodnoj, rasnoj i manjinskoj jednakosti svugde nije odmah primljen 
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s oduševljenjem, tako se i ideja ili pokret za priznanje dobne jednakosti bori 
za  svoje  mesto  u  društvu.  Iako  nova,  puerizam je  politička  ideja  koja 
predstavlja osnov kako kulturne i političke stvarnosti tako i predstava o njoj. 
Puerizam je novi koncept koji na detinjstvo ne gleda kao na dečji curriculum 
vitea,  biografski  ograničen  razvoj  do  odrastanja  kojim  upravljaju 
sentimentalnost, uvažavanje, uljudnost i humanost, već o njemu sudi kao o 
značajnoj  ideji,  posebnoj  praksi  i  kulturi.  Deca  nisu  pasivni  objekat 
nesavršene  društvenosti,  kako  o  njima  sude  tradicionalne  teorije 
socijalizacije,  nego  su  aktivni  subjekti  autentične  društvenosti.  Diskurs  o 
detinjstvu kao društvenom i kulturnom konstruktu „pomak je od funkcije ka 
značenju“ (Crick, Francis). 

Nasuprot adultističkom konceptu, koji o deci govori iz pozicije šire 
shvaćenog  principa  razlike,  tj.  iz  pozicije  „Das  ganz  Andere“,  uzrasne 
drugosti,  pueristički  koncept  o  deci  ne  sudi  iz  pozicije  Drugog,  nego iz 
pozicije  razlike  u  istosti,  a  to  znači  iz  pozicije  zajedničkog  identiteta  i 
njegovog  priznanja.  Glavna  sličnost  koju  dele  sva  ljudska  bića  je  jezik, 
shvaćen  u  širem  smislu,  tj.  koji  pored  govora  pokriva  i  druge  načine 
izražavanja posredstvom kojih definišemo sebe, uključujući tako i  „jezik“ 
dece, a koga oni uče u interakciji sa drugima. Sposobnost da nauči govoriti i 
sposobnost  da se služi drugim načina izražavanja koji  su zajednički svim 
ljudima, poput igre, pokreta, ljubavi dovoljni su kriteriji da se deci prizna 
pravo na jednakost sa odraslima.

U tradiciji zapadnocentrične antropologije, „drugost“ se percipira kao 
biti  „primitivan“,  „divlji“,  „necivilizovan“.  Jezik,  u  smislu  reči  koje 
govorimo i njihovog sadržaja i biologije, u smislu tela odraslog i tela deteta, 
često se  uzimaju  kao dokazi  da su deca u odnosu na odrasle  „Das ganz 
Andere“.  S  jedne  strane,  odrasli  na  svoje  telo  gledaju  uzvišeno,  kao  na 
profanu ikonu,  sentimentaliziranu vrednost,  a  na  telo deteta  kao na nešto 
jeftino, trivijalno, obično i vulgarno. Tek kada sasvim ostare, vraćaju se toj 
slici kao suvenirusimbolu svoje mladosti. Odrasli na svoje telo gledaju kao 
da je posvećeno, kao da je njihov habitus ili „nosilac“ njihovog ukusa. 

Philippe  Ariès  među  prvim  uočava  da  „veza  između  detinjstva, 
primitivizma  i  iracionalnosti,  ili  prelogizma,  obeležava  našu  savremenu 
percepciju detinjstva. On se rodio kod Rusoa, ali pripada istoriji XX veka. 
On  je  tek  nedavno  prešao  iz  psiholoških,  pedagoških,  psihijatrijskih  i 
psihoanalitičkih teorija u opšte mnjenje...“  (Arijes,  1989.,  166).  Ideološke 
predstave  zapadnocentrične  antropologije  o  ne-zapadnim  narodima  i 
kulturama kao primitivnim i necivilizovanim u pedagoškoj teoriji  i  praksi 
preneta je i na decu: dete je divljak u našoj kući, u našem dvorištu. Zadatak 
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školskih sistema je da decu-divljake kulturno (pre)vaspitaju i  civilizuju u 
odrasle građane države-nacije. 

Iako pledira da ima prvenstvo u bavljenju detetom, „škola se ustvari 
najmanje  bavila  detetom“  (Milić,  2001.,  153).  Gledano  s  druge  strane, 
istorija detinjstva nas podseća da je upravo škola imala najvažniju ulogu u 
nastajanju  detinjstva.  Pitanje  zašto  nije  uticala  na  njegovo  priznanje  – 
zagonetka je koja traži odgovor. Kritičari školskih sistema su uočili da se 
obrazovni procesi još uvek čvrsto drže konvencionalnog modela po kome su 
deca „potpuno drugačija“ od odraslih. Ovo shvatanje je dovelo do toga da u 
praksi ideji detinjstva, i pre svega kulturi detinjstva nije rezervisano mesto u 
školi. 

Škola  se  konstituisala  u  potpunu  totalnu  ustanovu  ili  disciplinsku 
instituciju  društva  odraslih  koja  ignoriše  detinjstvo  i  njegovu  kulturu. 
Dariusz Chętkowski, poljski praktičar koji se zalaže da škola „učenike pusti 
s lanca“, kritikuje stanje u kome se valjanim društvenim životom i valjanom 
kulturom smatra samo život i kultura odraslih, i ne priznaju vrednosti dečje 
kulture i kulture mladih (Hentkovski, 2005). Upozorenje, koje dolazi sa više 
strana, da je ono što deca dobiju kroz školsku kulturu srazmerno onome što u 
školu unesu kao svoju kulturu, kao svoj „kulturni kapital“, pamti se samo 
kao  dobar  aforizam.  Škola  bez  kulture  koju  deca  u  nju  unose  kao  svoj 
doprinos školskoj kulturi osuđena je na propast, a brisanje dečje kulture iz 
obrazovanja, da bi se u mlade „utisnula“ samo školska kultura odraslih – 
obrazovni  je  paradoks.  Ako  je  tačna  Frojdova  konstatacija  da  je 
„potiskivanje  proživljenog traumatična stvar  na čije  se  razrešenje  kad-tad 
moramo  vratiti“,  onda  je  treba  primeniti  i  na  školu.  Strukturalno  i 
institucionalno  zanemarivanje  detinjstva  produbljuje  sukobe  društvenih 
institucija i detinjstva. Najveći kulturni uspesi i najduži civilizacijski iskoraci 
organizovanog  društva  odraslih  mali  su  uspesi  i  mali  koraci  za  dete  i 
detinjstvo. Kada se kulturni proces okrene, čovečanstvo neće brinuti o svom 
opstanaku i svom razvoju. 

Obrazovna je ideologija, nastala na tragu tradicionalne pedagogije i 
psihologije, kao što smo istakli – i dalje na delu; ona na decu gleda kao na  
nešto  što  je  unutrašnje  drugačije,  mada  su  po  sredi  razlike  u  istosti. 
Detinjstvo  nije  „drugačije  koje  je  udaljeno“,  spoljašnje  drugačije;  ono je 
neposredno drugačije, „drugačije u našoj blizini“, naše unutrašnje drugačije. 
Na  unutrašnje  i  spoljašnje  drugačije  treba  gledati  kao  na  dve  dimenzije 
kulture. Marc Augé ističe da udaljeno, spoljašnje drugačije često može biti 
bliže  od  drugačijeg  u  našoj  blizini,  neposredno  drugačijeg  (Ože,  2005). 
Upravo se to dogodilo i sa decom kao neposredno drugačijim. Škola uvek 
veću brigu posvećuje spoljašnjem nego neposredno drugačijem; ona zatvara 
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oči pred detinjstvom kao drugačjim u našoj blizini. Mnogo je razloga zbog 
kojih je detinjstvo ostala nevidljiva čak i u školi. 

Poznato je iz problema dečijih parava da su deca dvostruko ranjiva: 
usled uticaja bioloških i psiholoških činjenica i usled socijalnih i kulturnih 
stavova  i  pretpostavki.  Deca  su  inherentno  ranjiva  jer  biološki  nejaka, 
nezrela,  bez  znanja  zavise  od  odraslih  iz  njihove  bliže  i  šire  okoline,  a 
strukturalno  su  ranjiva  kada  usled  potpunog  nedostatka  političke  i 
ekonomske  moći  i  građanskih  prava  zavise  od  moći  odraslih  i  odluka 
njihovih  struktura.  „Odnos  između  inherentne  i  strukturalne  ranjivosti 
očigledno  je  izrazito  determinisan  kulturnim  uverenjima“  (Landsdown, 
1994., 48). Biološko-naturalistička distanca između nejake i nezrele dece i 
jakih i zrelih odraslih uvek će postojati, i kao takva ukazivati na biološku i  
psihološku, odnosno inherentnu ranjivost dece, ali to ne znači da se kulturna 
uverenja odraslih o njoj  neće menjati.  S druge strane,  apriorizam društva 
odraslih decu percipira na način na koji društvene strukture ne snose nikakvu 
odgovornost za njih i  njihov razvoj.  Ono svoju odgovornost prebacuje na 
porodicu  koja  je  i  sama  biološko-naturalistički  determinisana.  „Drugim 
rečima, njihova pretpostavljena inherentna ranjivost zapravo je izgovor da se 
izbegne bavljenje njihovom strukturalnom ranjivošću“ (Landsdown, 2004., 
187). Suštinski gledano, zbog svoje sklonosti ka suviše snažnom oslanjanju 
na  pretpostavke  o  dečjoj  biološkoj  i  psihičkoj  ranjivosti  u  praksi  se 
zanemaruje  činjenica  o  nedovoljnom usredsređivanju  na  to  u  kojoj  meri 
nedostatak građanskog statusa doprinosi ranjivosti dece. Problem je poželjno 
sagledati u analogiji sa položajem žena. 

Bez  priznanja  jednakosti  uopšte,  a  to  znači  i  jednakosti  dece, 
demokratija ne može pretendovati da opstane kao politička ideja i društvena 
praksa.  Demokratsko  društvo  će  konačno  morati  prihvatiti  puerističko 
značenje – ili ga neće biti. U njemu svi odrasli – a ne samo roditelji i učitelji  
–  moraju  prihvatiti  stav  da  o  deci  treba  suditi  iz  puerističke,  a  ne  iz 
adultističke  pozicije.  Ponovimo  još  jednom:  veštinu  stavljanja  društvenih 
odnosa  u  puerističku  poziciju  ne  smemo  brkati  sa  društvenim odnosima 
kakve proizvodi saosećanje i empatija prema deci. Velikom broju ljudi sve 
ovo liči  na nemoguću misiju.  Učitelji,  sve do XIX veka,  nisu raspolagali 
veštinom stavljanja u poziciju učenika, mada su pedagoške teorije tvrdile da 
to  nije  nemoguće.  Danas  možemo  nivo  profesionalnosti  učitelja  meriti 
načinom  njihovog  pozicioniranja  u  odnosu  na  učenike.  Dijalog  između 
organizovanog  društva  odraslih  i  puerističkog  društva  mladih  porodicu  i 
školu  dugo  će  činiti  mogućim  ustanovama  vaspitanja  i  socijaliziranja. 
Fundamentalno  dijaloški  odnos  dece  i  odraslih  deci  je  neophodan  radi 
sticanja identiteta, a odraslima da bi redefinisali svoje stavove o detinjstvu. 
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Georg  H.  Mead  je  davno  (1934)  uočio  da  stavljanje  nastavnika  u 
poziciju deteta nije nerešiv problem.  On nije nerešiv ni  za druge odrasle. 
Uzlazna  linija  veze  između  obrazovanja  i  detinjstva,  ispoljena  kroz 
uvažavanje  iskustva deteta,  uverila  ga je da se  odrasli  mogu „postaviti  u 
poziciju deteta“. U literaturi iz XVI, XVII, pa i XVIII veka mogu se naći 
dokazi da se sa decom – kako pre Arièsa ističe Mead – postupalo kao sa 
„malim odraslima“, „odraslima s manjkavošću“. Još uvek vlada uverenje da 
decu  treba  disciplinovati  kako bi  postala  „deca  na  svom mestu“  (proper  
childrens).  Mead  je  uočio  da  predmoderno  obrazovanje  počiva  na 
iskrivljenom modelu koji glasi: „Sve što se uči,  deci treba davati u onom 
obliku u kojem se odrasli njime služe“ (Mead, 2003., 302). Prelazak na novi 
model – sve što deca uče, treba im davati po meri njih samih – još uvek nije 
sasvim prihvaćen u praksi.  Neki nastavnici su još uvek tradicionalni, i ne 
osećaju se komotno kada tako podučavaju decu.  Tradicionalne obrazovne 
teorije su upućivale učitelje da o detinjstvu vode računa samo kroz proces 
socijalizacije, tj. kao društvenu akciju odraslih. „Svet detinjsva je potrebno 
izučavati ne samo kao produkt socijalizacije i učenja od strane odraslih već i 
kao autonomnu sociokulturnu realnost, svojevrsnu supkulturu koja ima svoj 
vlastiti  jezik,  strukturu,  funkciju,  pa  i  tradiciju.  Ako su do sada naučnici 
gledali na detinjstvo očima odraslih, onda sada oni žele da promene ugao 
gledanja  i  pogledaju  na  svet  odraslih  kroz  prizmu  dečjeg  doživljavanja“ 
(Kon, 1989.,  100). Takav zahtev upućen školi i  učiteljima na prvi pogled 
može izgledati bizaran, ali on samo upućuje na potrebu priznanja detinjstva 
kao jednog od značajnih problema savremenog sveta. 
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CHILDHOOD OF AGE PERSPECTIVE

Summary: In the age sociological perspective it is important not to confuse 
methodological question with the subject. As a feminist perspective is developed on 
the  sex/gender  opposition, age perspective  can  as  well  be  developed on  an 
opposition maturity/age,  biological maturity and cultural based age.  The social life 
of children can not be explained on the basis of the biological fact of life, nor can be 
derived from them. This does not ignore the fact that the age relationships are based 
on physical characteristics of youth and adult maturity, but only says that it does not 
mean that  they can be derived from the naturalistic facts of  life.  The theoretical 
foundation  for this difference lies in Mannheim concept generation.  Review of 
processes that are responsible for the established system of children/adults, as well 
as an organized movement tending toward recognition of childhood and age equality 
is  called puericism.  Since the Serbian language lacks words  derived  from 
"adulthood"  and "childhood",  the  author uses the  terms adultus,  adultism,  adult 
maturity or pueritia,  puerism and pueristic.  Recognition of childhood as pueristic 
dimension of society will become its most important dimension.

Key  words: childhood,  adulthood,  the  opposition maturity/age,  puerism, 
recognition of childhood.
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СТРУКТУРА НОВОГ КУРИКУЛУМА У ФУНКЦИЈИ 
ЕВРОПСКОГ КОНЦЕПТА КВАЛИТЕТНОГ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА - ОТВАРАЊЕ ПРОСТОРА ЗА АУТОНОМИЈУ 
ШКОЛА И НАСТАВНИКА

Власта Сучевић1, Весна Срдић

Сажетак:  Квалитет  у  свету  сматра  се  најзначајнијим  феноменом 
нашег  доба,  са  сталним  трендом  његовог  побољшања.  Реч  је  о  новој 
филозофији  живљења.  Време  које  је  пред  нама,  посматрајући  са  аспекта 
образовања,  све  више  карактерише  пораст  потреба  за  сто  квалитетнијим 
знањем. Реформски покрет структуре новог курикулума доноси важне промене 
посебно  у  схватању  важности  курикулума.  Процес  креирања  курикулума 
акцент  помера  са  теоријског  моделовања  на  план  праксе  и  контекста  – 
друштвена  заједница,  школа,  разред,  породица.  Реформска  промена  са 
класичних  наставних  планова  и  програма  на  курикулум  представља 
премештање  тежишта  образовног  процеса  са  садржаја  на  циљеве  и  исходе 
образовања,  те  развој  система  евалуације  и  самоевалуације  у  образовању и 
заснивање образовних садржаја на образовним областима. Предмет овог рада 
је сагледавање нове структуре курикулума  у концепт европског квалитетног 
образовања.  Основни корака у преласку курикуралног  концепта образовања 
заснованог на исходима подразумева дефинисање исхода образовања за знања, 
умења, ставове и вредности које ученици треба да поседују након завршетка 
одређеног нивоа образовања. У раду се разматра теоријски концепт реформске 
промене курикулума  и однос националног и школског курикулума,  те  нова 
структура  школског  курикулума.  Циљ  рада  је  да  представи  концепт 
образовања усмереног на исходе и отварање простора за аутономију школа и 
наставника.

Кључне речи: структура  курикулума,  квалитет  образовања,  школски 
курикулум, исходи образовања, аутономија школа и наставника
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Квалитет  у  свету  сматра  се  најзначајнијим  феноменом  нашег 
доба,  са  сталним  трендом  његовог  побољшања.  Реч  је  о  новој 
филозофији живљења. Време које је пред нама, посматрајући са аспекта 
образовања,  све  више  карактерише  пораст  потреба  за  сто 
квалитетнијим  знањем.  То  подразумева  потребу  за  ефикаснијим 
моделима образовања који би омогућавали да појединац рационалније 
стиче квалитетна знања које ће касније током живота допуњавати.

У погледу  квалитета образовања постоје многе поставке, неке 
више,  неке мање прецизне,  све сачињене у различитим контекстима, 
али постоји мали број ретких систематичких студија о овом питању. У 
контексту  образовања,  када  му  се  придода  и  нормативно  значење, 
термин квалитет, сваког дана је све значајнији. Када говоримо о самом 
појму квалитета,  он  се  користи  у  значењу степена  изврсности,  и  то 
откривају се два аспекта: један је процена вредности, а други је положај 
у односу на примењену скалу од доброг ка лошем. Да би се одредио 
квалитет  школе,  на  пример  као  „  слаб“,  „осредњи“,  или  „изузетан“, 
примењује се, мање или више прецизно,одређена идеја о вредности и 
идентификује, опет мање или више произвољно, где се та школа налази 
у односу на друге школе.“ Сам појам квалитет је вишеструк по значењу 
и  често  субјективан.  Могуће  је  идентификовати  четири  различите 
употребе те речи: као атрибут или суштина – дескриптивна; као степен 
изврсности  или  релативне  вредности  –  нормативна;  као  добар  или 
изузетан  –  нормативна;  као  неквантификоване  карактеристике  или 
процене  -  дескриптивна  или нормативна“  (Школе  и  квалитет,  1998). 
Значи,  када  говоримо  о  квалитету  образовног  система  неопходно  је 
анализирати све сегменте образовног процеса. 

Гледање и контекст квалитета образовања може се посматрати са 
различитих садржајних погледа;  педагошког,  дидактичко-методичког, 
социолошког, кибернетичког, психолошког и др. „Земље ЕУ усвојиле 
су  2001.  године  стратешке  циљеве  и  компоненте  образовања  за 
квалитет,  а  у  сврху  обуке  кадрова  у  тој  области“  (Квалитетно 
образовање за све,  2004).  Први циљ би се односио на унапређивање 
квалитета и ефикасности система образовања и обуке у ЕУ, у светлу 
нових  захтева  које  поставља  „друштво  знања“  и  измењених  модела 
учења и наставе, те стварање нове концепције и структуре курикулума,  
који би, свакако, допринео развоју квалитетнијег образовног система. 
Остала два циља односила су се на професионални развој,  социјалну 
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кохерентност,  те отварање система образовања ка спољашњем свету. 
„ Земље чланице Еуропске уније, и опћенито развијене земље, придају 
велику  пажњу образовању као  средству развоја  људског  капитала  и 
јачање  социјалне  кохезије,  а  тиме  и  властите  кохерентности  која 
развојем глобализацијских постаје све значајнија“ (Барановић, 2007).

2. ПОИМАЊЕ КУРИКУЛУМА И НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА

Анализу појмова „васпитно–образовни програм“ и „курикулум“ 
започињемо  сагледавањем  историјског  контекста  у  којем  су  они 
настали,  пратећи  њихов  развој  до  данас.  Карактеристично  је  да  се 
током њиховог развоја прати тенденција њиховог приближавања, па у и 
изједначавања  њиховог  значења,  као  и  период  њиховог  међусобног 
разликовања,  што  је  водило  унапређењу пре  свега  дидактичке,  па  и 
педагошке  теорије.  Изворно  значење  термина  курикулум  потиче  од 
латинске речи у којој дословно означава „стазу за трчање“, сугеришући 
усмереност  правца  кретања,  утврђеност  циља.  Најкраће  речено, 
курикулум означава „курс или план учењу“ (Аkker, 2003). У васпитно-
образовни процес овај појам уводи се са појавом прецизирања садржаја 
који  се  у  одређеном  времену  и  одређеним  редоследом  преноси 
ученицима. 

У  свом  основном  значењу  термин  курикулум  се  до  дана 
данашњег  одржао  у  англосаксонском  говорном  подручју.  У  Европи 
крајем 16. века и почетком 17. века, у време Коменског и Раткеа овај 
латински израз замењен је грчким термином програм, којим се означава 
циљ, сврха, замисао, нацрт, односно „распоред по којем ће се радити“ 
(Вујаклија,  1988).  „  У  контексту  школског  система  појам  програм 
повезује се са организовањем васпитно-образовног рада и представља 
документ којим се одређује шта се и зашто учи, а затим како и чиме. 
Њиме се утврђују наставни циљеви и задаци по наставним предметима 
и  разредима за  једну врсту или тип школе“  (Клеменовић,  2009).  Тај 
распоред  по  којем  ће  се  радити са  термином  курикулум  добија 
наглашену  оперативну  функцију.  Термин  курикулум,  уместо  план  и 
програм,  у европској  педагогији означава  свеукупан  ток образовања. 
„За  разлику  од  традиционалних  наставних  планова  и  програма,  у 
курикулуму се циљеви и исходи образовања, како на општем, тако и на 
појединачним нивоима, дефинишу тако да имају оперативну функцију“ 
(Школски  програм,  2003).  У  Немачкој  средином  20.  века  почиње 
покрет  о  суштини  образовања  и  наставе  чију  основу  представља 
курикуларни окрет, чиме се појам курикулум на велика врата враћа у 
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Европу.  „Теоретичари  овог  покрета  јасно  су  указали  на  потребу 
разликовања појма курикулум  од традиционално схваћеног наставног 
програма  (као  прописаних  садржаја  учења).  Они  замерају 
традиционалним  програмима  што  се  нашироко  баве  уопштеним 
формулацијама,  а  последњу,  врло  деликатну  и  одговорну,  фазу 
планирања препуштају наставницима“ (Клеменовић, 2009).

Поборници  покрета  предлажу  да  се  неодређене  формулације 
замене јасним наставним задацима који се могу лако разумети и воде 
остваривању одређених циљева учења. Редослед тих циљева стриктно 
је  постављен,  а  садржани  су  и  подаци  о  начинима  за  њихову 
реализацију.  „Незаобилазан  део  курикулума,  за  разлику  од 
традиционалних  програма,  представља  контрола,  односно  добијање 
повратних  информација  о  резултату  учења,  што  је  истовремено  и 
средство  за  преиспитивање  курикулума.  Тако  се  од  средине 
седамдесетих година прошлог века у одређењу термина курикулум све 
чешће  поред  традиционалних  елемената  (институција,  садржаји, 
методички поступци) истичу нови структурни елементи у виду циљева, 
систематизације  и  обавезне  контроле“  (Исто,  12).  То  значи,  да  би 
опсежније  могли  дефинисати  курикулум  од  плана  и  програма. 
„Курикулум  подразумијева  опсежно  планирање,  устројство  и 
провјеравање  процеса  рада  и  дјеловања  с  обзиром  на  одговарајуће 
детаљне  циљеве,  садржајне  елементе,  те  контролу  (врједновање) 
постигнућа  према  глобално  постављеним  циљевима  и  према 
претпоставкама за одвијање процеса“ (Јурић, 2007).

Деведесетих  година  20.  века,  ситуација  се  радикално  мења:  и 
термин и начин на који се поима наставни програм шире се у скоро 
свим  системима  образовања.  „Као  термин  све  чешће  у  употреби  у 
Немачкој,  у  Аустрији,  у  немачком  делу  Швајцарске,  где  замењује 
традиционални  Lehrplan.  Сличну  еволуцију  видимо  и  у  Белгији, 
поготово на фламанском говорном подручју због близине Холандије, 
али  на  француском  говорном подручју.  Чак  и  у  Француској,  где  се 
термин не појављује у званичним текстовима, он се све чешће користи 
у  стручним  круговима,  експлицитно  или  имплицитно.  У  Шпанији  и 
Италији реч курикулум преводи се на национални језик, чиме се још 
јасније  показује  воља  да  се  појам  усвоји.  Сличан  је  и  случај  
Португалије“  (Школски  програм,  2003).  Природно,  употреба  неког 
термина указује на интересовање за феномен који тај термин означава. 
Имамо разлоге  за  уверење  да  до  ширења  термина  курикулум  не  би 
дошло да није било значајног интересовања за саму концепцију коју тај 
термин  подразумева.  Укључивањем  друштва  и  партнера  у  његову 

32



израду, прилагођавањем локалном контексту, курикулум рађен по мери 
сваке школске установе обезбеђује исказивање социјалних, економских 
и  културних  особености  ученика  и  регионалних  специфичности. 
Курикулум  се  не  може  посматрати  из  уског  педагошког  угла, 
резервисаног  само  за  стручњаке.  „Он  представља  целовито 
размишљање  о  образовању  и  отворен  је  за  све.  То  гледиште  које 
привлачи  пажњу  у  време  када  друштво  захтева  већу  јасност  у 
доношењу одлука  у области образовања и у дебатама које те одлуке  
изазивају. Замисао по којој свака школа има курикулум по својој мери 
наилази  на  велики  одјек  када  униформност  система  образовања  све 
више изгледа као пука уобразиља и када се намеће потреба за све већим 
уважавањем  социокултурне  разноликости  ученика  и  регионалних 
специфичности“  (Исто,  70).  Свуда  је  присутна  иста  тежња:  да  се 
изврши најмудрији  избор  знања и  ставова  које  образовање  треба  да 
развије  код ученика,  како би оно одговорило на  све  снажније и све 
сложеније захтеве развијеног света; да се изабрани циљеви и садржаји 
што  јасније  и  кохерентније  формулишу;  да  се  у  процес  доношења 
курикулума укључи што шири круг партнера. 

У  Интернационалној  енциклопедији  образовања  (1985)  као 
основне  компоненте  курикулума,  представљају  се:  (1)  оквирне 
претпоставке о онима који уче  и друштву;  (2)  циљеви и задаци;  (3) 
одабрани садржаји, теме, секвенце или области; (4) начини преношења 
знања и методичке одлике окружења за учење и (5) евалуација.

Ове  компоненте  међусобно  су  зависне  и  повезане,  тако  да 
промене  у  било  којој  димензији  повлачи  промене  у  свим  другим 
димензијама.  „Заправо,  курикулум  се може означити као једна врста 
техничког плана за достизање унапред одређених и мерљивих циљева 
чије су кључне компоненте: теоријске основе (педагошке, психолошке 
и филозофске) на којима се темељи план и програм уз избор и редослед 
садржаја,  понуда  одређених  уџбеника  и  различитих  материјала 
(курикулумски пакет), као и потребни услови за планирање, извођење и 
евалуирање резултата. У основи овако постављеног теоријског модела 
курикулума  стоје и сасвим одређени прописи који уређују  васпитно-
образовну делатност,  али и претпоставка о универзалности теорије и 
њене  примењивости  на  све  контексте  (у  ужем  и  ширем  смислу)“ 
(Клеменовић, 2009). 
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3. САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ КУРИКУЛУМА/ПРОГРАМА

У контексту овог рада појам савремени односи се на временски 
период од последње две деценије, значи излаз из прошлог века и прелаз 
у  нови  миленијум.  У  овом  периоду  је  и  редефинисана  криза 
образовања,  пошто  је  јасно  да  образовање  не  може  да  одговори 
изазовима  убрзаних  научно-технолошких,  социјалних  и  културних 
промена, као ни потребама савременог друштва, уколико се програми 
стално  не  прилагођавају  и  мењају  у  складу  са  новим  временом. 
Покренути  су  преиспитивања  образовања  на  националном  и 
међународном  нивоу  (UNESCO,  OECD,  Савет  Европе)  у  правцу 
истраживања и редефинисања циљева, задатака, садржаја, организације 
и  евалуације  наставног  рада  на  свим  нивоима  школовања.  У  овим 
организацијама образовање добија статус незамењивог добра у трајном 
процесу побољшања знања и  умећа,  али и  личног  развитка.  Тако,  у 
савременим  условима  курикулум  постаје  једно  од  најважнијих 
средстава за обезбеђивање квалитетног и равноправног образовања за 
све  представљајући  не  само  одраз  датог  друштва  и  културе,  него  и 
пројекцију будућег изгледа тог друштва.

У том контексту кренуло се у реформисање образовних система 
развијених  земаља  западног  света  (Европска  унија,  САД,  Канада, 
Аустралија,  Нови  Зеланд),  за  којима  су  нешто  каснили  реформски 
пројекти  транзиционих  земаља  Централне  и  Југоисточне  Европе. 
Почетком  новог  миленијума  овај  талас  ухватио  је  и  извесне  земље 
Далеког  Истока  (Јапан,  Кореја,  Сингапур,  Хонг  Конг)  које,  иако 
културно  веома  различите  настоје  усагласити  просперитет  са 
тековинама развијеног света. 

Представљени  савремени  реформски  оквир  актуализује 
прогресивне  идеје  према  којима  курикулум  /  програм  није  само 
документ  и  смерница  за  организовање  наставног  рада  већ  се  може 
сагледати као свеукупно  искуство  које  дете стиче под руководством 
образовне  институције.  „Од  туда  се  курикулум  види  као  реална 
супстанца  васпитно-образовног  процеса  која,  поред претпостављених 
принципа као најважнијих делова курикуралних студија, обухвата и све 
оне  веома суптилне  делове  курикуралних  промена  и  развоја  који  се 
догађају  у  целокупној  рационалној  основи  васпитно-образовног 
програма и институције и сваког појединог наставника“ (Клеменовић, 
2009).

Реформски покрет доноси важне промене у схватању и важности 
курикулума. Процес креирања курикулума акцент помера са теоријског 
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моделовања на план праксе и контекста – друштвена заједница, школа, 
разред, породица. Померање акцента тумачи се као последица сазнања 
да  образовни  исходи  настају  као  резултат  интеракције  између 
наставника и ученика,  али и деце и васпитно-образовне установе,  те 
спољних елемената који утичу на организацију установе. „Отуда се као 
посебно важно питање поставља да ли је званични програм/курикулум 
обликован тако да омогућава или кочи сретање свих поменутих важних 
активности  образовне  установе,  односно  колико  рачуна  на  стручне 
раднике у креирању конзистентног васпитно-образовног концепта који 
је остварив у конкретним условима обезбеђујући усклађено деловање 
чинилаца  скривеног  програма/курикулума“  (Исто,  14).  Због  напред 
наведених  разлога,  данас  се  курикулум  не  доноси  строго  одређен  и 
завршен,  већ  се  развија  заједничким  деловањем  практичара.  Развој 
курикулума значи превођење васпитно-образовних задатака, основних 
идеја и начела у праксу.  На основу проверавања у пракси, анализе и 
расправе потврђују се, одбацују или дограђују,  те се формирају нови 
циљеви и задаци, тј. даље се усаглашава курикулум. „Тако конципиран 
програм  представља  процес  који  је  одређен  начелима  поступања  са 
децом  (у  интеракцији),  стратегијама  учења  и  поучавања.  Њиме  се 
нагласак ставља на начине,  поступке  и методе рад са  децом што не 
значи да су програмски садржаји у потпуности занемарени“ (Миљак, 
1996).

Могло би се закључити да се данас појмови програм васпитно-
образовног рада и курикулум готово подударају, с тим што се за прву 
варијанту  одлучују  аутори  који  у  први  план  стављају  процесе 
децентрализовања  и  отварање  према  специфичностима  живота 
одређене заједнице која заједно са децом, родитељима и целокупним 
особљем  образовне  институције  учи  да  преузме  одговорност  за 
остварено.  „У  другом  случају,  пажња  је  усмерена  на  одговорност 
читавог друштва за исходе образовног процеса од којег не зависи само 
лично напредовање појединца  већ  и  просперитет  друштва  у  целини. 
Више се  обраћа  пажња на  успостављање  целовитог  система у  којем 
постоји вертикална и хоризонтална повезаност уз пажљиво планирање 
сарадње са локалном заједницом“ (Клеменовић, 2009). У првом случају 
очекује се партиципација што већег броја учесника и развој наменских 
специфичних програма који представљају програмске интервенције у 
којима сви уче  и мењају се.  Потенцира се растакање институције.  У 
другом случају акценат је на што већем приближавању пројектованим 
нивоима развоја способности и постигнућа у образовању свих учесника 
процеса,  где  се  потенцира  одговорност  институције  и  образовна 
интервенција. 
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Процес  кога  одређују  начела  поступања  са  децом и  стратегија 
учења и поучавања гради се и развија заједничком акцијом практичара. 
Курикулум, значи „пут који треба да пређем да би постигао одређене 
резултате“ подразумева четири нивоа: 

Четири нивоа курикулума

Национални 
оквир

Школа која 
прихвата тај 
текст и 
прилагођава га 
својим условима 
(школски 
курикулум)

Учитељ/ 
наставник који га 
прихвата и 
интерпретира на 
свој начин 
(имплицитна 
педагогија)

Учитељева/ 
наставникова 
реализација у 
пракси

(Извод  из  Школског  развојног  плана,  ОШ  „Братство  јединство“,  
Сомбор, шк.год.2009/2010, стр. 8)

Предложена промена са класичних наставних планова и програма 
на  курикулум  представља  прелазак  са  културе  наставних  планова  и 
програма на културу курикулума, јер се одликује:

• премештањем тежишта образовног процеса са садржаја на циљеве 
и исходе образовања,

• оријентацијом на квалитет исхода и процеса образовања,
• развојем система евалуације и самоевалуације у образовању,
• заснивањем образовних садржаја на образовним областима,
• оријентацијом на ученика и процесе учења,
• подстицајним, развојно усмереним образовним амбијентом.

Ове  промене  подразумевају:  аутономију  и  развој  школа, 
професионалну аутономију и одговорност наставника које су могуће у 
одређеним условима у којима школа функционише и сталне друштвене 
подршку  и  бриге  за  ефикасност  и  квалитет  образовног  система. 
„Иновације  у  циљевима  образовања  условљавају  све  динамичније 
промене и у програмима школа. Иако је темпо и карактер ових промена 
различит,  постоји  низ  тенденција  иновација  у  овом  домену  које  су 
заједничке  већини  земаља.  Оне  се  тичу:  увођења  општег, 
информатичког,  језичко-математичког,  мултикултуралног  и  др. 
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образовања; давање веће аутономије школама у доношењу програма и 
друго. Посебно је укључен комплекс промена које укључују вредности 
(квалитете)  васпитања  за  демократију,  васпитање  слободе 
личности“(Влаховић, 2000). Ипак, најважнији аспект промена усмерен 
је на премештање тежишта образовних садржаја на исходе образовања.

4. КУРИКУЛУМ У КВАЛИТЕТНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Курикулум је централна тачка у расправи о квалитету основног 
образовања. Када се разматра квалитет у односу на курикулум, који је и 
сам по карактеру прави камелеон, онда се наилази на посебно тешке 
појмовне  проблеме.  Начин  дефинисања,  планирања,  остваривања  и 
евалуације  курикулума  има  суштински  утицај  на  обезбеђивање 
квалитета у образовању.  Основни циљ је сагледати најбољи начин за 
састављање курикулума, његово остваривање и евалуацију како би се 
на тај  начин обезбедило квалитетно образовање у школи.  „  Критике 
које осуђују курикулум што је застарео обухватају и оне које желе да 
виде нови курикулум ажуриран, али да је при свему томе задржао свој 
традиционално либералан карактер. Ове разлике се неизбежно везују са 
новим  погледима,  често  пре  имплицитно  него  експлицитно,  који 
конституишу  квалитет  образовања  а  тиме  и  начине  на  које  се 
курикулум дефинише“ (Школе и квалитет, 1998). 

Појмове које треба обавезно дефинисати уз појам курикулум су: 
исходи образовања,  образовни области,  образовни циклуси,  тематске 
целине  и  циљеви  образовања,  принципи  образовања.  Курикулум  у 
квалитетном основном образовању означава широк спектар различитих 
схватања.  У педагошкој  јавности термином курикулум  означавају се 
програми, програмска документа или само делови школског програма 
који  се  односе  само  на  наставу.  Такође,  под  истим  појмом  се 
подразумевају  веома  широке  образовне  активности  које  излазе  из 
оквира  наставе.  Ипак  два  су  генерална  приступа  појму  курикулума: 
један је више традиционалан и курикулум  види као наставни план и 
програм,  а други много отворенији и обухвата  услове  у окружењу у 
којима  се  план  и  програм  треба  остварити.  Сматра  се  да  постоје 
значајне  разлике  између  прописаног  (прописани  или  препоручени 
курикулум),  оног  што  наставници  предају  (предавани  курикулум), 
наученог (научени курикулум).

Све педагошке расправе о курикулуму не заобилазе већ наводе 
делове  и  главне  појмове  везане  за  њега.  „Исходи  образовања  – 
резултати  образовне  праксе,  који  се  могу  систематски  пратити, 

37



вредновати и објективно утврдити.  Одређују знања, умећа,  ставове и 
вредности које сваки ученик треба да развије у оквиру одређеног нивоа 
образовања.“  (Школски  програм,  2003).  Уз  појам  исхода  срећемо  и 
појмове образовне области и образовни циклуси. „Образовне области, 
сродни  наставни  предмети  повезани  у  једну  област  како  би  се 
осигурало  смислено  повезивање  и  прожимање  наставних  садржаја, 
вертикална  и  хоризонтална  кохерентност  програма,  а  ученицима 
обезбедила  изградња  система  појмова  и  знања.  Образовни  циклус 
једног  нивоа  образовања  које  се  разликују  у  функционалном  и 
организационом  смислу,  а  засноване  су  на  узрасним  и  развојним 
карактеристикама  ученика“  (Исто,  64).  Незаобилазни  термини  по 
питању  курикулума  су  и  циљеви  образовања  и  тематске  целине. 
„Тематске целине сродни садржаји груписани у смислену целину. Теме 
могу  бити  различите  по  општости  и  могу  потицати  из  различитих 
домена. Теме се обрађују према дефинисаним циљевима и исходима и 
представљају основ модела интегрисаног  учења.  Циљеви образовања 
очекивани намеравани исходи образовања који представљају основ за 
планирање и реализацију образовног процеса и дефинисање његових 
ефеката.  Најбитније  у  новој  концепцији  курикулума  је  померање 
тежишта образовне праксе са садржаја на циљеве и исходе образовања 
који су јасно дефинисани за сваки ниво образовања“ (Исто, 64). 

Нова  курикурална  компетенција,  дакле,  отвара  систем 
образовања у суштинском значењу тог појма.  „Пре свега,  принципи, 
циљеви и исходи који трасирају правац новог курикулума почели су се 
дефинисати у складу са развојним и образовним потребама, интересима 
и  интересовањима  ученика,  захтевима  савременог  живота  и 
друштвеним,  економским  и  културним  потребама“  (Квалитетно 
образовање за све, 2004). 

Најбитнија  промена  у  савременој  концепцији  курикулума  је 
померање  тежишта  образовања  са  садржаја  на  циљеве  и  исходе 
образовања који су јасно дефинисани за све нивое образовања.

Ова концепција  курикулума  омогућава  самим наставницима да 
сами бирају адекватне садржаје и методе рада у складу са целокупним 
контекстом  у  којем  се  одвија  процес  образовања,  што  представља 
могућност  да  креативност,  способност  и  стручност  наставника  / 
учитеља дођу до изражаја. 

Нова стратегија курикулума, према новој концепцији, образовне 
области  постају  полазиште  за  стварање  курикулума  што  суштински 
ствара  могућност  за  успостављање  хоризонталне  и  вертикалне 
повезаности унутар школског курикулума. Ово је битно за побољшање 
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квалитета  учења  и  знања  које  ученици  стичу  и  развијају,  али  и  за 
сарадњу  и  тимски  рад  наставника,  што  до  сада  није  била 
карактеристика наших школа. Нова стратегија савременог курикулума 
омогућава  школама  већу  аутономију  у  дефинисању  курикулума  по 
којем  раде.  „Кључну  промену  представља  и  нов  начин  регулисања 
школског  програма  као  и  ниво  аутономије  који  школе  имају  у 
дефинисању курикулума по којем раде“ (Исто, 40).

Усмереност  на  исходе  образовања,  повезивање  предмета  у 
области, као и остваривање простора за аутономију и развој школа и 
наставника  представља  такав  процес  који  све  актере  у  образовању 
подстиче да свој рад обављају ефикасније.

Концепт новог курикулума у квалитетном основном образовању 
захтева  осавремењавање  и  преструктуирање  досадашњих  планова  и 
програма. Међутим, само то није довољно. Потребне су дубље промене 
које задиру у карактер и систем образовања. Од образовања усмереног 
на план и програм прелази се на образовање усмерено на исходе. 

4.1.Концепт новог курикулума – oбразовање усмерено на исходе

Основни корака у преласку курикуралног  концепта образовања 
заснованог на исходима подразумева дефинисање исхода образовања за 
знања,  умења,  ставове  и  вредности  које  ученици  треба  да  поседују 
након  завршетка  одређеног  нивоа  образовања.  Исходи  образовања 
морају  бити  дефинисани  тако  да  омогућавају  објективно  праћење  и 
евалуацију  функционисања  система  образовања,  чиме  би  се  добио 
модеран  и  ефикасан  механизам  за  осигурање  квалитета  образовања. 
„Исходи  (резултати,  остварени  ефекти)  образовања  одређују  знања, 
умења, ставове и вредности које сваки ученик треба да развије у оквиру 
обавезног и општег средњег образовања, као реализацију постављених 
циљева  образовања,  ради  активног  учешћа  у  друштвеном  животу, 
успешног  задовољавања  сопствених  потреба  и  интереса,  развијања 
сопствене  личности  и  потенцијала  и  доприноса  развоју  друштва  и 
културе“  (Исто,  51).  Конкретније  дефинисани  исходи  учења  је 
прецизно написана изјава о томе шта би студент требао да зна, разумије 
или  може  да  демонстрира  на  крају  одређене  јединице  учења.  Из 
наведене  дефиниције  могуће  је  извести неколико  битних одредница: 
исходи учења проистичу из унапред дефинисаних компетенција (знања, 
способности,  вјештине);  исходи  учења  се  дефинишу  на  различитим 
нивоима: образовни програм, модул,  наставни предмет, наставни час; 
исходи  учења  се  увијек  дефинишу  за  завршетак  одређеног  процеса 

39



учења“ (Бранковић, 2009). Посебно је важно напоменути „да унапред 
дефинисани циљеви представљају основ за конципирање, планирање, 
организацију и реализацију целокупног образовног процеса, а утврђени 
исходи  омогућавају  „контролу“,  евалуацију,  утврђивање  реалних 
резултата  (па  и њихове  подударности  са  намераваним и  очекиваним 
резултатима)“ (Школски програм, 2003).

Потреба за дефинисање исхода образовања укључује и потребу за 
утврђеним  принципима  на  којима  се  заснива  систем  образовања  у 
целини, принципи на којима се заснива образовни процес, као и општи 
циљеви  образовања.  Принципи,  циљеви  и  исходи  образовања, 
међусобно  условљени  и  повезани,  проистичу  једни  из  других,  и 
потребно  их  је  појединачно  навести  и  објаснити.  „Посебно 
наглашавамо да су и општи, посебни и појединачни циљеви васпитања 
категоријални  проблем  педагогије.  Такво  схватање  заснивамо  на 
сазнању да се циљеви морају инкорпорирати у сам процес васпитања и 
постати  њихова  конститутивна  компонента“  (Бранковић,  2009).  Из 
формулације  појединачних  принципа,  циљева  и  исхода  треба  да  се 
јасно  види  логичка  веза,  од  начелних  оријентација  до  конкретних 
резултата образовања које желимо да остваримо. Оправдана је бојазан 
да би са регулисањем образовања искључиво кроз исходе, образовањем 
овладао  дух  претераног  прагматизма.  Усмереност  на  исходе 
образовања  не  значи  занемаривање  функције  и  значаја  садржаја 
образовања, услова у којима се образовни процес одвија као и његових 
карактеристика. Ради се о условљеним елементима који престају бити 
циљ сами по себи већ постају функционални у односу на остваривање 
дефинисаних исхода.

Принципе,  циљеве и исходе образовања потребно је  ускладити 
са:  развојним  и  образовним  потребама  ученика,  али  и  њиховим 
интересовањиме.  То  отвара  могућност  да  се  циљеви  и  исходи 
дефинишу  тако  да  образовање  подстиче  и  развија  (физички, 
интелектуални,  емотивни,  социјални,  морални  и  естетски  развој) 
детета. Осим тога, циљеви и исходи треба да се усмере и на одређена 
знања,  умења,  ставове  и  вредности  која  су  неопходни  ученицима  с 
обзиром  на  изазове  свакодневног  живота.  Како  би  образовање 
одговарало  захтевима  и  правцима  конкретизација  циљева  и  исхода 
образовања подразумева се:

• дефинисане циљеве и исходе различитог нивоа општости;
• „продукцију“ исхода образовања из дефинисаних циљева – у овом 

контексту могуће је рећи да су исходи конкретизовани циљеви.
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Тиме  се  захтева  следеће:  није  нужно  и  није  могуће  да  сваки 
дефинисани  циљ  прати  одговарајући  исход  образовања  и  обрнуто; 
могућу  неподударност  у  броју  дефинисаних  конкретних  циљева  и 
исхода и могућност спецификовања више различитих исхода из једног 
дефинисаног циља образовања.

4.2. Концепција нове структуре курикулума – отварање простора за 
аутономију школа и наставника

Концепција  новог  курикулума  отвара  једну  посебну  област 
конципирања рада која подразумева отварање простора, за иницијативу и 
креативност наставника и школа у програмирању образовног, и школског 
рада. Структура курикулума у новој концепцији програмирана је на два 
нивоа. Уколико кренемо од тога да под курикулумом подразумевамо све 
садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање циљева и исхода 
образовања,  који  су  прописани  и  регулисани  како  на  централном 
(националном), тако и на школском (локалном) нивоу.  То значи, рад у 
школи се регулише на два нивоа:

Национални ниво (централни) школски ниво (локални, ниво поједине 
школе)

Оквирни национални курикулум школски курикулум
документ: документ:
Оквир националног курикулума Школски курикулум

Табела бр.  1..  –  Шта се  регулише на националном,  а  шта на  
школском нивоу?

Оквир националног курикулума Школски курикулум
• општи циљеви и исходи 

образовања;
• циљеви и исходи 

образовања за поједине 
нивое и циклусе 
образовања;

• образовне области са 
циљевима и исходима;

• предмети (односно теме) 
који улазе у састав поје-
диних образовних 
области, са циљевима и 
исходима 
спецификованим за 

• сви садржаји, процеси и 
активности усмерени на 
реализацију оквирног 
националног 
курикулума;

• предмети (односно теме) 
које формира школа 
како би задовољила 
специфичне образовне 
потребе и интересе 
локалне заједнице;

• сви садржаји, процеси и 
активности усмерени на 
остваривање циљева и 
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поједине разреде, циклусе 
и нивое;

• базични предмети;
• предмети (односно теме) 

који су обавезни за 
поједине разреде, 
циклусе и нивое 
образовања;

• изборни предмети 
(односно теме) за 
поједине разреде, 
циклусе и нивое 
образовања;

• минимални (онај који је 
обавезујући) и максима-
лни (у виду препоруке 
како би се оријентационо 
одредила горња граница, 
али без ограничења 
школе) број часова за 
сваки циклус обавезног и 
средњег образовања на 
годишњем нивоу;

• оквирни број часова за 
поједине образовне 
области и предмете 
(односно теме).

исхода за предмете 
(односно теме) са листе 
коју формира школа;;

• укупан број часова за 
сваки предмет (односно 
тему);

• укупан број часова за 
сваки разред, који не сме 
бити мањи од 
минимално прописаног у 
оквирном националном 
курикулуму.

(Преузето из Школски програм, 2003, стр. 47).
Оквирни национални курикулум основног (базичног) квалитетног 

образовања представља основ за конципирање школског курикулума. 
Оквирни  национални  курикулум  представља  основу  за  све  завршне 
испите, као и за све друге поступке на националном нивоу.  Школи и 
наставницима  (али  и  родитељима  и  осталима  који  учествују  у 
школском раду) даје се могућност, право и одговорност да, полазећи од 
прописаног на националном нивоу осмисле,  конципирају и реализују 
образовни и школски рад у складу са сопственим потребама(потребама 
својих ученика,, њихових родитеља, локалне средине) и могућностима. 
„То  значи  да  се  конкретне  потребе  и  могућности  морају  претходно 
утврдити, како би представљале полазиште за креирање рада, с једне 
стране,  и да се  на нивоу школе јасно представи у ком правцу би се 
школа  могла  развијати  (које  сегменте  васпитно-образовног  рада  би 
могла успешно реализовати) у периоду од, на пример, 3 до 6 година“ 
(Исто, стр. 47).
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I циклус обавезног образовања

ОБАВЕЗНИ 
ШКОЛСКИ 
КУРИКУЛУМ 90%

10%

Слика 2  Циклус курукулума
Школа  може  користити  „простор  слободе“  који  јој  се  даје  за 

одређене активности, процесе и садржаје као што су:
• на реализацију факултативне наставе;
• на реализацију разноврсних ваннаставних и ваншколских 

активности (чиме наглашава њихов значај, а не занемарује њихова 
улога у школском образовању што би се могло погрешно извести 
као закључак из увиду у садржај Оквира националног 
курикулума!);

• на реализацију програма базичних, обавезних и изборних 
предмета (или тема) предвиђених ОНК уколико се утврди да 
резултати нису задовољавајући;

• остало према процени школе.
„Простор  слободе“  се  односи  и  на  начине  реализације  дела 

програма регулисаног на националном нивоу.
Шта  је  то  што  је  обавезујуће  тј.  јединствено  за  све  школе 

(ученике, наставнике), а шта све школа може да бира и на чему може да 
„гради“ своју специфичност (своју „личну карту“)?

Табела бр. 2. – Јединствено за све школе/школа сама бира
јединствено за све школе

• циљеви и исходи 
(општи и 
спецификовани по 
образовним 
областиома, 
образовним циклусима, 
разредимја и 
предметима);

• минимални годишњи 
фонд часова за сваки 
циклус у разреду;

• базични предмети (али 
без одређених, унапред 
дефинисаних свих 
наставних јединица – 

школа бира
• организацију и 

реализацију наставних 
садржаја кроз предмете 
или интегративне теме 
(или комбиновано);

• конкретне наставне 
садржаје (материју која 
се обрађује на једном 
наставном часу) из свих 
предмета и образовних 
области – у ОНК 
понудиће се само 
различите теме од којих 
ће се вршити избор;

• начине кориштења 
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тема за поједине 
часове);

• овавезни предмети у 
појединим циклусима и 
разредима (али без 
одређених, унапред 
дефинисаних 
анставних јединица – 
тема за поједине 
часове).

отвореног простора до 
100% фонда часова (што 
ће се радити и како у 
оних 10, 20, 30% 
слободног простора);

• дидактичко – методичке 
концепције наставног 
рада – стратегија и 
начин рада, наставних 
метода и васпитних 
поступака;

• организације наставног 
и васпитно-образовног 
рада посебно у другом и 
трећем циклусу уз 
могућност 
превазилажења 
ограничења разредно-
предметно-часовног 
система...

(Преузето из Школски програм, 2003, стр. 49)
Пример  садржаја  једног  документа  Школског  курикулума  који 

представља основу за рад школе и он садржи и програм развоја школе у 
наредном периоду:

• услови у којима школа ради (школски објекти и опрема, 
материјално – технички услови, кадровски услови и тд.);

• потреба ученика, наставника, родитеља, локалне средине и 
могућност школе (на основу анализа и истраживања);

• програм рада школе у текућој школској години (изводи се из 
Оквира националног курикулума који је јединствен и обавезан за 
све школе и све активности и садржаји који чине део програма 
разрађеног на нивоу школе);

• програм развоја школе у наредне 3 до 6 година уз назначене 
приоритете и др.

Предмети кроз које се може реализовати настава у школи су:
• базични предмети, који се обавезно уче на свих нивоима у свим 

циклусима обавезног и општег средњег образовања и 
представљају својеврсну базу, основу образовања: матерњи језик, 
српски језик (за припаднике националних мањина), математика и 
страни језик;

• обавезни предмети, који су обавезни за све ученике на одређеним 
нивоима или у оквиру одређених циклуса обавезног и општег 
средњег образовања;
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• изборни;
• факултативни

Значајну  улогу  у  изради  и  планирању  школског  курикулума 
имају и школски и локални тимови учитеља/наставника. „Школски тим 
– активи учитеља, наставника и професора свих разреда једне школе. 
Локални тим се формира у сарадњи неколико школа исте, сродне или 
различите  врсте,  које  не  припадају нужно  истој  локалној  заједници“ 
(Исто, 60).

Могући задаци школских и локалних тимова:
• процена ваљаности садржаја наставних предмета у односу на то у 

којој мери их ученици заиста усвајају и каквог су квалитета 
стечена знања;

• заједничка израда критеријума за оцењивање ученика;
• израда различитих тестова и других инструмената за процену 

исхода, тј. за вредновање постигнућа ученика.
Тимови учествују на покретању и разради различитих пројеката 

школе, као и развојних планова школа.
Новом  концепцијом  и  савременом  структуром  курикулума  у 

квалитетном  основном  образовању  наставници  добијају  оне 
надлежности које су у природи професионалне улоге које обављају и 
којој  припадају  :  постају  креатори  образовног  процеса,  а  не  само 
реализатори  прописаних  и  дефинисаних  садржаја.  Наставници  више 
нису само „испоручиоци“ информација и чињеница својим ученицима 
које су дефинисане у Наставном плану и програму (а у изради којег 
нису учествовали),  већ  особе  које  у  складу са  својом стручношћу и 
психолошко – педагошким компетенцијама, а у сарадњи са ученицима, 
родитељима,  стручним  сарадницима,  управом  школе  осмишљавају 
целокупан  образовни  процес  и  преузимају  одговорност  за  његове 
исходе.

ШКОЛСКИ КУРИКУЛУМ утврђује:
Активност, програм и/или пројект за које дефинира: 

• Циљеве 
• Намјену 
• Носитеље и одговорност
• Начин реализације 
• Временик 
• Детаљан трошковник 
• Начин врједновања и начин кориштења резултата врједновања

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА утврђује:
• Податке о увјетима рада,
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• Податке о извршитељима послова
• Годишњи календар рада
• Податке о дневној и тједној организацији рада
• Тједни и годишњи број сати по разредима
• Планове рада равнатеља, учитеља/наставника и стручних 

сурадника
• Планове рада школског одбора и стручних тијела,
• План стручног усавршавања и оспособљавања у складу с 

потребама школе
• Податке о осталим активностима и пословању школе

(Према Јурић, 2007, стр. 218)
Припрема  за  израду  школског  курикулума  и  његова  коначна 

израда веома је битан сегмент касније успешне реализације школског 
курикулума  у  који  су  укључени  наведени тимови  стручњака  и  сами 
наставници/учитељи.  Према  Јурићу  (2007)  та  припрема  садржи  низ 
следом пратећих радњи:

• Снимање (регистрирање околности у школи и процјена њихова 
утјецаја на будући програм, анализа школских докумената) - 
СТАЊЕ

• Квалификација (одређивање врсте посла и пројектирање 
могућих активности) - ШТО

• Квантификација (оријентацијско утврђивање раздобља и 
времена трајања могућих активности) - КОЛИКО

• Оријентацијско утврђивање метода, поступака, инструмената - 
КАКО

• Оријентацијско утврђивање субјеката за могуће активности 
(наставник, стручни сурадник, лијечник и слично) - ТКО

• Даља разрада курикулума подразумева:
• Одабирање активности и послова за годишњи план и за 

перспективни план школе 
• Рангирање утврђених активности према ступњу важности 

(заједничка процјена наставника, стручних сурадника, равнатеља)
• Увид у искуства других школа и у литературу
• Евентуална анализа досадашњих властитих програма и 

уважавање праћења и биљежака
И коначно следи израда глобалног курикулума:

• Распоређивање и окупљање активности према сродним 
подручјима

• Распоређивање дијелова курикулума с обзиром на логичне, 
тематске и временске оквире

• Посебно означавање дијелова курикулума који су изузетно важни 
за ту годину
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• Посебно означавање дијелова курикулума који су веза с 
протеклим годинама

• Посебно означавање дијелова курикулума за које је потребна 
даљња програмска разрада у облику сложенијих пројеката

• Посебно означавање дијелова курикулума који се не могу 
временски точније одредити

• Планирање временских резерва за сваки поједини дио сегмент и 
укупних временских резерва.

(Према Јурић, 2007, стр. 218)
След наведених корака веома је захтеван и комплексан процес 

који подразумева тимски рад, координацију и велик број ангажованих 
стручњака.  Прецизно конструисан  и  испланиран школски курикулум 
пут је квалитетном образовању конкретне основне школе.

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У  образовању  усмереном  на  циљеве  и  исходе  реализација 
наставних планова и програма престаје да буде главни задатак и циљ 
образовног  рада  у  школи  и  постаје  његов  инструмент,  а  конкретна 
школа  преузима  значајан  део  одговорности  за  осигурање  квалитета 
образовног процеса и његових исхода.

Аутономија  и  развој  школа,  премештање  тежишта  образовног 
процеса са садржаја на циљеве и исходе образовања, оријентација на 
квалитет,  развој  система  евалуације  и  самоевалуације  у  образовању, 
професионална  аутономија  и  одговорност  наставника,  заснивање 
образовних  садржаја  на  образовним  областима,  оријентација  на 
ученика  и  процесе  учења,  динамичан,  квалитетан  и  подстицајан, 
развојно  усмерен  образовни  амбијент,  стална  друштвена  подршка  и 
брига за ефикасност у квалитет образовног система, обухватају се овде 
појмом курикулума.
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NEW CURRICULUM IN FUNCTION OF THE EUROPEAN CONCEPT OF 
QUALLYTI PRIMARY EDUCATION – OPENING SPACE FOR THE 

AUTONOMY OF SCHOOLS AND TEACHERS

Summary: In the world at large, quality, and its constant improvement, is 
considered to be the most important phenomenon of our epoch. Here we encounter a 
new  philosophy  of  living.  In  terms  of  education,  the  time  in  front  of  us  is  
characterized by the growing need for knowledge of increasingly good reformative 
shift of the new curriculum structure brings significant changes, especially in terms 
of growing understanding of the importance of curricula. The process of curriculum 
development shifts the emphasis from theoretical modeling to the plan of practice 
and  context  –  community,  school,  class,  family.  The reform shift  from classical  
teaching  plans  and  programes  to  curricula  represents  the  shift  of  the  core  of 
education process from content to objectives and outcomes of education, and thus 
the development of the systems of evaluation and self-evaluation in education in 
addition  to  basing  educational  content  on  educational  areas.  This  paper  aims  to 
provide the overview of the new structure of curriculum and its alignment with the 
European concept of quality education. The main step towards the transition to the 
outcome-based concept of curriculum involves defining outcomes of education in 
terms of knowledge,  skills, attitudes and values students need to posses after  the 
completion of a certain level of education. The paper considers theoretical concept 
of the reformative change of curricula and the relation between national and school 
curriculum, as well as the new structure of school curriculum. The objective of the 
study is to present a concept of education oriented towards outcomes as well as to 
opening space for autonomy of schools and teachers.

Key terms: curriculum structure, quality of education, school curriculum, 
education outcomes, authonomy of school and teachers
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ПАРТНЕРСТВО ПЕДАГОГА И ВАСПИТАЧА У 
ПОДСТИЦАЊУ РАЗВОЈА И УЧЕЊА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Бисера С. Јевтић1

Сажетак: Предшколско  детињство  је  најбурнији  период  развоја  и 
сваки од узраста у оквиру овог детињства има своје специфичности. Вођење 
рачуна  о  овим  специфичностима,  као  и  индивидуалним  карактеристикама 
сваког детета, услов је успешног васпитно-образовног рада. Флексибилност, 
динамичност  и  отвореност  за  сталне  размене  са  околином  у  програмском 
моделу који се одвија у предшколској установи, захтева међусобну сарадњу 
педагога  и  васпитача.  У овом раду,  аутор  полази од хуманих претпоставки 
партнерства и тимског рада, а затим истраживачки доводи у везу увереност 
васпитача у  њихову  самоефикасност  и  ставове  о партнерству  у  циљу 
ефикаснијег подстицања развоја и учења предшколске деце. Главна поставка је 
да ће вишеструка укрштања између самоефикасности у социјалној интеракцији 
са педагозима, ставова о тимском раду и неутралних варијабли, дати корисна 
сазнања за педагошку теорију и  васпитну праксу.  Рад нуди нова сазнања о 
партнерским  активностима,  начинима  и  методским  поступцима,  као  и 
облицима  комуникације  који  доприносе  подстицање  развоја  и  учења 
предшколске деце, при чему је препозната тематика и за нова истраживања.

Кључне речи: партнерство, тим, подстицање, развој, учење.

Одлучујући фактор о утицају дечјег вртића, као институције, на 
развој и учење предшколског детета, нису програмске активности саме 
по  себи,  и  средства  путем  којих  се  остварују  организована  и 
одговарајућа средина, већ особа која је посредник између ње и детета,  
утичући на његов однос према колективној средини, подстичући га на 
богату  и  разноврсну  активност  или  га  ограничавајући.  Стручни 
сарадници у предшколским установама представљају најужи стручни 
тим који креира укупан развој  предшколске установе,  имају визију о 
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томе  шта  треба  чинити  и  како  чинити  да  би  се  постигли  одређени 
циљеви. Педагог у предшколској установи не ради сам, већ сарађује са 
васпитачима и осталим особљем. Тимски рад чини пре свега савремену 
цивилизацијску тенденцију. Заједничко учествовање у раду, заједничко 
планирање и праћење резултата  рада,  поштовање деловања других и 
развијање различитих облика рада и сарадње само су нека од обележја 
партнерског, тимског рада (Павловић, Павловски, 2000).

Један  од  услова  успостављања  контакта  између  васпитача  и 
педагога  је  и  питање  професионалног  самопоуздања  васпитача. 
Васпитача треба уважавати, треба поштовати његову личност. Педагози 
треба да схвате посао васпитача, препознати његове напоре и залагања 
за успешан рад, што утиче на то да су васпитачи сигурнији у себе, да 
делују  и  верују  у  исправност  онога  што  раде.  Професионализам 
подразумева искуство, способност комуникације, осетљивост за друге, 
што  је  значајно  за  међусобни  однос  васпитача  и  педагога.  Када  су 
изграђени  позитивни  односи  међу  њима,  васпитачи  су  спремни  и 
мотивисани да сарађују у раду и организацију акција и манифестација, 
јер  се  на  тај  начин  доприноси  унапређивању  рада  у  вртићу.  Тада 
контакт васпитача са педагогом утиче на развијање самопоуздања, што 
је и циљ успешне комуникације и услов за даљу сарадњу. Квалитетни 
односи и комуникација са педагогом помажу васпитачу да са лакоћом и 
задовољством  обавља  свој  посао.  Успостављање  партнерског  односа 
није питање само коришћења одређених васпитних поступака у односу 
на децу, већ подразумева комплексан и целовит приступ који обухвата 
све нивое и димензије васпитног програма:

1. „На нивоу програма као модела, то је питање, како контекста 
програма  (постављених  циљева,  полазишта  о  детету,  развоју  и 
васпитању),  тако  и  концепције  и  структуре  самог  програма  као 
документа (да ли је акценат на полазиштима и принципима васпитања 
или дефинисаним задацима у односу на децу;  да ли је  програмским 
документом акценат на питању разраде  односа  у раду са  децом или 
садржаја рада са децом).

2. На нивоу организационе структуре (организациона отвореност 
институције, организациона структура односа у колективу, формирање 
група и броја деце у групама, организација простора и времена)  то је 
питање  компатибилности  организационе  структуре  основним 
карактеристикама партнерског односа.

3.  На нивоу планирања партнерски однос педагога и васпитача 
успоставља се на бази следећих принципа:
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• Полазишта планирања су циљеви програма као и развојне 
карактеристике, потребе и интересовања детета.

• Педагог и васпитач пре свега планирају своје улоге у појединим 
активностима и начин организације активности, простора и 
материјала, а не специфична понашања и активности деце.

• Свеобухватности планирања (широк обим планирања): педагог и 
васпитач планирају прогрaм реализације у целини (организацију 
целог дана, укључење родитеља и сл.), а не само специфичне 
активности (тзв. усмерене активности).

4. На нивоу непосредне реализације односа педагога и васпитача 
са децом, партнерски однос се успоставља кроз:

• Специфичне вештине комуникације, васпитне поступке и 
образовне методе које они користе у раду са децом (вештина 
активног слушања, поступци усмеравања уместо директног 
вођења, поступци примене логичких последица, поступци 
подршке);

5.  На  нивоу  професионалне  реализације  улоге  педагога  и 
васпитача, партнерски однос се успоставља кроз:

• Професионално усавршавање које омогућава педагогу и 
васпитачу критички увид у васпитну праксу и познавање и развој 
специфичних вештина и стратегија реализације партнерског 
односа.

• Положај педагога и васпитача у програмској и организационој 
структури којим им се омогућава иницијатива и креативност, као 
и међусобна сарадња у раду“  (Стојановић, 2005: 68-72).

Функција  предшколског  педагога недељива  је  од  осталих 
функција  у  предшколској  установи  и  изван  ње,  те  нема  оштро 
подељених  улога.  Зато  је  много  више,  него  у  било  којем  подручју 
људске делатности, однос према осталим субјектима, темељ било које 
активности  педагога.  Мисли  се  пре  свега  на  повезаност  педагога  с 
особама које могу непосредније утицати на дететову околину (родитељ, 
васпитач), а у организацијском погледу, то су особе које имају снажан 
управљачки,  саветнички,  регулацијски  утицај  на  предшколски 
васпитно-образовни рад.

У  односу према  особама  у  предшколској  установи,  педагог  се 
мора  користити  својом  стручном  (професионалном)  снагом  и 
особинама, у тој мери, и на тај начин, да перманентно анализира своје 
и  поступке  осталих субјеката,  усмеравајући  их  према  јединственом 
циљу.

Педагог, васпитачу 
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• Помаже у осигуравању одговарајућих услова за развој и учење 
деце предшколског узраста

• Омогућује рану идентификацију сваке дететове специфичности, 
укључујући и његове предности и недостатке

• Помаже у изради и развоју програма с наглашеним васпитним 
деловањем, који треба бити усмерен на поједино дете (корективни 
програм), или усклађен с актуeлним потребама групе-заједнице

• Омогућује и подстиче његову повезаност с породичном и 
предшколском средином

• Подстиче га да сарађује у раду развојно-педагошке делатности 
предшколске установе и у доношењу њеног програма рада

• Андрагошком функцијом помаже му да прихвати сам себе и 
подстиче стварање повољних услова у предшколској заједници 
(Јурић, 2004).

Да  би  људи  постали  сарадници  мора  се  у  тиму  неговати 
атмосфера одређеног квалитета. У литератури се ови захтеви појављују 
од називима: „принципи сарадње“,  „модел сарадничке консултације“, 
„принципи сарадничке консултације“ и сл.

Креативно  решавање  проблема  захтева  одређен  начин 
размишљања: на почетку тог процеса потребно је што више различитих 
идеја,  тек  потом  се  те  идеје  критички  разматрају  и  одабирају 
релевантније и оригиналније. Тимски рад управо рачуна на капацитете 
својих чланова: више људи даће више идеја; бар неко од чланова тима 
биће  аналитичан;  бар  неко  из  тима  биће  систематичан;  бар  неко 
критичан, будући да сви ти процеси који учествују у стварању коначног 
решења нису увек сличне природе, може да се деси да људи туђе идеје  
доживе  као  критику  сопствених.  Из  тог  разлога  у  тимском  раду 
потребно је неговати индивидуалност и различитост и дати подршку 
свакој  идеји. Од чланова тима захтева се разборито понашање чак и 
онда  када  су  емотивно  везани  за  поједину  идеју  или  људе  који  их 
доносе. Да се људи не би прибојавали да кажу своје право мишљење и 
да  би  се  дистанцирали  од  идеја  за  које  су  емотивно  везани  али 
нерелевантне  за  проблем,  потребно  је  да  атмосфера  у  тиму не  буде 
рестриктивна  већ  подржавајућа.  Сви  чланови  тима  имају  право  на 
излагање сопствених идеја и контрааргумената у односу на туђе идеје.

Праћење дечјег развоја и учења омогућава  педагогу и васпитачу 
да систематизују и уопште своје утиске и сазнања о детету, да уочавају 
развојне промене које  се  одигравају код њега,  као  и зависност  ових 
промена од васпитно-образовних утицаја. Систематско посматрање 
предшколске деце  такође  има  неких  специфичности  у  односу  на 
посматрање одраслих. Деца су мање вешта од њих у скривању својих 
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аутентичних  осећања,  мисли  и  жеља,  тако  да  је  сразмерно  лакше 
упознати  њихове  потиснуте  мотиве,  страхове,  успомене,  односе  са 
члановима  породице  и  др.,  нарочито  захваљујући  организованим 
ситуацијама, у игри, односима са вршњацима и сл. Због тога овај начин 
прикупљања  података  о  деци има низ предности.  Захваљујући  њему 
могуће је целовитије упознати личност детета у природним условима, у 
којима  се  најбоље  испољава,  уз  сагледавање  повезаности  између 
карактеристика средине и особина самог детета. 

Предност систематског посматрања је што се дете може упознати 
у разним друштвеним ситуацијама, у којима се испољава његов однос 
према другим људима и према самоме себи, према природној средини и 
материјалним добрима која се налазе у његовом окружењу (Каменов, 
2006).

Задатак  почетних  поучавања  је  да  успостави  мотивацију, 
презентује  погодну  стимулативну ситуацију,  да  изазове  вербалну 
комуникацију и да обезбеди повратну спрегу у учењу.  Свака од ових 
функција  поучавања  је  битна.  Ако  ма  и  једна  од  њих  изостане  или 
подбаци,  учење  се  одвија  са  великим  тешкоћама (Сузић,  1998). 
Проблем  развића  и  контроле  мотивације  веома  је  сложен  задатак  у 
предшколском раду. Широк појам мотивационих проблема укључује у 
себе разматрање мотива који чине да дете хоће да стиче знање, да се  
користи својим снагама и талентом, да жели да се потврди као људско 
биће,  да се повеже са другим људима на задовољавајући начин и да 
постане слободна личност друштва. То су циљеви од огромног значаја 
за било који систем васпитања.

За  педагоге  је  интересантно  навести  да  се  стално  повећава 
интерес  за  изучавање  понашања  којима  је  циљ  знатижеља, 
истраживање,  општа  активизација  и  процеси  побуђивања.  Тако  се 
изграђују нове когнитивне теорије мотивације.  Принципи успешнијег 
учења, па и мотивисања деце, почивају на различитим теоријама које су 
се  развиле  до  данас.  Сматра  се  да  се  примена  мотивације  у 
предшколском  учењу  своди  се  на  неколико  основних  питања:  на 
питање квалитета према квантитету мотивације; на питање награда и 
познавања  резултата  у  учењу  и  тренингу;  на  проблем  страха  и 
анксиозности у учењу;  на питање буђења и одржавања мотивације у 
учењу  (Ибид, 1998).

Васпитачи  у  вези  са  мотивацијом  деце  у  учењу,  могу себи да 
поставе следећа питања:

• Које су потребе и нагони који подстичу дете на акцију?
• Које циљеве желе деца да постигну?
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• Који су ефекти васпитно-образовног рада, ако и такав рад 
учествује у постизању тих циљева?

Предшколска установа  треба  да  омогући  деци  безбедну, 
подстицајну средину и ван вртића која испуњава неопходне услове за 
развој  и учење и у којој  ће се сви учесници сарадње добро осећати 
(Лаковић, 2009: 805).

Фактори средине  су посебно значајни јер  својим богатством и 
разноврсношћу могу да покрену процесе асимилације и акомодације, 
односно да изазову промене у шемама које  имају развојни карактер. 
Свакако, уколико је та разноврсност већа, веће ће бити и ове промене, 
што ће довести до богатијих, флексибилнијих и развијених структура 
понашања.  Брзина  развоја  значајним  делом  зависи  од  околности 
средине.  Промене  у  овим  околностима  захтевају  напор  за 
прилагођавајуће промене у шемама, од којих се састоји развој. Према 
томе,  уколико  је  већа  разноврсност  ситуација  којима  дете  мора  да 
прилагоди своје структуре понашања, утолико оне постају различитије 
и покретљивије. 

Уколико је  дете  видело више  ствари и  уколико  је  више чуло, 
утолико је оно више заинтересовано да види и чује. Штавише, уколико 
је стварност у којој је оно имало прилике да се сналази разноврснија, то 
је већа и његова способност за сналажење (Ибид, 807). За развој дечје 
личности потребни су стална брига  и  утицање педагога и  васпитача 
посвећени  изазивању,  подстицању,  усмеравању  и  богаћењу  дечје 
активности,  а  не  њеном потискивању или дириговању њоме.  Њихов 
основни задатак је да обезбеде место, време и опрему за активност пре 
него  што  започну,  а  затим  јој  омогуће  да  се  што  интензивније  и 
садржајније  развија.  Посао васпитача се  не састоји у томе да пружа 
деци одговоре на питања која нису поставила, већ да их учини свесним 
проблема  и  пружи  им  помоћ  у  њиховом  релативно  самосталном 
решавању.

Васпитач уз сарадњу са педагогом има важну саветодавну улогу у 
организацији  дечјих  активности  јер  се  не  може  увек  ослонити  на 
иницијативу деце у коришћењу свих могућности које су им понуђене. 
Ову своју улогу васпитач обавља, пре свега, упућивањем деце да у што 
већој  мери  користе  своје  снаге  у  деловању,  говору и  мишљењу.  Он 
такође  доприноси  психо-социјалном  развоју  деце  уређујући 
подстицајну средину, тако  да  представља  за  њих  свет  који  познају, 
разумеју и могу у њему добро да се сналазе.

Игра као основна активност деце на предшколском узрасту, има 
све карактеристике којима се подстиче дечји свеукупни развој и учење, 
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задовољавају потребе и испољавају потенцијали. Правилно осмишљена 
и организована партнерским радом педагога и васпитача, уз адекватну 
улогу васпитача у њој, игра остварује своју едукативну фунцију.  Осим 
тога  учењем  кроз  игру могуће је  да  деца  брже  и  лакше  превазиђу 
адаптивне проблеме при преласку из предшколског у школски систем 
васпитања и образовања, те да се бар једним делом ублажи постојећи 
проблем дисконтинуитета  (Копас-Вукашиновић, 2006). Да што чешће 
користе могућности за ангажовање у игри свих психичких снага детета, 
пре  свега  начина  на  које  функционише  његова  свест  (памћења, 
замишљања,  представљања,  сазнавања  и  др.),  а  затим  и  сложенијих 
структура  које  обједињују  ове  функције  (маште  и  мишљења)  што 
подразумева  ослањање  на  његова  интересовања,  емоционалне 
склоности, жеље за престижом у односу на самог себе и на другу децу, 
капацитет  за  чуђење  и  заузимање  у  односу  на  познате  ствари 
неуобичајених  углова  посматрања,  симболичке  функције,  моторну  и 
перцептивну спретност, већ стечена искуства као основу и подстицај за 
стицање нових искустава,  једном речи, уколико је игра комплексније 
ангажовала  личност  детета,  она  је  вреднија.  Осим  тога,  поуздани 
критеријуми  за  вредновање  једне  игре  су  интезитет  и  квалитет 
активности који се у њој постижу, као и дечје задовољство што се њоме 
бавило.

Традиционално се на васпитно-образовни рад гледа као на систем 
поступака васпитача којима се утиче на дечји развој и учење, што значи 
да се у први план ставља делатност васпитача,  од које се очекује  да  
доведе до жељених резултата  самим тим што је примењена на децу.  
Свако дете се  развија и учи кроз сопствену активност као централно 
место  у активностима деце,  а  делатност  педагога  и  васпитача  се 
процењује првенствено о томе колико су у стању да обезбеде услове за 
њихово неометано одвијање, подстакну их, усмере, обогате и покрену 
ка вишим развојним нивоима.

С обзиром на број учесника, облици комуникације у мотивацији 
за  развој  и  учење  деце  предшколског  узраста  могу  бити: 
интраперсонална,  интерперсонална,  групна  и  јавна  комуникација. 
Интраперсонална комуникација је она у којој личност комуницира сама 
са  собом,  када  себи  поставља  питања  и  даје  одговоре  о  властитим 
поступцима у вези мотивације за развој и учење предшколске деце и 
истовремено има повратну спрегу.  Интерперсонална комуникација се 
одвија  између  две  особе  у  циљу  мотивације  за  развој  и  учење 
предшколске  деце,  а  групни  облик  комуникације  може  имати  више 
интерперсоналних комуникација истовремено или се може одвијати у 
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релацији  појединац  –  група  у  циљу  мотивације  за  развој  и  учење 
предшколске  деце.  Код  интерперсоналног  облика  комуникације 
повратна спрега је директна и непосредна јер су педагог и васпитачи у 
директном контакту. Повратна информација у групи је мање директна и 
непосредна јер педагог или давалац поруке не може имати јасан увид у 
ефикасност пријема од стране сваког васпитача у групи. Када се ради о 
јавној  комуникацији, повратна  информација  је  одложена  или 
индиректна јер педагог или давалац поруке не може имати јасан увид о 
њеном  пријему код  већег  броја  васпитача, нити  је  може  брзо 
прибавити. Јавна комуникација се одвија између више људи (педагога и 
васпитача), с тим што је давалац поруке најчешће један али је могуће да 
се наизменично смењује и више давалаца поруке  (Сузић, 2005).

ИСТРАЖИВАЊЕ

Главна  поставка  је  да  ће  вишеструка  укрштања  изме  ђу  а)   
самоефикасности у социјалној интеракцији са педагозима, б) ставова о 
тимском  раду  и  в)  неутралних  варијабли,  дати  корисна  сазнања  за 
педагошку теорију  и  васпитну праксу у  циљу подстицања развоја  и 
учења предшколске деце.

Узорком  је  обухваћено  60  васпитача  на  територији  општине 
Трстеник.

Прво укрштање које се намеће је да одговоримо на питање шта је 
васпитачима примарно када вреднују партнерство, тимски рад. То смо 
добили  факторизацијом  свих  субтестова  на  које  су  васпитачи 
одговарали у пет инструмената које су имали пред собом. Четрнаест 
субтестова подвргнуто је варимакс ротацији у којој број фактора није 
био унапред дат. Након ротације, екстрахирана су четири фактора који 
индикативно говоре о односу васпитача према партнерству. 

Први  фактор  односи  се  на  самоефикасност  васпитача  у 
социјалној  интеракцији  са  педагозима,  а  захвата  све  субтестове 
Норвешке  скале  ефикасности  који  су  конструисали  Скалвикови 
(Скаалвик и Скаалвик, 2007). У условима када смо самоефикасност у 
социјалној  интеракцији  помешали  са  варијаблама  везаним  за 
партнерство,  овај  налаз  има  посебан  значај,  јер  говори  о  томе  да 
васпитачи  желе  да  се  ухвате  у  коштац  са  изазовима  које  носи 
партнерство  тек  пошто  овладају  компетенцијама  које  подстичу  на 
развој и учење унутар васпитних група. 
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Други фактор има три варијабле: ставове о партнерству,  јачање 
компетенција и интеракције унутар предшколске установе. Овај фактор 
можемо назвати - опредељеност за партнерство. 

Трећи  фактор  има  две  компоненте:  ометајуће  факторе  и 
ефикасност у подстицању развоја и учења.  Ометајући фактори имају 
негативан предзнак, а то значи да их васпитачи опсервирају више као 
изазов  него  као  препреку.  То  је  изузетно  повољан  сигнал  за 
партиципирање  тимског  духа  у  предшколски  систем  васпитања  и 
образовања. Друга варијабла овог фактора односи се на ефикасност у 
подстицању развоја и учења, односно на уверење васпитача да њихова 
самоефикасност  у  јачању  интеракције  са  педагозима  зависи  од 
ефикасности подстицања развоја и учења предшколске деце. 

Четврти фактор има три компоненте: екстерну контролу, хумане 
претпоставке о партнерству и тимском раду и јачање компетенција и 
интеракције  унутар  васпитних  предшколских  група.  Истраживање  је 
показало да се овакви ставови најбоље мењају у тростепеном моделу: 

• пољуљати стара уверења
• понудити нове практичне моделе
• нова сазнања повезати са старим уверењима

Осим тога, у четвртом фактору налазимо негативан предзнак на 
варијабли  ефикасност подстицања развоја и учења предшколске деце. 
Негативан предзнак показује  да се  ајтеми укључени  у ову варијаблу 
требају третирати супротно  од  тестираног  модела.  То значи да  овде 
доминирају  ставови  који  доводе  у  питање  факторе  који  утичу  на 
ефикасност подстицања развоја и учења предшколске деце. У основи 
ових ставова су вероватно опрез и искуство васпитача. 

Регресиона  анализа  показала  је  да  постоји  блага  веза  између 
самоефикасности  и  ставова  васпитача  о  партнерском  односу,  да  су 
ефикаснији  васпитачи  били  несто  јаче  опредељени  за  партнерство. 
Иако статистички значајна, ова веза није била јако изражена, тако да је 
констатовано да постоји општи тренд подршке патнерству на релацији 
васпитач-педагог у подстицању развоја и учења предшколске деце.

Партнерство педагога и васпитача представља право задовољство 
јер  већина  чланова  тима  осећа  заједнички  успех  и  проналази  своје 
место,  улогу  и  смисао. Партнерство  захтева  од  педагога,  али  и  од 
васпитача потпуно агажовање и припрему, јер је цео процес усмерен ка 
постизању одређеног  циља,  који  се  односи на  подстицање развоја  и 
учења  деце,  отклањање  проблема  и  тешкоћа  које  се  јављају  током 
развоја. На  основу  добијених  резултата  истраживања  могли  бисмо 
закључити следеће: 
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• Највећи број васпитача, без обзира на године радног стажа, је 
задовољно партнерским радом и односом са педагогом који 
одише тимским духом;

• Примећујемо да највећи број васпитача истиче, да се партнерски 
рад са педагогом огледа у међусобном разумевању, поштовању, 
уважавању мишљења, отвореној комуникацији и заједничком 
решавању проблема, односно, и педагози и васпитачи су свесни 
да квалитет њиховог рада зависи од њихових међусобних 
контаката, као и да морају пронаћи прави пут који доводи до 
квалитетног партнерског односа;

• Већина васпитача сматра да не могу самостално да обављају 
васпитно-образовни рад у циљу мотивације за развој и учење 
предшколске деце без сарадње са педагогом; 

• Мишљење већине васпитача је да је за добро функционисање 
тима педагога и васпитача битно: идентификовање циљева и 
проблема, неговање индивидуалних разлика у партнерском раду, 
да партнерски рад постане извор нових навика и вештина, да 
добар тим води рачуна о потребама и могућностима својих 
чланова, да сви чланови тима активно слушају једни друге, као и 
да могућа неслагања у тиму треба претворити у креативне 
конфликте;

• Тешкоће које се јављају у реализовању партнерског рада односе 
се на недовољну сарадњу са осталим учесницима васпитно-
образовног процеса;

• Можемо видети да највише испитаника сматра да је свакодневно 
посматрање деце у различитим активностима најпогоднији начин 
прикупљања података о дечјем развоју и учењу јер се у дечјим 
активностима испољавају карактеристике њихове личности на 
које треба обратити посебну пажњу;

• Када су у питању подаци о регистровању запаженог о дечјем 
развоју и учењу, васпитачи истичу: податке о друштвеном 
понашању детета, емоционалној стабилности детета, податке о 
мотивисаности детета да учествује у разним активностима, као и 
податке који се односе на напредак детета у току развоја и 
податке о испољавању очекиваних способности;

• Васпитачи сматрају да је планирање средине и материјала 
најпогоднији начин на који се партнерским радом са педагогом 
подстиче развој и учење деце предшколског узраста;

• Мишљење већине васпитача је да дидактичке игре доприносе 
мотивацији за развој и учење предшколске деце. Према њиховом 
мишљењу, дидактичке игре су оне игре које имају васпитно-
образовну вредност и служе вежбању чула, усвајању, преради и 
примени сазнања, развоју интелектуалних способности и 
унапређивању говора и стваралаштва, не запостављајући при томе 
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ни допринос у изграђивању вољно-карактерних и социо-
емоционалних квалитета дечје личности;

• Када су у питању васпитно-образовне методе које се примењују у 
мотивацији за развој и учење предшколске деце, васпитачи наводе 
комбинацију индиректних (посредних) и директних 
(непосредних) метода;

• Највише васпитача сматра да би за равој и учење предшколске 
деце требало примењивати стваралачке активности деце, односно 
подстицати децу да се ослоне на њихове унутрашње мотиве, 
склоност ка подражавању, симболичком представљању, или 
експериментисању у новим материјалима;

• Када је у питању облик комуникације са педагогом који се 
примењује у циљу мотивације за развој и учење предшколске 
деце, васпитачи истичу интерперсонални облик комуникације;

• Да би сарадња са родитељима била успешна, према мишљењу 
већине васпитача, педагог и васпитачи треба да поседују: 
ентузијазам и жељу за сарадњом са родитељима, да мотивишу 
родитеље на сарадњу са предшколском установом, да их што 
боље информишу, једнако ангажују, да их прихвате као партнере 
у раду и да буду искрени, критични и поштени у процени детета, 
његових способности и понашања.

Мишљења  и  ставови  васпитача  помогли  су  нам  да  донекле 
упознамо  реализацију  партнерског  рада  педагога,  у  овом  случају  у 
мотивацији за развој и учење предшколске деце. Васпитачи су својим 
ставовима показали да постоји сарадња са педагозима, као и спремност 
за  учествовање  у  реализацији  партнерског  рада.  И  поред  свих 
недостатака који постоје, неопходно је њихово заједничко учешће, јер 
од  квалитета  њихове  међусобне  сарадње,  зависиће  и  сам  квалитет 
партнерског  рада.  На  тај  начин  можемо  закључити  да  је  управо  за 
добробит  детета  потребна  задовољавајућа  комуникација  педагога  и 
васпитача,  педагога и деце,  педагога и родитеља,  иако је  јасно да  у 
реалности то понекада и није тако. Ипак морамо веровати да је и поред 
свих недостака који се јављају, брига за децу, од суштинског значаја и 
за њихову добробит, при чему је потребно учинити све што је у нашој 
моћи. 

ЗАКЉУЧАК

Савремена предшколска установа има задатак да деци обезбеди 
повољну  друштвену  и  материјалну  средину  према  свим  потребама, 
условима и подстицајима за развој богатих, разноврсних и осмишљених 
активности,  којима васпитаници могу да се  предано баве,  користећи 
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своје  укупне  потенцијале  за  развој  способности.  Сматра  се  да  деци 
треба  омогућити,  на  свим  узрастима,  да  се  играју,  практично, 
конструктивно  и  стваралачки  делују,  комуницирају  и  сарађују  са 
вршњацима и одраслим особама у установи и ван ње. Установа треба да 
представља средину у којој се свако дете осећа сигурно и прихваћено 
да  би могло безбедно  и  релативно самостално  да  испитује  свет  око 
себе, стичући позитивна искуства која ће се изразити кроз склоност и 
способност за активно учествовање у животу и раду заједнице деце и 
васпитача,  какву представља васпитна  група.  Ово опште активирање 
детета,  и  посебно,  његово  оспособљавање  за  самостално,  али  и 
удружено  деловање,  као  и  за  друштвени  живот,  најважнија  је 
педагошка функција предшколске установе. Јасна визија циља помаже 
тиму педагог-васпитач да се фокусира на задатак који разрешава и да 
дефинише свој  идентитет.  Задатак који стоји пред тимом је проблем 
који је он дефинисао као заједнички и који је јасан сваком члану тима,  
тако да сваки појединац чак и ако није под непосредним надзором од 
других чланова тима, у стању да се одреди према општем циљу и да 
свој допринос заједничком решењу проблема, у овом случају, начини, 
поступци,  активности  које  подстичу  на  развој  и  учење  васпитанике 
предчколског  узраста.  Поседовање  визије  омогућава  дефинисање 
дугорочних  циљева  и  препознавање  система  ефикасности  целог 
процеса решавања и доприношења сваког појединачног члана.

Друштво се састоји од појединаца, а способности појединаца за 
усвајање  и  пружање  квалитетеног  знања,  размену  информација-
интеракцију,  одвајање  битног  од  небитног,  обрада  информација  и 
начин комуницирања, представља неисцрпни ресурс на коме се заснива 
будућност  цивилизације.  За  сагледавање  комуникације  у  васпитном 
процесу, можемо истаћи процес стварања значења између две или више 
особа.  Комуникација  се  налази  у  корену  персоналних  особина - 
радозналост, иницијативност, емпатија, емоционална стабилност…а све 
је  то  предуслов  формирања  свестране,  самосталне,  стваралачке 
личности која ће живот проводити у богатим социјалним контактима.
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PARTNERSHIP OF PEDAGOGUES AND CHILD CARE 
PROVIDERS FOR ENCOURAGINGDEVELOPMENT AND 

LEARNING IN PRESHHOOL CHILDREN

Summary: Preschool childhood is the period of rapid development in which 
every  age  exhibits  its  own  specific  traits.  Successful  education  and  guidance  of 
preschool children primarily demand taking into account these specific traits, as well 
as  characteristics  of  individual  children.  Flexibility,  dynamism and openness  for 
continuous exchange with the environment incorporated in the programme model 
enacted  in  the  preschool  institution  require  constant  collaboration  between 
pedagogues  and  care  providers.  This  paper  starts  from  humane  assumptions  of 
partnership and team work, and then investigates the link between the confidence 
child  care  providers  have  in  their  own  self-efficacy  and  attitudes  concerning 
partnership  oriented  towards  effective  support  for  development  and  learning  in 
preschool children. The main assumption is that multiple links between self-efficacy 
in social interaction with pedagogues,  attitudes relating to team work and neutral 
variables can provide useful insights for pedagogic theory and preschool teaching 
practice.  The paper  provides  new insights  into partner  activities,  approaches  and 
methodological procedures, as well as forms of communication which contribute to 
learning and development in preschool children, in addition to providing material for 
further investigation.

Key terms: partnership, team, encouragement, development, learning
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ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНЕ ПОРОДИЦЕ

Анђелка В. Булатовић1

Сажетак:  Овај текст анализира кризу савремене породице. Промене 
које  се  одвијају  великом  брзином  у  свим  сегментима  савременог  друштва 
остављају  значајне  последице  на  стање,  развој,  улогу  и  место  породице  у 
друштву.  Савремена  породица  је  изазовима  времена  одговарала 
трансформацијом своје  структуре,  односа  и функције.  Стварана у условима 
брзог  технолошког  развоја,  раста  стандарда,  урбанизације,  демократизације 
односа,  бивала  је  изложена  утицајима  модерне  цивилизације,  социјалној 
отуђености, друштвеним неједнакостима. Управо зато што је породица данас 
много отворенија, она је знатно нестабилнија и рањивија, суочена са многим 
тешкоћама и проблемима (сиромаштво, бракови без деце, очеви са децом без 
супруге,  самохране  мајке)  како  би  се  одржала  и  испунила  претпостављене 
функције и очекивану улогу.

Кључне речи: породица, родитељи, деца, детинство.

УВОД

Породица је...институција којој дугујемо човечност.  
Не познајемо други начин на који се стварају људска  

бића осим одгоја у породици.

Маргарет Мид

Васпитање је неизбежан пратилац и чинилац људског друштва. 
Основе васпитања стичемо у породици која се увек сматрала важним 
фактором и имала крупан утицај на развој и одгој младих генерација. 
Њен значај је оправдан, јер човек највише времена проводи у породици 
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и најчешће је упућен на чланове породице. Он се рађа, расте, живи и 
умире  у  породици.  Због  тога  је  породица  најзначајнија,  али  и 
најодговорнија за раст, развој,  формирање и усмеравање првенствено 
младих, а повремено и одраслих.

Карактеристика нашег времена је чудна дисхармонија у односима 
индивидуе са широм заједницом и друштвом. Сви се слажу у погледу 
тенденције  ка  осећању  изгубљености,  усамљености  и  конфузности 
личног идентитета. Један од ефеката тенденције ка дезоријентацији је 
тај  да  је  ради  поновног  успостављања  осећања  сигурности  и 
припадности, достојанства и вредности, свака особа упућена назад на 
своју породицу. Породица је позвана да љубављу и блискошћу својим 
члановима ублажи осећање анксиозности и очајања који су резултат 
неуспеха и обезбиједи наше сигурно место у ширем друштву.

Савремена  породица  постаје,  посебно  у  економски  развијенм 
срединама, све мање привлачно место за живот и све мање пожељно 
уточиште за њене чланове. Топлину дома у којој се некада развијала 
блискост и подршка замењује осећај нелагодности, кривице и страха. У 
односима  између  родитеља  јављају  се  сумњичења,  несигурност  и 
неодлучност.  Слаби  сарадња,  а  расту  ситне  свађе  и  пребацивања. 
Последица  је  прогресивно  емоционално  отуђење  у  односима  између 
родитеља.  Поступци  оба  родитеља су неприродни,  сумњичави  су на 
свако  отворено  показивање  емоција  које  се  сматрају  слабошћу. 
Родитељи на своју децу преносе анксиозност и непријатељске нагоне 
тако да и оно, као и његови родитељи, постаје уплашено и забринуто. 
Млади човек који  је  постао зрео обавезан је  да  нађе  себе.  Он мора 
очувати облике здравог идентификовања са родитељима и породицом.

Сва ова пажња усредсређује се на компоненте понашања на које 
је указано и то: психолошки идетитет, стабилност, облици конфликата 
и  реституције  и  прилагођавање  улози  стабилности  за  ново  учење  и 
даљи адаптациони развој.

На психолошки  идентитет савремене  породице  делују  многе 
снаге  које  ремете  њихово  јемство.  Слабо  је  интегрисан,  конфузан  и 
конфликтан.  Емоционално  учествовање  и  индентификовање  је 
ослабљено.  Рађа  се  страх  од  емоционалне  зависности.  На  нежно 
осећање се гледа сумњичаво и одбацује се слабост. Није само питање 
конфликта у породици проблем савремене породице.  То је и питање 
равнотеже,  конфузије  и  дезоријентације  у  односима  породице  са 
друштвом.

Равнотежа  породице  се  не  одржава,  а  облици стабилности су 
нестални  и  осетљиви.  Управо  зато  су  облици  контроле  слаби, 
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неодређени  и  непоуздани.  Јавља  се  претерана  преокупираност 
питањима контроле и дисциплине. Нестабилност породице поспешује 
спровођење  патолошких  одбрамбених  средстава  као  што  су  замена 
анксиозности агресијом, тражење жртве, изоловање и тенденција да се 
конфликт испољи. Понекад овакве породице могу упасти у криминал.

Конфликт и средства реституције могу се замислити као појаве 
које се догађају на неколико узајамно испреплетених нивоа: конфликт и 
неравнотежа  између  породице  и  друштва,  конфликт  између  чланова 
породице  и  конфликт  унутар  личности  појединих  чланова.  У 
савременој породици конфликти постоје у сва три нивоа. Реституциона 
средства  за  решавање  конфликата  као  што  су  изолација,  опсесивна 
оданост  деци,  блискост,  бекство  у  анксиозне  облике  забаве 
представљају неефикасне операције,  тј.  она ефикасно не неутралишу 
конфликт, анксиозиост и емоциоиално отуђење.

Прилагођавање  улози  стабилности  за  ново  учење  и  даљи  
адаптациони развој у савременој породици падају у очи као поремећаји 
интеграције са потребним породичним улогама. Родитељи осећају стид 
и  велики  душевни  бол  због  својих  родитељских  недостатака.  Кад 
реципрочност улога доживи слом, настаје дезоријентација породичних 
односа, а то умањује способност да се учи из новог искуства и постиже 
даљи развој.

ПОРЕМЕЋАЈИ БРАЧНИХ ПАРОВА

Раније се у брачном односу акценат стављао на питања у вези са 
сигурношћу  и  опстанком,  док  се  данас  све  већа  важност  придаје 
другарству  и  љубави.  Када  нека  особа  ступањем  у  брак  изражава 
потребу  за  љубављу,  она  најчешће  бира  особу  чије  су  сексуалне 
особине  као  њене.  Удруживање  партнера  мора бити практично  и 
успешно,  иначе  пропада.  Првобитна  очекивања  најчешће  нису 
остварена стварним животом у браку и породици. Настало разочарење 
води ка разводу. Велики број развода родитеља без деце нема никакав 
посебан  значај  за  развој  друштва  и  породице.  Много  су  важнији 
разводи који утичу на судбину потомства.

Поред бракова који завршавају разводом, постоје многи бракови 
у којима родитељи остају заједно, али су емоционално отуђени један од 
другог.  Њих не  веже љубав,  већ  економске  потребе,  дужност  према 
деци...  Брачни однос је нешто више од збира личности укључених у  
њега,  у  таквом  односу  садржана  је  тенденција  да  се  сваки  партнер 
мења, што опет утиче на однос. Колико ће однос бити оптерећен зависи 
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од  тога  колико  су  брачни  партнери  присиљени  да  задовољавају 
конфликтне  и  регресивне  потребе  детињства  или  да  конпезирају 
недостатак емоционалног испуњења.

За  поремећај  брачних  односа  карактеристична  су  два  значајна 
елемента:

• непостојање реципроцитета задовољења (умањење узајамног 
задовољења) и

• конфликт.
На ове централне карактеристике утиче неколико процеса:

• поремећај емпатичког јединства и индетификовање;
• дефектност саобраћаја;
• неуспех средставареституције после поремећаја равнотеже односа 

и
• слом комплементарности после ког један партнер више не 

извлачи из другог задовољење потреба, подршку личног 
индетитета и јачање нужне одбране против анксиозности.

Као и код других, код брачних поремећаја конфликт може бити 
отворен или прикривен, стваран или нестваран, свестан или несвестан. 
Сем тога, конфликт између партнера је посебно повезан са структуром 
унутрашњег психичког конфликта сваког партнера.

ПОРЕМЕЋАЈИ РОДИТЕЉСКИХ ПАРОВА

Представа о идеалном родитељу, било мајци или оцу, стално се 
мења. У многим типовима породица оба родитеља деле одговорност за 
задовољење  животних  потреба.  Углавном  је  отац  веза  са  ширим 
друштвом,  али  није  увек  тако.  У  неким  типовима  друштвене 
организације жена има већи престиж и представља значајну везу, док у 
неким типовима постоји сложена подела значајних веза са заједницом 
између  мушкараца  и  жена.  Порекло  очинства  и  материнства  је 
биолошко и социјално. Односи између мајке и детета су другачији од 
односа између оца и детета.

Родитељство  је  природан  завршетак  повезивања  мушкараца  и 
жене у љубавном акту послие ког жена постаје мајка. Мушкарац може 
постати отац а да ни не зна.  Жена може прекинути  трудноћу,  може 
родити дете, може га оставити другима и отићи, али никада не може 
негирати свест  о  својој  повезаности са  дететом.  Емоционално стање 
неудате мајке свакако је другачије од емоционалног стања неожењеног 
оца.
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У првој  фази живота бебе јасно се  види да је  мајка  примарни 
родитељ. Она је први извор хране, а сигурност,  удобност и опстанак 
детета  зависи  од  мајчине  бриге.  Отац  је  секундарни  фактор.  Он  је 
помоћни  родитељ,  потребан  као  заштитник  мајке  и  њен  помагач  у 
старању о детету. Према томе, може се рећи да је материнство у својим 
почецима више биолошко, а очинство социјално.Функције материнства 
и очинства су по природи узајамно зависне.

ПОРЕМЕЋАЈИ МАТЕРИНСТВА

Жена може желети брак а да не жели децу, и обрнуто. Неке жене 
интензивно желе једно дете, неке желе да имају много деце, док неке не 
желе ни једно дете. Жеља за дететом може бити активирана тек када се 
оно роди. Има мајки које желе неко друго дете а не оно које имају. Неке 
желе  дете  не  због  детета  већ  због  другог  мотива:  да  неутралишу 
анксиозност у погледу стерилности, задовоље или казне мужа,  учине 
брак сигурним, да се јављају у улози родитеља, да живе кроз дете или 
да пруже детету оно што никада нису имале.

Међутим,  мајка  је  најважнија  одрасла  особа  у  животу  детета. 
Мајка је детету дата, ни једно дете не може изабрати мајку.  У личну 
средину  детета  укључена  је  цела  породица,  отац,  браћа,  сестре...  У 
самој природи породичног живота је да су чланови породице узајамно 
зависни.  Промена  у  ставовима  и  понашању  једног  члана  изазива 
промену у осталим члановима.

Емоционална интеракција са дететом
Односи  између  мајке  и  детета  су  двосмерни  процес.  У  неким 

ситуацијама мајка може очекивати огромно задовољство од детета и 
бити спремна да га воли, али због непредвиђених или неконтролисаних 
догађаја доживљава болно разочарење. На пример, због неке повреде 
приликом рођења, дете се може родити дефектно или да мајку која је 
спремна  да  одбаци  дете  први  смешак  натера  да  измени  своје 
емоционално реаговање. Код оцењивања квалитета интеракције између 
мајке  и  детета  и  његових  ефеката  на  мајчино  прихватање  или 
одбацивање,  треба  размотрити  неколико  фаза  ове  интеракције: 
блискост  односа,  задовољство  које  мајка  из  њега  извлачи,  осећање 
испуњења које јој оно пружа, и слично.

Утицај личности жене на мајчинско понашање
За оцењивање личности мајке неки од значајних критеријума су 

интелектуална  обдареност,  способност  за  емоционалне  односе, 
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представа  о  себи  и  лични  циљеви,  представа  о  другим  особама, 
емоционално реаговање, контрола емоција...

Клиничко  испитивање  ових  тенденција  понашања  осветљава 
мајчину  крутост  или  еластичност,  њену  емоционалну  способност  за 
љубав, њене потребе за зависношћу, њено одбацивање или прихватање 
секса, женствености и материнства. Оно такође омогућује  приближно 
одређивање  степена  социјалне  зрелости  и  равнотеже  између снаге  и 
слабости личности.

Ушицај кулшурних факшора на понашање мајке
Интензитет  мајчинског  осећања  одговорности  квалификује  се 

њеним субјективним убеђењем о томе колико понашање њеног детета 
скреће од нормалног. Када год се обратила за помоћ, савет или лечење, 
била је суочена са сликом њеног сопственог промашаја. Изгледало је да 
су други увек  знали боље од ње шта мајка треба да чини а шта не.  
Неколико различитих начина на које мајка може реаговати на осећање 
промашености материнства и неадекватности су: да убеђује себе да се 
дете родило рђаво и да она ту ништа не може учинити и да избегава 
проблем. Она то може учинити тако што ће се одвојити емоционално од 
детета или развијати принудна интересовања у другим правцима, ван 
породице.

Други  начин  је  тај  да  мајка  своју  анксиозност  замењује 
агресивним ставом и кажњава дете за своје сопствене неуспехе. Такође 
мајка може избегавати своје одговорности.

Овакве  тенденције  могу  бити  охрабрене,  обесхрабрене, 
акцептиране  или  ефикасно  сузбијене,  зависно  од  понашања  оца  и 
породице као целине.

ПОРЕМЕЋАЈИ ОЧИНСТВА

У савременом индустријском друштву отац је постао невидљиви 
родитељ. Полази се од претпоставке да друштвени и културни услови 
модерног доба доводе до губитка очинског ауторитета, тако да је отац у 
породици  постао  човек  у  сенци,  заборављени  човек.  Због  тога  неки 
аутори говоре о томе да се савремена друштва већ увелико налазе на 
путу ка друштву без оца.

Фактори  који  ометају  очинство  су  веома  разнолики.  У  ширем 
смислу могу се разматрати две категорије утицаја - прошли и садашњи. 
Прошли  фактор  прдстављен  је  постепеном  диференцијацијом 
мушкости у личности оца. Садашњи фактори огледају се у:
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• реципроцитету спојених породичних улога, емоционалној 
интеграцији мушкарца у односима мужа и жене, оца и мајке. оца 
и детета

• интеграцији мушких способности за ванпородичне радне улоге и 
остале улоге у којима функционише у широј заједници.

Испитивања савремене америчке породице открила су да се за све 
очеве сматра да су слаби, инфериорни, заплашени и да се ужасавају  
пораза у конкурентној борби са другим мушкарцима. Мотивисаност за 
стварање потомства је веома сложена. У зрелим, срећним породицама 
где мушкарац осећа истинску љубав према жени, он ће желети да ову 
љубав задржи и према деци. Дете ће волети исто као и своју жену, али 
зависно  од  тога  колико  мушкарац  осећа  да  је  угрожена  његова 
мушкост,  унутар  породице,  биће  неодређена  и  његова  осећања  у 
погледу детета.

Да  би  био  добар  отац,  мушкарац  мора  у  свим  сферама  бити 
сигуран у себе. Дете игра многе улоге у емоционалном животу оца. Оно 
је  објекат  очеве  љубави,  објекат  човековог  поучавања  и  васпитања. 
Дете се  може схватити као очев супарник.  Отац може осећати да га 
мајчина  оданост  детету  лишава  дела  њене  пажње  или  дела  његовог 
сексуалног задовољства. Важно је да се прави разлика између лажног 
или бучног и истинског очинства.

Добар  отац  је  човек  којем  је  примарни  подстицај,  развој  и 
здравље детета, а не лажно глорификовање мушкости у очима осталих 
људи. Очево одбацивање детета има другачије значење од мајчинског 
одбацивања  детета.  Мајчинско  и  очинско  одбацивање  су  различите 
психолошке појаве. Оне дубоко утичу на начин на који дете постепено 
изграђује своју слику о својим родитељима и о контрасним обиљежјима 
мушкости и женскости. Постоје облици очинског одбаци вања који су 
случајни или ненамерни и који имају мало везе са очевим осећањима. 
Очево, психолошки специфично одбацивање, може се разумети једино 
ако  се  мотив  одбацивања  повеже  са  економијом  очеве  личности  у 
специфичним  емоционалним  конфликтима  за  које  отац  није  нашао 
никакво ефикасно решење.

Разочарење  у  љубавном  животу  са  женом  може  бити  узрок 
очевих компе- нзационих захтева за прекомерним изражавањем љубави 
детета, он од детета може захтевати љубав коју не може да добије од 
своје жене. Дете се више не цени и не посматра као самостално биће, 
већ оно постаје објекат очевих незадовољених потреба за љубављу. На 
поремећаје очинства могу утицати његови односи са сопственим или 
родитељима његове жене. Муж и жена могу да лише своје родитеље 
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сваког  контакта  са  дететом.  У  неким  ситуацијама  отац  несвесно 
индентификује дете са једним од омрзнутих родитеља и у складу са тим 
заузима одређен став према детету.

Секундарна  емоционална  реакција  на  промашај  и  губитак 
важности као мушкарца у породици може имати веома много одлика. 
Једна од реакција је покушај да се пориче промашај и да се кривица 
свали на мајку.  Друга  реакција  може бити повлачење са родитељске 
сцене и смањење интересовања за  дете на минимум.  Посебно важна 
секундарна реакција промашености у улози оца је понашање људи који 
показују  претерано разочарење у  детету.  Дете  није  испунило  висока 
очекивања  оца  који  тако  није  успио  да  преко  изузетно  позитивних 
резултата детета подигне пред другима сопствени углед.

Одсуство  оца  у  породици  изазвано  је  структуралним 
особеностима индус- тријског друштва, које се неповољно одражавају 
на  однос  појединца  према  породици  као  његовој  непосредној 
социјалној околини. У том смислу се указује на тужну реалност пораста 
броја деце која се одгајају без очева, што је у великој мери повезано и 
са порастом развода брака.

Сматра  се  да  је  овде  пресудна  промена  од  традиционалног  ка 
новом схватању очинства. Та промена је пре свега изазвана просторном 
раздвојеношћу  места  рада  и  живота,  условима  живота  у  градској 
породици,  а  посебно  укључивањем  жена  у  професионални  рад,  и 
тежњом  за  остваривањем  женске  равноправности.  Будући  да  се  од 
мушкараца захтева још веће ангажовање на изванпородичним пољима, 
напор  да  се  одржи  традиционална  улога  оца  наилази  на  велике 
препреке.  Он је принуђен да се одрекне своје улоге,  док је жена,  на 
готово исти начин, принуђена да његову улогу компензира. Она губи 
ослонац у  мушкарцу  -  мужу и  оцу своје  деце.  Овај  процес се  може 
посматрати и у контексту свеопште отуђености савременог човјека. У 
сваком случају, очинство је исто тако осетљиво на глобалне друштвене 
промене као и материнство.

ПОРЕМЕЋАЈИ ДЕТИЊСТВА

Дете  нема  представу  одраслог  човека  о  томе  шта  представља 
нормално  или  ненормално  понашање  или  шта  је  то  емоционално 
обољење и оно уопште није свесно да прима психолошку помоћ. Дете 
може бити потенцијално мотивисано да успостави контакт и открије 
своје потребе клиничару, али може сувише заплашено спречавати себе 
да то учини. Оно дете које покушава да на неки начин реагује  на за  
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њега незадовољавајућу и застрашујућу  средину,  може то учинити на 
неколико начина:

• може да напада своју породицу и да тако покушава да изнуди 
задовољење својих општих потреба (у ову категорију спадају 
поремећаји агресивног понашања и облици психопатског 
понашања);

• дете може да одбије контакт са својим родитељима (у ову 
категорију спадају рецесивни развој личности и тенденције ка 
прекомерној заокупљености собом и сопственим телом) и

• на конфликт са породицом дете може реаговати претераном 
анксиозношћу, интернализовањем конфликта и стварањем 
одређеног облика психопатологије.

Код  поремећаја  понашања  жижа  конфликата  је  у  дететовим 
односима са родитељима, конфликт је у великој мери екстернализован. 
У  широј  групи  примарних  поремећаја  понашања  обухваћене  су 
подгрупе:

• праве навике
• • поремећаји понашања
• неуротичне црте.

Узрок њихове појаве је неиспуњавање родитељске одговорности. 
Сразмерно томе колико ускраћују љубав или одобравање и свом детету 
не  пружају  сигурност  родитеља и  неће  успети  да  социјализују  своје 
дете.  Реаговање  детета  на  родитељско негирање  је  револт  и  дете  се 
брани  против  родитељског  непријатељства  егоцентричном 
агресивношћу.

Неуротичне црте су повезане са фазом развоја личности у којој 
су само делимично завршени процеси идентификовања са родитељима 
и интернализовања родитељских мерила ради образовања унутрашње 
функције свести. Страх од непријатељства и одмазде родитеља преноси 
се са родитеља на симболе, као нпр. на неку животињу.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Историја  породице  је  историја  човека  и  друштва.  Пут  до 
савремене породице је пресецао крупне развојне епохе, пратиле су га 
странпутице, изазови, успони и падови.

Породица је, као основна човекова потреба, опстајала и развијала 
се. Изнова је црпела снагу у виталности људских тежњи за љубављу,  
емоционалном сигурношћу и топлином. Изазовима времена  породица 
је одговарала трансформацијом структуре, функција и односа.
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Дете је најсрећније када је окружено љубављу и нежношћу својих 
родитеља. Топлину породичног дома ништа не може да замени.

Међутим, деца из једнородитељских породица код нас су често 
жртве  својих родитеља који  ратују  преко  њих.  Прво  се  користе  као 
оружје а потом постају жртве. Деца због тога много испаштају, па зато 
захтевају посебну пажњу васпитача и стручњака (психолога, педагога) 
који му морају помоћи да изгради сопствену личност и крене на прави 
пут.
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PROBLEMS IN A MODERN FAMILY 

Summary: This text analyses the crisis undergone by contemporary family. 
Rapid changes in all segments of modern society leave considerable consequences 
on  the  condition,  development,  role  and  position  of  family  within  society.  
Contemporary  family  responded  to  the  challenges  of  time  by  transforming  its 
structure, relationships and function. The family, created under the conditions of fast 
technological development, rise of standards of living, urbanization, democratization 
of relationships, withstood the effects of modern civilization, social alienation and 
social inequalities. The fact that contemporary family is much more open is the very 
reason for its increasing instability and vulnerability: the family is facing numerous 
difficulties and problems (poverty, childless marriages, single fathers and mothers) 
seeking to endure and fulfill its presupposed functions and expected role.

Key words: family, parents, children, childhood
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ИГРОВНЕ АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ У ВРТИЋУ КАО ЕЛЕМЕНТ 
ДЕЧЈЕ КУЛТУРЕ

Ивана М. Стаменковић Пантовић1

Сажетак: У  оквиру  рада  дат  је  кратак  приказ  развоја  представе 
одраслих о детету и дечјој  култури,  да би се надовезали на причу о њеној 
(не)зависности од културе одраслих, и уопштено, од културе у којој одрастају.  
Будући  да  су  игровне  активности  деце  најупечатљивији  елемент  њихове 
културе,  у  раду  ћемо  се  бавити  њиховом  анализом  са  циљем  разумевања 
начина на који деца одржавају сопствену културу и начина на који се њихова 
култура трансформише у реалном контексту. 

Теоријска  разматрања  поткрепљена  су  примерима  из  искуства 
стеченог активним посматрањем дечје игре и игровних активности у вртићу. 
Истраживање се одвијало у десет Крушевачких вртића, углавном у време које 
је предвиђено за слободну игру, а обухваћена су деца из различитих васпитних 
група (млађе, средње, старије и припремне), насумично изабраних. Као водич 
у  разговору  са  децом  и  васпитачима,  послужили  су  сегменти  упитника 
креираног за ОМЕП пројекат (Протокол за прикупљање традиционалних игара 
са правилима).

Анализа  дечјих  игара  и  игровних  активности  потврђује  резултате 
истраживања  бројних аутора  да  се  постојећа  култура  одраслих,  свесно  или 
несвесно, преноси са колена на колено у релацији одрасли - дете, али и да се,  
углавном спонтано и несвесно, преноси, одржава и трансформише у релацији 
дете - дете. Студије оваквог типа сматрају се релевантним за боље упознавање 
саме  деце,  њихових  међусобних  односа  и  вредности  које  гаје  у  оквиру 
сопствене културе, што може имплицирати промене у систему предшколских 
установа као посебног сегмента културе одраслих намењене деци.

Кључне речи: Дечја култура, дечја игра и игровне активности у вртићу

1 st.ivana@vaspks.edu.rs



Дечја култура  дуго  се није  издвајала од културе  одраслих,  пре 
свега што се деца нису издвајала као посебна друштвена група. Разлог 
томе лежао је у непостојању свести о специфичним разликама између 
одраслих и деце. У делу Векови детињства (Aries, 1989), у покушају да 
дочара читаоцима средњовековну европску културу и однос одраслих 
према деци, аутор наводи да су поједине активности, међу којима су 
забава и игра са елементима плеса, музике и драмским садржајима, али 
и игре на срећу, биле заједничке за све узрасте. Тек у 17. и 18. веку,  
поједине активности које се сматрају адекватним почињу да се одвајају 
од оних које се сматрају неприличним или чак штетним по децу, што је  
директна  последица  новог  доживљаја  детињства,  при  чему  се  деца 
посматрају као бића која су различита од одраслих (ибид).  Поједине 
активности, као што су игра и забава, али и друге творевине културе,  
као што су бајке, чак постепено почињу и да се губе из света одраслих 
и да се намењују искључиво деци. 

Брига о  васпитању деце  и њиховом психичком развоју постаје 
актуелна како у световним, тако и у научним круговима, при чему се 
јављају  различити  концепти  детињства,  различите  оријентације  у 
схватању природе детета,  његових могућности  и утицају  различитих 
фактора на његов развој. Представе о детету и детињству утицале су,  
затим,  на  изграђивање  културе  одраслих  која  је  намењена  посебно 
деци, почевши од гардеробе и хране, а затим и играчака, материјала и 
средстава за игру, књижевности за децу, музике за децу, позоришта за 
децу, дечјих емисија (едукативног или забавног карактера), филмова за 
децу и цртаних филмова. 

У развијеним друштвима данас, деци су преко медија, нарочито 
телевизије  и  интернета,  доступни  различити  садржаји,  па  се  може 
приметити не само да дечја култура не зависи од конкретне културе у 
којој  расту,  већ  и  да  се  поново  јављају  поједини  сегменти  који  су 
предмет  заједничког  интересовања  деце  и  одраслих,  међу којима  су 
бројне друштвене игре и компјутерске игрице. 

Упркос томе што затичу готово културно наслеђе, деца стварају и 
одржавају сопствену културу.  У дечјој култури спонтано настају и гаје 
се извесне вредности,  одређена правила и норме понашања, ритуали и 
обичаји  који  су  повезани  са  специфичним  инетресовањима  и 
занимањима деце различитих узраста. Из генерације у генерацију, деца 
у оквиру сопствене културе преносе различита искуства, међу којима 
су и познавање игара и њихових правила, као и начин игре и поделе 
улога у игри. 
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(НЕ)ЗАВИСНОСТ ИГРОВНИХ АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 
УЗРАСТА ОД РЕАЛНОГ КОНТЕКСТА

Преплитање дечје културе и културе одраслих (нарочито са оним 
њеним сегментом који је  намењен деци),  данас производи читав низ 
чиниоца који имају утицаја  на игровне активности деце као посебан 
елемент њихове културе.

Будући да деца у најранијем узрасту немају изграђене сопствене 
вредности,  већ упијају и прихватају оно што им се нуди,  често се  у 
њиховим игровним активностима, поред опонашања одраслих у својој 
непосредној средини, може приметити и велики утицај медија, цртаних 
филмова, реклама, видео игара, али и филмова, серија и емисија који 
нису предвиђени за децу.  Поједини покушаји цензурисања одређених 
садржаја на телевизији и интернету,  мада не баш по свим потребним 
критеријумима, често не остављају траг у свести одраслих, па самим 
тим  ретко  и  користе  могућност  контролисања  њихове  доступности 
деци. И не само то, у неким ситуацијама може се приметити и да сами 
васпитачи прећутно одобравају, или чак подржавају и подстичу игру са 
непримереним елементима.

Пример  1:  Васпитачица  је  предложила  деци  следеће:  „´Ајмо  
сада да се играмо >>Grand show>>“! 

Као веома важан чинилац који утиче на игровне активности деце 
у вртићу, издваја се и организација саме установе од стране одраслих, 
почевши од простора и материјала који су предвиђени за едукативне 
сврхе.  Игра  и игровне активности се често  спутавају и  ограничавају 
тиме што су дозвољени само у соби са специјализованим кутићима (у 
којима  су  углавном  понуђене  индустријски  прављене  играчке, 
материјали и средства за игру), групној соби и дворишту вртића, али не 
и у ходницима и просторијама као што су купатило и кухиња. Такође 
их ограничава и дневни распоред активности (режим дана) по коме је 
тачно предвиђено време за слободну игру деце, што повлачи за собом 
да се игра не дозвољава и у време предвиђено за усмерене активности 
или у време предвиђено за ручак, поподневни одмор или шетњу. 

На дечје игре и игровне активности,  посредно или непосредно, 
утичу  и  одређене  специфичности  у  начину  живота  сваке  поједине 
васпитне  групе.  Наиме,  сваки  васпитач  негује  различиту  васпитну 
праксу, почевши од специфичних васпитних поступака до различитих 
реакција на поступке и понашање деце. Игровне активности, нарочито 
оне које су,  по мишљењу васпитача, непримерене, понекада бивају и 
кажњаване. 
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Пример 2: Васпитачица је дечака који је, изашавши из купатила,  
без панталона почео да игра пред осталом децом, провела кроз цео  
вртић, како каже „да га сви виде“.

Међусобни  односи,  обичаји  који  се  гаје  (као  што  је  обичај 
(не)слушања  музике  у  време  предвиђено  за  слободну  игру), 
имплицитна и експлицитна правила (као што је (не)дозвољено трчање у 
соби),  степен  уплитања  васпитача  у  дечју  игру,  одражавају  се  и  на 
степен  слободе  и  самосталности  деце  при  избору  врсте,  садржаја  и 
начина игре у вртићу. 

Но,  упркос  великом  утицају  културе  која  се  гаји  у  друштву 
генерално,  или  у  ужој  заједници  (вртићу  и  појединим  васпитним 
групама),  игре и игровне активности деце имају и своју аутономију, 
која  се  огледа  у  неконвенционалном  и  слободном  понашању.  Деца 
заправо  могу  одржавати  и  гајити  поједине  елементе  или  садржаје 
културе одраслих у непромењеном облику, али се такође може десити и 
да  задржавају  само одређене,  њима занимљиве  сегменте,  док остале 
могу  мењати  и  трансформисати.  Прерађујући  културно  наслеђе  и 
стварајући заједничка значења, деца одржавају сопствену културу.

Према  мишљењу  Мирјане  Дуран,  игра  „...као  део  дечје 
субкултуре носи поруке о начину одрастања и детињству које није само 
подручје  социјализације  и учења  од  стране  одраслих,  већ аутономна 
социо-културна реалност са својом властитом традицијом, структуром 
и  функцијама,  у  којој  се  деца  јављају  као  самосвесни,  активни 
субјекти.“ (Дуран, 2003: 23)

Пример 3:  Дечак се игра са пластичним квадром, који за њега  
представља камион и кога  „вози“ по целој  соби у круг.  На поду је  
стајала и индустријски направљена играчка -  камион,  међутим,  он  
није обраћао пажњу на њу. Помисливши да није у његовом видокругу,  
неприметно сам одгурнула камион до њега, он је само на тренутак  
погледао  понуђену  играчку,  а  онда  наставио  игру  са  својим  
„камионом“. 

Јасно се може уочити зависност игре од културе одраслих (дечак 
је  преузео  радњу из  реалног  контекста),  али и  њена  независност,  с 
друге стране (дечак није прихватио понуђено средство за игру, већ је 
користио други објекат).

Поједине  игровне  активности,  међу  којима  су  и  игре  са 
правилима  и  са  готовим обрасцима понашања,  али и  дечје  песмице, 
стихове и пљескање руку уз  риме,  деца затичу у готовој  форми, али 
такође  стварају и нове  форме.  У оквиру сопствене  културе,  деца их 
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могу одржавати у стандардним, оригиналним верзијама, међутим, може 
се десити и да се сећају напамет само појединих елемената и да,  по 
узору  на  њих,  стварају  различите  иновације и  импровизације  у 
зависности  од  сопствених  перцепција,  претходног  искустава, 
склоности,  креативности,  али  и  мотива, сопственог  нахођења, 
тренутног расположења, стања и осећања. 

Пример 4: Занимљива мутација назива две традиционалне игре -  
игру „Ледени чича“ зову „Залеђена баба“, док игру „Шарена јаја“ зову  
„Кувано јаје“.

Приметно је да  деца данас гаје узак репертоар традиционалних 
игара у оквиру сопствене културе  - они самоиницијативно започињу 
свега пар игара, као што су „Жмурке“, „Јурке“, „Шуге“, „Ледени чича“ 
и  „Шарена  јаја“.  Разбрајалице,  некада  уобичајени  почетак 
традиционалне  игре  са  правилима,  нисам  приметила  ни  у  једној 
васпитној групи. 

Пример 5: Студент Високе школе за Васпитаче имао је задатак  
да током професионалне праксе у вртићу организује са децом игровну  
активност која развија моторику, а да буде и едукативног карактера.  

Деца су  у  кругу  и  уз  песму  заједно  са  студентом  опонашају  
кретање разних животиња, које на крају треба да побегну од ловца.  
Након  што  се  активност  завршила,  једна  девојчица  предлаже  
групици:  „Хајде  да  се  играмо  једну  игру!“(као  да  предлаже нешто  
сасвим ново) и почиње да пева само почетак пређашње песме: „Ловац  
иде  кроз  шумицу,  ла  ла  ла  ла  ла!“,  при  чему  се  врти  у  круг  са  
раширеним рукама, а онда скаче само на једној нози (ни један такав  
елемент кретања није био присутан у пређашњој активности).  Две  
девојчице  почињу  да  имитирају  њене  покрете,  али  без  певања,  а  
остали, као да им се није обратила, одлазе на другу страну.

Код девојчице се јавила слободна прерада понашања, која није 
имала  ништа  заједничко  са  претходном  активношћу,  сем  почетка 
песме, и та импровизација прерасла је у заједничку игру.

У играма са правилима, које деца усвајају у већ готовом облику 
од  одраслих  или  старије  деце,  начин  понашања  играча  регулисан 
експлицитним,  конвенционалним  правилима  или  извесним 
универзалним  обрасцима  понашања,  може  бити  промењен 
привременим  споразумом.  Може  се  десити  и  да  ти  привремени 
споразуми о начину понашања опстају у дужем периоду,  ако их деца 
сматрају  погоднијим  (рецимо  због  недовољне  спретности  или 
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спољашњих  услова),  и  да  тако  прерасту  у  нове  шеме  понашања, 
односно, нове варијанте одређене игре са правилима.

Пример 6: Група деце игра жмурке на тераси вртића. Пошто су  
услови такви да немају где да се сакрију, они се играју тако што се  
држе извесних правила игре „Жмурке“ (да један жмури и броји, да се  
такмиче  до  места  на  ком  се  жмурило,  да  онај  чије  је  име  прво  
изговорено жмури следећи), али се остатак игре своди на елементе  
игре „Јурке“ (онај који је жмурио јури остале играче, додирне их и  
дотрчи пре осталих до места до ког је жмурио да би ту изговорио  
њихово име. 

Занимљиво је било и то да је пар њих спонтано започело нову 
варијанту игре, а онда су се, исто тако спонтано, укључивала и друга 
деца, без икаквог договора о правилима. 

ПРЕПЛИТАЊЕ ИМАГИНАЦИЈЕ И СТВАРНОСТИ

Sutton-Smith (Sutton-Smith, 1989) је приметио да, издвајање деце 
из  свакодневне  животне  делатности  и  називање  већине  дечјих 
активности игром, утиче на то да и сама деца користе објашњења „само 
се правим“, или „играм се“ за своје активности. 

Игра је,  без  обзира  на  присуство  имагинације,  увек  у 
систематском  односу  са  свакодневним  искуством  и  стварношћу 
(спољашњом и  унутрашњом).  Дете  је  у  игри слободно,  јер  одређује 
своје  поступке  полазећи  од  сопствене  личности,  слободно  изражава 
потиснуте и узнемиравајуће емоције и фантазије, задовољава скривене 
жеље, и без стварних последица изводи акције које у реалном животу 
нису дозвољене зато што могу повредити друге или њега самог. Оно по 
својој вољи ствара имагинарни свет у коме владају посебна правила и у 
коме речи, гестови и радње имају субјективно значење. С друге стране, 
та слобода ограничена је правилима игре, одређеним смислом радњи, 
значењем ствари, социјалном интеракцијом, неочекиваним догађајима, 
али и темпераментима, расположењима и импулсима самих играча.

Будући  да  деца  врло  често  имају  потребу да  се  понашају  као 
одрасли, али их у томе спутавају њихове реалне могућности и вештине, 
они ту потребу задовољавају тако што у игри укидају услове реалних 
делатности. Према мишљењу Виготског (Виготски, 1971), дечја игра се 
и јавља као имагинарна реализација нереализованих жеља и потреба. 
Играњем различитих улога, дете, као и глумац на сцени, покушава да 
побегне од себе у туђи лик, а ипак, све што ради, оно ради на основу 
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сопствене перцепције и из себе, па у том процесу и сазнаје ко је и шта 
све може.

Односи  између  стварности,  реалног  животног  искуства  и 
практичне делатности, с једне стране, и нереалног, имагинарног света у 
игровним активностима,  с  друге  стране,  веома  су  комплексни. Деца 
преузимају предмете, радње, обрасце понашања, говор, улоге, односе и 
правила  из  реалног  контекста,  али  их  прилагођавају  свом  нивоу 
мишљења, личном доживљају и властитим способностима, разлажу их, 
комбинују, стављају у различите контексте и самим тим их не изводе на 
потпуно  истоветан  начин  као  у  стварности.  Игра  се  разликује  од 
практичне делатности, и зато што се интересовање усмерава на акцију, 
а  не  на  циљ.  Као  што  каже  Hakkarainen  (Hakkarainen,  1999:  235,  у 
Engestrom и сар.): „Игра укључује реалне акције са реалним објектима и 
реалним  операцијама,  али  операције  су  спроведене  у  имагинарној 
ситуацији.“ 

Деца често подражавају животне делатности у игри, али тако што 
произвољно мењају природне услове, односно, праве објекте и акције 
замењују другим објектима и симболичким акцијама. Дакле, животна 
делатност  бива  прерађена  самим  тим  што  се  одваја  од  реалног 
контекста  и  преноси  у  имагинару  ситуацију,  у  којој  предмети  и 
делатности који се јављају „значе“ оно што нису.

Пример 7: Три девојчице спремају храну у дворишту вртића, али  
материјали које су користиле значили су нешто сасвим друго – земља је  
представљала фил за слане палачинке, кутијице од шумећих таблета су  
замењивале  посуде,  дрвце  је  било  миксер,  листови  боквице  су  
представљали палачинке, клупа је била „радна површина“ и шпорет, а  
испод клупе се налазио фрижидер. Затим прилазе још једна девојчица и  
дечак  и,  како  би  били  примљени  у  игру,  почињу  да  сакупљају  ситне  
каменчиће, који су представљали извесни додатак филу.  Занимљиво је 
било и стварање заједничких значења, нарочито када су донели да нас  
послуже „палачинкама“. На предлог да би можда требало да се дода  
још мало соли, обе девојчице узимају „палачинке“, враћају се до радне  
површине и хватају се једна за једну, а друга за другу кутију од шумећих  
таблета (пређашње посуде сада су представљале солире). Иако су обе  
кутије  биле  истоветне  по  изгледу,  облику  и  боји,  једна  девојчица се  
обраћа другој:  „Није ти то со,  ово је!“ (показујући другу кутију  у  
својо руци), друга пристаје на то, враћа посуду на радну површину,  
чека да прва заврши и узима „со“ како би зачинила своју палачинку. 

Оне су,  дакле, развиле заједничка значења која су их водила у 
самој игри.
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Животна делатност може бити прерађена у игри и под утицајем 
одређених  спољашњих  променљивих  фактора,  као  што  су 
непредвидива  дејства  случаја, опасност,  али  и  физичка  способност, 
сналажљивост  и  лукавост  играча.  На  тај  начин  се  игра  одваја  од 
практичне делатности, и поприма властите облике. 

Пример  8:  Три  девојчице  се  играју  у  кутку  фризера.  Две  су  
фризерке,  а  трећа  предлаже  да  јој  уплету  кику.  Девојчице  су  
покушавале  да  преплићу  праменове  косе,  али  пошто  им,  због  
недовољне спретности, није успело да их уплету, једна од њих је само  
уврнула косу пар пута у  једну  страну  и  изговорила:  „То ти је  сад  
најновија кика“, што друге две прихватају и почињу да опонашају.

Иако је у дечјим игровним активностима присутна машта,  њих 
понекад  одликује  и  конзервативност,  рутинско  понављање  и 
ритуализација. 

Пример 9: Деца су се играла тако што су замислила да су на  
излету. Цела игра састојала се у томе што су симулирали сипање и  
испијање  пића.  Један  дечак  је  сипао  замишљено  пиће  у  пластичне  
чашице, а остали су „испијали“ у ходу и враћала се по наредно. 

Чак  и  ова  рутинска  радња  причињавала  им  је  велико 
задовољство.

ИГРА ИЛИ НЕ

Дечје  понашање,  као  у  осталом и  понашање свих људи,  често 
карактерише непредвидивост  и  својевоља.  У дечјем понашању може 
доћи до изражаја  како послушна, невина, чедна, рационална природа, 
тако и  дивља, манипулативна, побуњеничка, афективна, ирационална, 
инстинктивна  природа.  Та  природа  се  може  уочити  и  у  игровним 
активностима деце, у којима се могу пробудити и сексуални инстикти и 
у  којима  поједине  неплемените  особине,  као  што  су  склоности  ка 
лукавости и ругању и жеља за влашћу, могу прерасти у конкуренције 
које кулминирају сукобима. 

У  неким  тренуцима  се  чак  не  може  ни  разазнати  да  ли  је 
понашање које се јавило код деце представљало искључиво опонашање 
одраслих  или  је  то  понашање  било  комбинација  опонашања  и 
природних инстинката  деце  (нарочито приликом сексуалних  игара  и 
онаније).
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Пример 10: Једна девојчица је, после трчања по соби са осталом  
децом, легла на под да се одмори. Затим јој прилази друга девојчица,  
која леже преко ње и почиње да се покреће горе– доле, али је ова убрзо  
прекида тако што је гура од себе. 

Пример 11:  Васпитачи су у неформалним разговорима открили  
да  поједина  деца,  нарочито  пред  поподневни  одмор  у  вртићу,  
практикују онанију.

У  игровним  активностима  деце,  поред  радости  и  осећања 
задовољства,  могу  се јавити  и  туга,  напетост,  бес,  агресија,  завист, 
пожуда, и то нарочито у оним облицима који су повезани са лукавством 
и  преваром  (као  што су стратегијске  игре),  али  и  са  ирационалним, 
импулсивним  и  случајним  понашањем,  као  што  је  задиркивање  или 
неке друге „враголије“.  Задиркивања, застрашивања, практичне шале, 
побуне,  заседе,  вербалне  расправе,  преваре  и  лукавства  могу  чак 
спонтано прерасти и у игровну активност.

Пример 12: Два дечака су се играла тако што су носила корпу са  
играчкама, један је био напред, а други позади и тако су ишли у круг.  
Затим им је пришао трећи дечак и покушао да се ухвати за корпу, али  
му ова двојица нису дозволила. Он љутито одлази испод стола, убрзо  
узима пластичну пеглу, поставља је као замку на предвиђену путању  
два дечака и брзо се опет сакрива испод стола. Два дечака обилазе  
пеглу, а он устаје и помера је за онолико за колико су је обишли и са  
злочестим погледом и смешком посматра шта ће се десити даље.

Рекло би  се,  по  његовом  задовољству,  да  је  ово  враголасто 
понашање представљало за њега игру са двојицом дечака.

Пример 13: Два дечака почела су се отимати око гумене змије.  
Отимање је пратило осећање беса, један је вукао змију на једну, други  
на другу страну, повремено се вртећи у круг. У окретању се изненада  
јавио  смех  и  тако  је  спонтано  настала  игра  (налик  симулирању  
вртешке). Спонтано су се прикључивала и друга деца, хватала се или  
за тело змије или за одело два дечака и тако се вртели сви заједно, уз  
неизмерно задовољство.

Пример 14: Један дечак ми је пришао, уштипнуо ме за руку и  
затим  побегао,  а  убрзо  су  му  се  придружила  још  двојица  која  су  
понављала исту радњу. 

Задиркивање је било праћено смехом и неосетно је прерасло у 
игру,  у  којој  је,  чини ми се,  био главни извор забаве да се  што пре 
побегне и сакрије, а онда поново, уз прикрадање и уштипне.
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Разиграни  идиосинкретички  садржај  (као  што  је  бекство  од 
несташлука) може прерасти у игру, али се, по мишљењу McDowell– а 
(McDowell,  у  Sutton-Smith и сар.,  1995), ипак не задржава као нешто 
што деца гаје у својој култури, чак и када се ритуализује кроз игру. 

ЈАВЉАЊЕ ИГРЕ И РИТУАЛИЗАЦИЈА

У свакој васпитној групи углавном постоји једно дете или мала 
групица  њих  који  доминирају.  Они  углавном  предлажу  игре  и  деле 
улоге играчима, или, пак,  спонтано започињу игру,  а онда се, такође 
спонтано, укључују и друга деца. Понекад се дешава да се сви заједно 
договарају око правила игре и поделе улога, али је занимљиво да ипак 
крајњу одлуку доносе они доминантнији. 

Проучавајући  понашање  деце  предшколског  узраста  у  игри, 
Meckley (Meckley, 1994. према Sutton-Smith ет ал., 1995) запажа да међу 
предшколском  децом  постоје  две  скоро  неприметне  фазе  –  јављање 
игре и ритуализација:  Иновативна деца би измислила одређену игру, 
која  би  се  затим  ритуализовала  тако  да  и  остала  деца,  чак  и  они 
појединци који немају тоталну представу о томе шта се дешава, могу да 
учествују  или  да  је  наставе  опонашајући  их.  Тако  би  игре  које  су 
покренула иновативна деца, постале традиција за сву децу у групи, јер 
би у великој мери понављали начин на који је то учињено раније. 

Пример 15: Три девојчице и један дечак започели су игру по узору  
на цртани филм „Винкс“. У игри су се јасно могле назначити две улоге  
–  улога  добрих  вила и  улога  разних  немани.  Спонтано су  се  у  игру  
укључивала и друга деца, без питања о правилима игре, једноставно  
би опонашањем ушла у улогу и радила што и остали. И у групи „вила“  
и у групи „немани“ су се јасно назирале вође – девојчица и дечак са  
иновативним  идејама,  коју  су  остала  деца  опонашала.  Када  би  се  
девојчица  попела  на  столицу  и  одатле  „бацала  чини“  одређеним  
покретима  руку  и  уз  испуштање  разних  звукова  
(„Шшшшшшшшшшшш!“, „Хуууууу!“, „Фијуууууу!“), то би радила и  
друга деца. Када би дечак кренуо из заседе (која би се налазила испод  
стола или столице) у други део собе, сви би кренули за њим. Када би  
напао  виле,  то  би  радили  и  други,  а  виле  би  узвраћале  поновним  
„бацањем  чини“.  Један  дечак  је  хтео  да  изађе  из  игре,  али  му  
девојчица (једна од оних које су започели игру) није дозволила речима:  
„Не можеш сад, ја сам те зачарала и заледила сам те“. 

Играјући се један крај другог или ступајући у интеракцију, деца 
заправо уче једна другу одређеним играма, тако што опонашају једни 
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друге, размењују информације и развијају заједничка значења (Sutton-
Smith, 1989).

Пример 16:  Један дечак седи у  пластичној  корпи за играчке  и  
симулира вожњу аутомобила.  Други му прилази, кратко га посматра,  
а затим одлази до друге корпе, избацује играчке из ње, ставља је поред  
свог друга и почиње да опонаша исту радњу. Затим први дечак окреће  
имагинарни волан да удари „кола“ другог дечака који убрзо чини исто  
то.  Потом  следи  договор  о  трци  „аутомобилима“  и  тако  је  
понављање и копирање радњи (скретање на кривинама уз нагиб тела)  
прерасло у узајамну игру. 

Пример  17:  Две  девојчице  играју  се  са  дрвеним  коцкама  
различитих боја и величина, тако што од њих праве намештај за собу  
(кревет, телевизор, сто, столицу за бебе, креветац). Једна би ставила  
„телевизор“ на „полицу“,  па  би  друга  касније  нашла боље решење:  
„Ево, може да буде већи телевизор, само нам треба још већа полица“.  
Затим би се друга јавила са новом идејом: „А да ставимо овде кревет  
за  маму  и  тату,  а  овде  да  буде  кревет  за  бебу“  (помера  их  са  
претходног места). 

Девојчице су  узајамно  прихватале  предлоге  и  у  потпуности 
сарађивале, развијајући заједничка значења.

Занимљиво је да се код деце јављају и игре које на први поглед 
могу личити на групне игре, међутим, свако дете би се играло само за 
себе, на тренутке опонашајући оно што неко друго дете чини и само 
повремено ступајући у интеракцију са осталом децом у групи.

Пример 18: Четири дечака, наизглед заједно, праве замак од коцки  
тако што сваки од њих самостално гради по један зид на свој начин, без  
договора где ће се шта налазити. Игра све време тече без разговора, све  
до тренутка када се не сретну на истом делу зида (углу замка), када се  
јавља проблем - коју коцку ставити, где ће бити прозори и врата. Један  
дечак  обраћа  се  другом:  „Не  можеш  то  ту,  ту  иде  прозор“,  други  
наставља да ставља своју коцку где је желео, а први му опет наглашава:  
„Али то треба да се стави онде (показује зид трећег дечака), „а овде иде  
ова“ (узима са трећег зида једну коцку и ставља је). Убрзо се враћа трећи  
дечак, који доноси још коцки и наставља да их ређа по својој замисли, не  
приметивши да му недостаје „део зида“.

Занимљиво је било и то да,  поред тога што нису сарађивали у 
пуној мери, ови дечаци нису дозвољавали другој  деци да учествују у 
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игри, а нарочито бурно су реаговали када им је пришла једна девојчица, 
желећи да се игра са њима: „Склони се, ти не знаш како се то ради!“ 
(гурајући је од замка). 

Поједине  игровне  активности  се  у  вртићу  могу  извесно  време 
одржавати и гајити као елемент дечје културе, али се исто тако може 
десити и да их деца запоставе уколико их заинтригира нешто сасвим 
ново,  или  се  може  десити  да  ишчезну  када  деца  постану  зрелија, 
односно  пређу  у  старију  васпитну  групу.  Њихова  постојаност  и 
одржавање у оквиру дечје културе, сасвим су неизвесни.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Приметно је  да  култура  коју (не)свесно и  (не)намрено нудимо 
деци  оставља  јак  печат  на  њихову  субкултуру,  па  самим  тим  и  на 
њихове  игролике  активности.  Приметно  је  и  да  наше  друштво  губи 
праве вредности, па су неприкладни садржаји присутни чак и у оном 
сегменту кулуре одраслих намењене деци и да генерално постоји врло 
мало  адекватног  садржаја  за  децу,  нарочито  едукативних  емисија  и 
цртаних  филмова  без  насиља.  Самим  тим,  указује  се  потреба  за 
непрестаним преиспитивањем вредности које се гаје у оквиру културе 
једног друштва,  али и потреба да сваки појединац преиспитује личне 
(имплицитне) вредности и ставове. 

Када би непрестано имали у виду да деца испитују свет око себе 
на  својствен  начин,  користећи  се  свим  расположивим  средствима, 
нарочито  оним  што  затичу  као  културно  наслеђе,  и  руководећи  се 
природним  инстинктима,  при  чему  често  немају  развијену  вештину 
контроле  емоција  и  сходно  томе,  свог  понашања,  што  је 
карактеристично за већину одраслих, могли би их прихватити као бића 
која имају специфичности у односу на нас одрасле, а опет слична нама. 
Када би непрестано имали на уму дечју перцепцију света као загонетке,  
њихово изненађење за сваку нову ситницу и начине којима откривају 
свет,  можда би и сами добили нове идеје  о могућности  стваралачке 
организације васпитно-образовног рада у предшколским установама, у 
којима би учење претворили у занимљив начин откривања света кроз 
игру.  Када  би  више  обратили  пажњу  на  непресушни  извор 
изненађујућих дечјих идеја, свакако би и сами могли добити нове идеје 
о начину за очување и даљи развој  стваралачких потенцијала детета. 
Када  би  полазили  од  дечје  потребе,  не  само  за  интеракцијом  са 
другима,  већ  и  од  потребе  да  буду  сама  са  собом,  заклоњена  од 
јавности,  препуштена  интимним  потребама,  осећањима  и  мислима, 
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могли би причати о пружању довољно могућности  за  игру.  Када би 
мало више обратили пажњу на слободну игру деце, можда би и сами 
више неговали дете у себи и на тај начин уграђивали поједине елементе 
игре у све активности, међу којима је и учење. Када би више обраћали 
пажњу на богатство спонтане културе деце, можда би пронашли нове 
начине постепеног увођења деце у културу шире друштвене заједнице, 
омогућујући  им  различите  доживљаје  и  прилике  да  стекну  нова 
искуства  и  знања  кроз  саму  игру.  Тек  тада  би  могли  говорити  о 
васпитању  и  образовању  које  полази  од  детета,  његове  природе, 
потреба и интересовања. 
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CHILDERN′S  PLAY ACTIVITIES IN A PERSHOOL 
INSTITUTION AS ELEMENTS OF CHILDERN′S

Summary: Тhis paper contribute a brief overview of development of adult 
perception of child and children's  culture, to be followed up on a story about its 
(in)dependency of the adult’s culture, and generally, the culture in wich they grow 
up. Since children's play activities are the most striking element of their culture, this 
paper  will  deal  with  their  analysis  with  the  aim of  understanding  how children 
maintain their own culture and the ways in which their culture is transformed into a 
real  context.  Theoretical  considerations  are  supported  by  examples  from  the 
experience  acquired  by  active  observing  children's  play  and  play  activities  in 
preschool. The study was conducted in ten kindergartens in Kruševac, mainly in the 
time provided for  free  play activities,  and included children  were  from different 
educational  groups  (younger,  middle,  senior  and  preschool),  randomly  selected. 
Segments  of  the  questionnaire  designed  for  OMEP  Project  (Protocol  for  the 
collection of traditional rule games) served as a guide in conversation with children 
and teachers. Analysis of children's games and play activities confirmes numerous 
research findings that the existing culture of adult is, consciously or unconsciously, 
transferred  from generation  to  generation in  relation adult  -  to -  child,  but  it  is,  
mostly spontaneously and unconsciously, transferred, maintained and transformed in 
relation child - to- child. Studies of this type are considered to be relevant for better  
understanding  of  children  themselves,  their  relationships  and  values  that  foster 
within their own culture, which all can imply changes in the preschool as a specific 
segment of the adults culture aimed for children.

Key  terms: children's culture,  children’s  play  and  play  activities  in 
preschool
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ОСНОВНИ МЕТОДИЧКИ ПРИНЦИПИ ПРИ УПОЗНАВАЊУ 
ДЕЦЕ СА ОКОЛИНОМ

 Невенка Михајловић1,  Љубиша Михајловић2

Сажетак: Интеракцијом са околином и људима у њој дете упознаје 
све  оно што га окружује,  укључује  се у реални свет и остварује  сопствени 
идентитет.  За област упознавања  околине посебно је  интересантна једна од 
еволуционих  теорија  под  називом  „Језгра  (основа)  за  развој  знања“  (Core 
Knowledge  Perspective).  Према  овој  теорији  о  развоју  детета,  сматра  се  да 
новорођенче  почиње  живот  са  са  урођеним,  специјално  предодређеним 
сазнајним системима представљеним у облику језгровних (основних) домена 
за мишљење. Постоји пет домена за мишљење и то су: физички, нумерички, 
лингвистички, психолошки и биолошки. Упознавање околине је саставни део 
свих  области  дечјег  развоја  и  учења.  Због  тога  је  методика  упознавања 
околине,  и  уопште упознавање  света,  чврсто повезана са  другим аспектима 
дечјег  учења.  За  упознавање  деце  у  предшколској  установи  са  околином 
посебно  су  важни  принцип  очигледности,  принцип  поступности  и 
систематичности,  принцип  научне  усмерености,  принцип  трајности  знања, 
принцип  активности,  самосталности  и  индивидуалности,  принцип  забаве  и 
задовољства,  принцип  одмерености  садржаја  према  узрасту  и  принцип 
корелације програмских садржаја. 

Приликом  реализације  садржаја  методике  упознавањa  околине, 
васпитач би требало да приступи на целовит начин,  односно да  интегрише 
садржај  методике  упознавања  околине  са  садржајима  осталих  методичких 
дисциплина јер деца у предшколској установи стичу сазнања и искуства  на 
целовит (интегративни) начин, а не путем издељених целина (парцијално).

Кључне  речи:  упознавање  околине,  деца  предшколског  узраста, 
основни  методички  принципи,  знање  и  разумевање  света,  језгра  за  развој 
знања. 

1 nmihajlović@vaspks.edu.rs
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УВОД

Предшколска  деца  најбоље  уче  и  упознају  околину  у 
интеракцијиса њом. На тај начин дете стиче нова искуства, која имају 
одлучујућу улогу у формирању његових животних ставова, вредности, 
образаца понашања и уопште реализације сопственог идентитета. Осим 
стицања знања о околини, интеракције му омогућавају да боље упозна 
себе,  истовремено  развијајући  своје  физичке  и  психичке  функције. 
Интеракцијом са околином и људима у њој дете упознаје све оно што га 
окружује, укључује се у реални свет и остварује сопствени идентитет.

За успешну реализацију циљева и задатака методике упознавања 
околине, неопходно је да васпитач добро познаје дечји психички развој 
и манифестације појединих фаза,  као и могућности и најприкладније 
начине  учења  предшколског  детета.  Истраживања из  ове  области су 
резултирала  многобројним  теоријама  и  стратегијама,  са  посебним 
освртом на њихову практичну примену у предшколском васпитању и 
образовању.

За област упознавања околине посебно је интересантна једна од 
еволуционих  теорија  под  називом  „Језгра  (основа)  за  развој  знања“ 
(Core  Knowledge  Perspective). Према  овој  теорији  о  развоју  детета, 
сматра се  да новорођенче почиње живот са са  урођеним, специјално 
предодређеним  сазнајним  системима  представљеним  у  облику 
језгровних  (основних)  домена  за  мишљење.  Постоји  пет  домена  за 
мишљење и то су:  физички, нумерички, лингвистички, психолошки и 
биолошки.

Сваки  од  њих  је  круцијалан  за  опстанак.  Они  нас  симултано 
припремају  за  развој  кључних  аспеката  когниције.  У  складу  са 
наведеним,  у  неким  европским  земљама  постоје  следеће  области 
васпитно-образовног рада у предчколским установама:

• Лични, социјални и емоционални развој;
• Језик, литература и комуникација;
• Знање и разумевање света;
• Математички развој;
• Естетско изражавање и креативни развој и
• Физички развој.
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ОСНОВНИ МЕТОДИЧКИ ПРИНЦИПИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА 
МЕТОДИКЕ УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ

За успешну реализацију садржаја методике упознавања околине у 
предшколским установама неопходно је придржавати се и поштовати 
основне методичке принципе. Принципи су начелни ставови, правила 
којих  би  се  требало  придржавати  у  циљу  ефикаснијег  васпитно-
образовног  рада.  Основни методички  принципи чине  један систем и 
међусобно  су  повезани  и  условљени.  За  упознавање  деце  у 
предшколској установи са околином посебно су важни:

• принцип очигледности (принцип непосредности),
• принцип поступности и систематичности (принцип од ближег ка 

даљем), 
• принцип научне усмерености (принцип научне исправности),
• принцип трајности знања (принцип од краткотрајне ка дуготрајној 

меморији),
• принцип активности, самосталности и индивидуалности (принцип 

покушаја, грешке и успеха), 
• принцип забаве и задовољстваи (принцип игре), 
• принцип одмерености садржаја према узрасту и
• принцип корелације програмских садржаја.

Принцип очигледности (принцип непосредности) подразумева 
да  деца  најбоље  упознају  свет  који  их  окружује  непосредним 
упознавaњем околине, а то се заснива на чулним опажањима и стицању 
непосредних  искустава.  То  се  остварује  директним  упознавањем  и 
посматрањем како објеката  и појава  из  природне (биљке,  животиње, 
вода, ваздух и др.) и друштвене средине (друга деца, друштвене појаве),  
тако и из домена производа људске делатности (материјали, технички 
уређаји и др.). При непосредном упознавању околине пожељно је да се 
код  деце  активира  што  више  чула,  па  се  тиме  стиче  потпунија 
осетљивост (сензибилитет), а слика у мозгу детета је детаљнија. Када је 
у питању упознавање околине, фазе сазнајног процеса су:

• примање визуелних, аудитивних, аудиовизуелних, тактилних, 
хемијских или других надражаја тј. сензибилизација детета,

• систематизација примљених чулних опажаја,
• изражавање (експресија). 

Уколико  је  прва  фаза  неадекватна,  квалитет  осталих  изостаје. 
Насупрот  томе,  што  је  прва  фаза  потпунија,  сазнајни  процес  је 
ефикаснији.  Фазе  систематизације  и  експресије  зависе  од  даљег 
васпитно-образовног  процеса  који  реализује  васпитач.  Принцип 
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очигледности  (непосредности)  није  увек  могуће  реализовати  из 
објективних  разлога,  као  што  је  безбедност  деце,  материјалне 
могућности и друго  (нпр.  из безбедоносних разлога не можемо децу 
водити у шуму да непосредно упознају неке дивље животиње, већ ћемо 
то урадити преко слика, модела, видео-записа итд.).

Принцип  поступности  и  систематичности  (принцип  од 
ближег  ка  даљем) подразумева  да  деца  у  предшколској  установи 
упознају  свет  који  их  окружује  на  поступан  и  систематичан  начин. 
Најпре се деца упознају са својим непосредним окружењем, а затим се 
упознавање околине шири путем концентричних кругова. При томе се 
свако  ново  знање  надовезује  на  одговарајућа  претходна  знања  и 
искуства.  Ово  ћемо  представити  на  примеру  упознавања  деце  са 
биљним  светом.  Најпре  се  врши  упознавање  биљака,  воћа,  поврћа, 
украсних  биљака  из  свог  непосредног  окружења,  а  касније  следи 
упознавање  биљних  врста  далеких  крајева  путем  слика,  видео-
презентација,  прича.  Принцип  поступности  и  систематичности 
подразумева  да  се  при  упознавању  околине  иде  од  познатог  ка 
непознатом, од ближег ка даљем, од очигледног, конкретног ка нечему 
што није доступно свим чулима.

Принцип научне усмерености (принцип научне исправности) 
подразумева  да  при  реализицији  садржаја  методике  упознавања 
околине  васпитач  износи  научно  исправне  чињенице,  али  на  начин 
прилагођен  узрасту  деце  у  предшколској  установи.  Тиме  се  ствара 
научно исправна основа, која ће се продубљивати у даљем школовању 
и уопште током развоја и живота детета.

За васпитача ово је изузетно захтеван принцип. Наиме, васпитач 
треба да добро познаје садржај који обрађује, а и да има способност да 
некада сложене научне чињенице и механизме процеса из природе и 
друштва  поједностави,  представи  и  приближи  деци  у  предшколској 
установи, а да при томе не изађе из оквира научне егзакности. Такође, 
мора се пазити да се не оде у другу крајност, па да се олако, слободно, 
импровизовано  излаже  садржај  методике  упознавање  околине  са 
материјалним грешкама.

Ово  ћемо  објаснити  на  примеру  листа  биљке  који  обавља 
фотосинтезу. То је изузетно сложен процес у коме се на рачун угљен-
диоксида кога биљка абсорбује из атмосфере, воде коју узима из земље 
и сунчеве енергије, синтетише глукозу, а што биљка користи као храну.  
Ако би васпитач све ово испричао деци у предшколској установи то би 
било  несврсисходно  и  бескорисно.  Међутим,  ако  васпитач  каже  да 
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листови хране биљку онда је то за децу прихватљиво, а истовремено 
научно исправно.

Принцип  трајности  знања  (принцип  од  краткотрајне  ка 
дуготрајној  меморији) подразумева  да  новонастала  сазнања  из 
краткотрајне  пређу  у  дуготрајну  меморију.  Ово  се  постиже 
повезивањем  нових  са  већ  постојећим  сазнањима  и  искуствима  и 
њиховом систематизацијом. Због тога је неопходно да деца новостечена 
сазнања често понављају, продубљују и практично користе. При сваком 
понављању потребно  је  користити  нови  дидактички  материјал,  нова 
средства,  нове  игре  и  у  свакој  погодној  животној  ситуацији  ново 
сазнање  потребно  је  повезати  са  програмским  садржајем  других 
васпитно-образовних области.  Само преласком новостеченог  знања у 
дуготрајну  меморију,  постиже  се  трајни  ефекат.  Зато  децу  у 
предшколској  установи  не  би  требало  оптерећивати  ситницама  и 
детаљима  већ  путем  емоционално-сазнајних  процеса  потребно  је 
остављати „отиске“ у њиховој трајној меморији.

Принцип  активности,  самосталности  и  индивидуалности 
(принцип покушаја,  грешке  и успеха) подразумева  да дете  сходно 
својој природи, самостално, путем покушаја, грешака и успеха открива 
свет  који  га  окружује,  односно  своју  околину.  Најбоља  и 
најдуготрајнија  сазнања  су  она  до  којих  дете  долази  самосталним 
откривањем  своје  околине.  Зато  је  стрпљење  васпитача  драгоцено. 
Потребно је  допустити  детету да  греши,  јер  су грешке саставни део 
учења  и школа живота.  Не треба деци давати готова знања,  већ она 
треба да самосталном иницијативом долазе до њих. У том погледу, како 
смо  напред  већ  истакли,  улога  васпитача  је,  када  је  у  питању 
упознавање околине, да деци креира занимљиву ситуацију и одржава 
њихову мотивацију при откривању нових сазнања. Зато васпитач треба 
да  добро познаје  способности  сваког  детета  и  стручним  дискретним 
вођењем да утиче на њихов индивидуални оптимални развој. 

Подржавање  самосталности  код  деце  у  активном  откривању и 
упознавању  околине  доприноси  томе  да  она  стичу  самопоуздање, 
самоувереност,  развијају  своје  способности,  склоности,  као  и  низ 
позитивних особина личности - упорност, стрпљење, уредност итд. 

Принцип забаве и задовољства (принцип игре) подразумева да 
деца, играјући се најбоље и најприродније упознају своју околину. Све 
циљеве и задатке могуће је једино остварити кроз игру која представља 
водећу дечју активност. Све активности из области упознавања околине 
требало  би  организовати  тако  да  буду  занимљиве  за  децу,  забавне, 
добровољне, да изазивају радозналост и жељу за сазнањем, откривањем 
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нечег новог и да им при том пруже задовољство и могућност слободног 
изражавања емоција.

Најбурнији развој у предшколском детињству се одвија у сфери 
емоција,  па  је  зато  једна  од  његових  најбитнијих  карактеристика 
изражена  емоционалност.  Целокупно  сазнање  и  понашање  детета 
значајно зависе од емоција и о томе се мора водити рачуна у васпитно-
образовном процесу.  Излагање чињеница које не иницирају одређена 
осећања, нема трајнији образовни ефекат, без обзира на присуство свих 
осталих фактора успешног учења.  Како игра омогућава емоционалну 
испуњеност детета, она представља најбољи начин његовог упознавања 
са околином која га окружује. Игра је забавна, интересантна и испуњава 
дете одређеним задовољством.

Принцип одмерености садржаја према узрасту подразумева да 
тема  која  се  обрађује  при  упознавању  околине  буде  прилагођена 
узрасту и могућностима деце у предшколској установи. То значи да би 
се при избору садржаја требало водити рачуна о још увек непотпуним 
интелектуалним  способностима  деце.  Мозак  детета  у  предшколском 
периоду  је  још  увек  у  развоју.  Исувише  тешки  садржаји  чије 
савладавање подразумева и захтева већу зрелост детета него што је она 
у датом тренутку, могу више да штете него да користе. Ако су захтеви 
претешки,  дете  губи  интересовање  и  самопоуздање,  а  превише  лаки 
захтеви нису подстицајни и немају развојни значај. Тако нпр. приликом 
упознавања делова тела човека у предшколским установама, потребно 
је да деца најпре упознају спољашње делове тела и регије: труп, главу,  
руке,  ноге,  а  тек  у  старијој  групи  деца  се  упознају  са  неким 
унутрашњим органима, као што је срце, мозак и евентуално, њиховим 
функцијама. Садржај јединице која се обрађује постепено се проширује 
у складу са појединачним способностима деце. 

Принцип  корелације  програмских  садржаја подразумева  да 
при  упознавању  деце  са  околином  васпитач  треба  да  приступи  на 
целовит начин,  односно  да  интегрише  садржај  методике  упознавања 
околине  са  садржајима  осталих  методичких  дисциплина.  Разлог  је  у 
томе што деца  предшколског  узраста  уче  на интегративни (целовит) 
начин, а не парцијално путем фино издељених целина. Области као што 
су  развој  говора,  развој  почетних  математичких  појмова,  природа, 
друштво,  ликовно  и  музичко  васпитање,  телесни  развој  не  могу  се 
одвајати у предшколским установама (нпр. приликом упознавања деце 
са неком животињом, деца уче да она има четири ноге, један реп, браон 
је боје, цртају је, али је и опонашају покретима и оглашавањем). 
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Из  свега  што  је  наведено,  следи  да  би  васпитач  требало  да 
приступи на целовит начин, односно да интегрише садржај методике 
упознавања околине са садржајима осталих методичких дисциплина јер 
деца у  предшколској  установи  стичу сазнања и искуства  на  целовит 
(интегративни) начин, а не путем издељених целина (парцијално). 
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BASIC METHODICAL PRINCIPLES IN INTRODUCING 
CHILDERN TO THE ENVIRONMENT

Abstract:Through  interaction  with  people  and  the  environment  a  child 
learns  about  the  world  around  him,  becomes  involved  in  the  real  world  and 
constructs  his  own identifty.  For  the  area  of  teaching  about  the  environment  of 
especial  interest  is  an  evolutionary  theory  called  Core  Knowledge  Perspective.  
According  to  this  developmental  theory,  a  newborn  starts  life  with  inborn, 
specialised cognitive systems represented  in the form of core  cognitive domains. 
There are five cognitive domains: physical, numerical, linguistic, psychological and 
biological. Learning about the environment is an integral part of all areas of child's 
development  and  learning.  This  is  why  teaching  about  the  environment,  and 
generally,  learning  about  the  world  is  closely  connected  with  other  aspects  of 
learning in children. For teaching about the environment to children in preschool 
institutions of special importance are the principles of obviousness, gradualness and 
systematicity,  the principle of scientific orientation, the principle of endurance of 
knowledge, the principle of activity, independence and individuality, the principle of 
fun and pleasure, the principle of age appropriateness of teaching content as well as 
the principle of correlation of programme content.

When teaching the content of learning about the environment, a preschool 
teacher should take a comprehensive approach, that is, integrate the content of the 
subject with the contents of other teaching disciplines as preschool children acquire 
knowledge in an integrative, all-encompassing manner, rather than partially.

Key  terms: learning  about  surroundings,  preschool-aged  children,  basic 
methodical  principles,  knowledge  and  understanding  the  world,  cognitive  core 
domains
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ИСТОРИЈСКЕ И ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ОДНОСА МИТА И 
КЊИЖЕВНОСТИ

Ана Марковић1

Сажетак: У овом раду се приказује преглед значајнијих митолошких, 
антрополошких,  етнолошких,  социолошких,  филозофских,  психолошких 
теорија и система, као и оних митолога чија су истраживања потврдила дубоко 
садејство  књижевности  и  митологије.  У  другом  делу  рада,  аутор  се  бави 
истраживањем модела и  могућих начина проучавања  поступка 
митологизације, као и начина на који мит, митски мотиви и структуре, утичу 
на  структуру,  композицију  и  наративну  технику,  на  израз  и  мисаону 
оријентацију прозног текста. 

Кључне речи: књижевност, мит, теорија, историја, митологизација

МИТ КАО СИМБОЛ, СТРУКТУРА И ПОГЛЕД НА СВЕТ

У  оквиру  културне  историје  човечанства о миту  је  створена 
општа представа као о форми која која историјски и логички претходи 
развијенијим облицима људске свести, која се потпуније и адекватније 
остварила  у  областима религије,  филозофије,  уметности,  науке. 
Међутим,  и  после  периода  у  коме  доминира  синкретизам  митског 
мишљења,  мит  наставља  да  живи  "испод  површине  ових,  виших 
културних  творевина",  а  његов  положај  бива  детерминисан  сталним 
антагонизмом двеју тенденција - демитологизма у коме је мит сведен на 
сујеверје  или  обману,  наивни  архаички  начин  објашњења  света 
(просветитељство,  реализам)  и  ремитологизма,  у  коме  ће  доћи  до 
позитивног односа према миту, до његове естетизације у романтизму и 
нарочитог  истицања у  психоанализи,  филозофији  Шелинга,  Ничеа, 
Вагнера, Бергсона, као и до правог апологетског односа према миту код 
симболиста. 
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Питање односа књижевности и мита није нимало једноставно и 
наметнуло  се  још у  временима када  отпочиње и  само расуђивање  о 
књижевности  и  о  њему  су,  приступајући  са  различитих  аспеката, 
говорили већ Платон и Аристотел, будући да је књижевност њиховог 
времена углавном била базирана на митској грађи. 

Историјски  посматрано,  присутност  и  експлицитност  мита  у 
књижевности  постепено  се  смањивала,  а  такозвани  “непремештени 
мит”  који  се  махом  бави  боговима  и  злодусима  постепено  се 
“премештао у људском смеру” препуштао место књижевној тенденцији 
(коју Фрај назива романтичарском) сугерисања имплицитних митских 
образаца.  (Фрај,  1979,  160) Тако  се  у  књижевности  уместо  чистих 
митова,  у  чијој  основи  су  метафорична  поистовећивања  (сунце-бог, 
стабло-бог),  јављају  поступци  који  мит  сугеришу  разним  облицима 
поређења:  аналогијом, значајном асоцијацијом,  случајним попратним 
сликама, коинцидентним сликама, којима се више не стварају одређене 
метафоре већ извесна митска атмосфера. 

Дакле, после периода античке књижевности која је сва прожета 
митологијом и митском космологијом и средњовековне књижевности у 
којој  такође  доминира  извесни  митологизам  у  виду  хришћанске 
религијске  митологије,  мит  наставља  да  живи  у  књижевности  и 
уметности као “ниво” или “фрагмент”. (Мелетински, 1983, 156)

Чињеница да је у новијој књижевности мит присутан у виду неке 
врсте имплицитног, фрагментарног и метафоричног митологизма, као и 
чињеница да многи писци у својим делима несвесно митологизују, још 
више усложњава проблем и изучавање односа мита и књижевности.

Осим  тога,  посматрано  са  теоријског  аспекта,  хетерогеност 
литературе која се тиче мита, мита и уметности, мита и књижевности, 
готово да и не дозвољава да се изведу начела, принципи и методе који 
би послужили као чврста полазишта при анализама, и који би пружили 
образац  за  дефинисање  и  тумачење  поступка  митологизације  у 
књижевности,  или евентуално конституисање једне целовите поетике 
митологизовања. Овоме доприноси и вишезначност самог појма “мит”, 
која је тумачења водила у различитим, често и супротним смеровима, 
али и чињеница да се књижевно-теоријска разматрања мита често нису 
могла јасно дистанцирати од области савремене мисли које су у миту 
виделе битан предмет својих истраживања: етнологије, антропологије, 
психологије, филозофије, социологије. Са друге стране, многа од ових 
истраживања била су веома подстицајна за науку о књижевности, тако 
што  су  управо  њихови  резултати  потврдили  дубоко  садејство 
књижевности и митологије. 
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Различити приступи проблему односа мита и књижевности
(феноменолошки,  психоаналитички,  структуралистички, 

ритуално-митолошки)
Од великог значаја за проблем односа мита и књижевности био је 

ритуализам  Џејмса  Фрејзера,  Бронислава  Малиновског,  логички 
симболизам  Ернста  Касирера,  затим  достигнућа  психоанализе,  пре 
свега  Јунгова  психологија  архетипова,  истраживања  руских 
фолклориста,  нарочито Олге  Фрајденберг, "митолошки  ритуализам" 
Нортропа Фраја, Леви-Стросова структурна анализа, као и Елијадеова 
истраживања  одлика  митског  времена,  као  и  митских  принципа 
мишљења уопште.

Капитално Фрејзерово дело  Златна грана је нека врста темеља 
модерном  приступу  проблему  односа  мита  и  књижевности  јер  су 
“обреди и митови које је он описао привукли пажњу не само етнолога 
него и писаца, захваљујући драматичној проблематици људске патње 
као пута ка смрти и обнављању, сличности међу човековим животом и 
природом, и цикличности, која одговара представи о вечном кружном 
кретању  у  природи  и  људском  животу.”  (Мелетински,  1983,  34) 
Описујући митове о Дијани, Адонису, Озирису, Деметри и Персефони, 
он  се  труди  да  открије  „првобитно  језгро  мита  који  се  у  каснијим 
вековима  појављује  преображен“,  као  и  процесе  оживљавања  једног 
истог  митског  мотива  у  разним  митологијама  (грчкој,  египатској, 
сиријској…)  чиме  се  митском  мотиву  обезбеђује  типичност  и 
универзалност, као и могућност за књижевно-уметничка уопштавања.

Касирер у својој феноменологији културе поистовећује структуру 
језичког сазнања на стадијуму стварања речи са митотворном свешћу, 
тиме  што  сматра  да  сви  процеси  духовног  обликовања  (језик,  мит, 
уметност) нису прости одрази постојеће стварности већ морају, да би је 
приказали, да установе сопствени свет симбола. (Касирер, 2003, 24) Он 
сматра да мит, језик и уметност као симболичне форме имају законе 
који су другачији од закона физичког света и исте унутрашње духовне 
принципе, као и исту функцују опојмљивања искуства. (Касирер, 2003, 
35) Он идентификује мит и језик тако што сматра да су они два изданка 
истог импулса  симболичког обликовања, који избијају из истог чина 
духовне  прераде.  Основна духовна  спона између мита и језика јесте 
исти облик духовног схватања односно метафорично мишљење. 

Схватање мита као метафоре веома је често у радовима познатих 
митолога, пре свега Нортропа Фраја, Олге Фрајденберг и датира још од 
Викове концепције да је свака метафора „мала причица“, односно мит 
настао тако што су „први песници“ „предметима подарили бит живих 
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твари".  (Вико,  1982,  162)  Анализирајући  теорије  совјетске  науке  о 
митотворству  Мелетински  наводи  схватања  А.  А.  Потебње  који  је 
указао  на  идентификацију  метафоричности  језика  и  метафоричке 
природе мита управо захваљујући томе што у језику,  у доба његовог 
обликовања нису владала апстрактна, већ конкретна значења, „а уједно 
и  несвесно  метафоричка“.  (Мелетински,  1983,  125)  Слично,  Олга 
Фрајденберг,  тврди  да  „у  првобитном  мишљењу,  „слика  је 
репродуковала  само  спољашњу  страну  предмета,  оно  што  је  било 
видљиво и  осетно,  а  будући  да су митолошке представе могле  бити 
само сликовне, једино су оне могле образовати конкретну предметност 
карактеристичну за песништво. (Фрајденберг, б.г, 32)

Посебан  допринос  изучавању  односа  мита  и  књижевности 
пружили су психоаналитичари (Фројд, Адлер, Јунг),  који се у својим 
истраживањима функционисања психе, посебно њеног несвесног дела, 
такође  дотичу  митологије,  изједначавајући  механизне  несвесног  са 
принципима  митолошког  поимања  стварности  -  опажајног,  чулног, 
инстинктивног,  ванрационалног.  Психоаналитичко  истраживање 
афективних  стања,  снова,  маште,  и  производа  уобразиље  уопште, 
елемената  сродних  митовима,  умногоме  је  одредило  токове 
истраживања и заснивања поетике митологизовања. 

У овом смислу, најзначајнија су Јунгова открића о архетиповима, 
који представљају матрицу инстинктивног понашања (Јунг, 2003, 54) и 
који се преносе наслеђивањем, а чији је мит посебан израз. (Јунг, 2003, 
14)  У  својој  концепцији  он  изједначава  мит  и  архетип  тако  што 
митолошке  мотиве  због  њихове  прототипске  природе  назива 
архетиповима. (Јунг, 2003, 71) Основни изједначавајући фактор мита и 
књижевности  у  Јунговој  психологији  јесте  такозвана  креативна 
фантазија  у  којој  су  примордијалне  слике  учињене  видљивим  и  у 
којима  архетипови  добијају  “специфичну примену”.2 У  овом  смислу 
веома је важно и Јунгово гледиште да постоји толико много архетипова 
колико има типичних ситуација у животу и да је бескрајно понављање 
ова искуства утиснуло у психичку конституцију, не у форми слика које  
би биле испуњене неким садржајем, већ као форме без садржаја, које 
представљају само могућност одређеног типа схватања и поступања.

Наиме, оно је врло блиско Аристотеловом схватању по којем су 
приказани догађаји и ситуације у једном књижевном делу, не истинити, 
већ  могући  по  законима  нужности  и  вероватности,  као  и 
структуралистичком  поимању  књижевног  дела  које  подразумева 

2 Примордијална слика се односи на оно несвесно а наследно у људском бићу, она је 
„специфична људска форма коју имају човекове активности, својствена целој врсти”
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постојање макроструктура тј. дубоких текстуалних структура, које леже 
испод променљиве, отворене “површине” дела (Миочиновић, 1981, 20), 
као и да се испод бескрајне разноликости повести може открити мали 
број односа између појмова који су много општији него што су ликови 
и радње и које називају актантима. (Иберсфилд, 1982, 46)

Ово  нас  приближава  и  схватањима мита  Клод-Леви  Строса  из 
којих проистиче да за разумевање митова нису важни садржаји које мит 
изриче  узет  сам  за  себе,  већ  су  важни  односи  унутар  којих  се 
успоставља поједини мит као избор из тзв. парадигматског низа свих 
митова. (Солар, 1981, 232) Он вредност мита сагледава у чињеници да 
догађаји које мит описује, а за које се сматра да су се десили у неком 
прошлом  времену  образују  једну  трајну  структуру  која  се 
“једновремено односи на прошлост, садашњост и будућност”.  (Строс, 
1972,  244)  У својој  структуралној  анализи мита  односно у покушају 
синхронијског садгледавања митова у свим његовим (дијахронијским) 
варијантама,  он  мит разбија  на  његове  саставне  “пакете  релација”  и 
тако успоставља основну структуру појединих митова у којој различити 
мотиви могу пронаћи место, али који не мењају саму структуру мита. 
Ова  његова  анализа  веома  је  блиска  Проповом  свођењу  бајковних 
ентитета  на  улоге  и  функције,  и  биће  веома  подстицајна  за 
успостављање структуралистичког метода у науци о књижевности, то 
јест схватању књижевног дела као структуре.

Од нарочитог значаја за изучавање односа књижевност-мит јесу 
етнолошка истраживања под чијим утицајем се у науци о књижевности 
развила ритуално-митолошка школа а чији су главни представници, под 
вођством Нортропа Фраја, покушали да, на различитим нивоима, укину 
разлике и доведу до апсолутног зближавања књижевности и мита.  У 
Анатомији критике Нортроп Фрај мит назива уметношћу имплицитне 
метафоричке  истоветности,  у  чијој  основи  су  метафоричка 
поистовећења,  а  који  је  касније  губио  ту  дословност  значења, 
„премештањем у људском смеру“, и конвенционализовањем садржаја у 
идеализованом смеру. (Фрај, 1979, 157)

Средишње начело премештања јесте да оно што се у миту може 
метафорички поистоветити, у даљем развоју уметности, у „романси“, и 
„реалистичком  модусу“,  може  бити  повезано  једино  неким  обликом 
поређења:  аналогијом,  значајном  асоцијацијом,  случајним  или 
коинцидентним сликама. Дакле, ако кажемо сунце је бог или стабло је  
бог,  у  миту  имамо  однос  идентификације  субјекта  и  објекта,  сунце 
односно стабло је заиста бог,  тако да добијамо „дословну метафору“ 
сунце-бог или стабло-бог, чија би трансформација у каснијем развоју 
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уметности  подразумевала  представљање  особе  која  је  значајно  или 
случајно повезана са сунцем или дрвећем. Према Фрају, овај квалитет 
мита почива у чињеници да је свет митских слика свет „посвемашње 
метафоре  у  којем  је  све  потенцијално  истовјетно са  свим,  као  да  је 
садржано у једном једином бесконачном скупу“. (Фрај, 1979, 156)

Штавише,  Нортроп  Фрај  у  миту  види  еквивалент  самом 
приповедању  и  истиче  генетичку  условљеност  литерарних  образаца 
митом. Изједначавајући с једне стране мит и ритуал, а с друге мит и 
архетип, он врши и потпуно приближавање књижевности и мита. Он 
тврди  да  су  структурна  начела  књижевности  у  тако  тесној  вези  са 
митологијом,  као  што  су  структурна  начела  сликарства  везана  за 
геометрију,  да  су  архетипови  заправо  граматика  књижевног  текста, 
односно да је митологија граматика књижевних архетипова. Осим тога, 
Нортроп  Фрај  из  своје  ритуалистичке  перцепције  закључује  да 
књижевност  потпуно  опонаша  природне  циклусе,  истичући 
еквивалентност  четири  фазе  у  животу  природе  са  четири  књижевне 
врсте:  комедију  назива  митом  пролећа,  романсу  (то  јест  витешки 
роман) митом лета, трагедију митом јесени, а сатиру митом зиме. (Фрај, 
1979, 156)

Дакле,  Нортроп  Фрај  приближава  књижевност  и  митологију, 
наглашавајући ритуалистички и архетипски карактер оба система.

И  многи  други  представници  митске  критике,  попут  Едгара 
Хајмана и Мод Боткин, истичу митску условљеност књижевних дела 
његовом ритуалном и  емоционално-психолошком структуром;  Хенри 
Миреј  идентификује  мит  и  књижевност  укидајући  разлике  између 
њихових  естетичких  функција,  док  Ричард  Чејз  сматра  да  су  мит  и 
литература  исти  естетски  феномени,  што  изводи  из  идентификације 
естетске активности са магијском моћи. (Мелетински, 1972, 816-836)

МИТ У КЊИЖЕВНОМ ДЕЛУ

Приликом проучавања односа мита и књижевног дела неопходно 
је  имати на  уму  чињеницу да  је  реч  о  двема прилично аутономним 
појавама  које се не могу у потпуности поистовећивати. У књижевном 
делу се  могу појавити неке  особине  мита као  присутни,  сродни или 
подударни елементи, али ту не може бити речи о подударности читавих 
целина.  (Тања Крагујевић, 1976, 11).  Јер мит као „једноставна форма” 
јесте  пре  свега  плод  колективног  стваралаштва,  док  књижевно  дело 
носи  печат  индивидуалног  аутора  који  може  посегнути  за  митским 
елементима на различитим нивоима структуре дела, али никад не може 
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бити творац мита као „предања у које се верује, као израза колективних 
представа наивних људи“. 

Сумирајући  резултате  истраживања  бројних  изучавалаца  мита, 
однос  мита  и  књижевности  могуће  је  проучавати  на  основу њихове 
заједничке  метафоричке  и  симболичке  природе,  као  и  на  основу 
„изузетне улоге мита у развитку уметности речи“. Осим тога, пресудан 
фактор  за  настајање  и  рецепцију  оба  ова  феномена  јесте  делатност 
уобразиље (и један и други настају у машти) и активирање архетипских 
потенцијала мишљења који омогућавају и комуникацију,  преношење, 
као  и  међусобну  условљеност  њихових  симболичких  и  сликовних 
материјала. Поред слика и симбола које спадају у домен семантичких 
подударности,  архетипски  квалитет  трајних  људских  особина  и 
ситуација доводи и до извесних структурних сличности између митова 
и појединих књижевних дела.  Она се пре свега огледа у поштовању 
начела „бинарне логике“ која подразумева постојање полова и тежњу 
ка  фундаменталном  разрешавању  антиномија:  сукоб  завађених 
племена, сукоб оца и сина, сукоб јунака и заједнице у којој живи, сукоб 
јунака са натприродним бићима и мрачним силама, и многи други. 

У  најкраћем,  приликом  проучавања  могућности  примене 
поступака митологизма у књижевности треба рачунати са генетичким, 
семантичким, структурним или симболичким сродностима између мита 
и појединачног књижевног дела. 

Најобухватније  истраживање  присуства  мита  у  књижевности 
извршио је Елеазар Мелетински, који је на неки начин поставио темеље 
изучавању  узајамног  дејства  књижевности  и  митологије.  Ово 
међудејство он терминолошки одређује као поетику митологизације, то 
јест  митологизам,  који  према  његовом  схватању  означава  и  оруђе 
уметничког  организовања  грађе  и  одређени  поглед  на  свет,  начин 
изражавања вечних психичких исходишта или постојаних националних 
културних образаца. Иако Мелетински своју анализу посвећује разним 
видовима  митологизације  код  писаца  западноевропске  књижевне 
традиције, он је свестан чињенице да се митологизам 20-тих и 30-тих 
година 20. века јавља и у оним земљама чија је културно-историјска 
ситуација  таква  да  у  миту  и  фолклору  виде  средство  за  очување 
националног, културног и духовног интегритета. Такав случај  је и са 
српском  модерном  књижевношћу.  Међу  писцима  који  се  истичу 
тежњом за повезивањем модернистичког приповедања са митолошко-
фолклорном традицијом,  тежњом да на површину извуку архетипске 
потенцијале  мишљења и  формирају посебан вид модерности који  се 
огледа  у  поновном  доживљавању  изворног  духа,  чиме  врше 
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специфичну  митопоетизацију  стварности,  посебно  место  припада 
Бориславу  Пекићу,  Растку  Петровићу,  Момчилу  Настасијевићу, 
Миодрагу Булатовићу, Слободану Џунићу...

Да би се на адекватан и целовит начин могло приступити анализи 
коришћења  митолошких  елемената  у  делу једног  књижевног  аутора 
потребно је осврнути се на опште и специфичне законитости митског 
које  су  установили  бројни  изучаваоци  мита  (етнолози,  антрополози, 
социолози,  психоаналитичари),  а  које  налазимо у  том  делу.  Полазни 
став  је  да  се  о  митском  у  појединачним  књижевним  делима  може 
говорити тек када се изврши јасна систематизација и типологија оних 
митских  образаца  и  модела  које  писац  свесно  или  несвесно 
имплементира у своја дела. 

Међутим, треба показати на који начин мит односно митски 
мотиви  и  структуре,  утичу  на  структуру,  композицију  и 
наративну  технику,  на  израз  и  мисаону  оријентацију прозног 
текста. 

У књижевној концепцији можемо уочити оне карактеристике које 
се у истраживањима изучавалаца мита попут Бронислава Малиновског, 
Ернста Касирера,  Мирче Елијадеа,  Лисјен-Леви Брила дефинишу као 
специфични, логички и психички механизми митског мишљења. Ови 
обрасци митолошког схватања стварности у делима писаца који свесно 
или  несвесно  митологизују функционишу  као  обрасци  и  модели  на 
чијој подлози они граде свет својих прозних творевина. То су пре свега: 
специфично схватање каузалитета који подразумева да су узроци свега 
само  оруђа  у  служби  тајанствених,  мистичних  сила; концепција 
цикличног,  линеарног  времена које  се разликује  од  хронолошког, 
искуственог,  историјског  времена.  Оно је  квалитативно  сасвим 
другачије,  посвећено  време,  „истодобно  и  првотно  и  бесконачно 
повративо“ (Елијаде 1970, 21); анимистичко веровање које је углавном 
је систематизовано у три групе представа: у једној су представе бића,  
духова који су настањени у природи (биљке, животиње, минерали), у 
другој представе духовних бића у смислу твораца света, учитеља рода, 
проналазача, у трећој представе о покојницима који после смрти утичу 
на  људе што почива  на  уверењу  да  душе  умрлих  предака  узимају 
људско  или  животињско  обличје  и  настављају  да  на  повољан  или 
неповољан начин утичу на живе; свепрожимајући, пантеистички дух; 
осећај свејединства; детерминисаност или митска нужност- овај аспект 
митског мишљења односи се на оне митске мотиве детерминисаности 
човекове  акције  добром  или  рђавом  коби,  пророчанством,  уроком, 
наследним  грехом  и  давним  неделом  које  треба  окајати  или 
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тајанственим  силама,  па  се  појединцу  практично  одузима  право  на 
слободан чин избора који је заправо у колизији са феноменом митске 
нужности;  есхатолошке  представе -  апокалиптичне  визије  у  виду 
потопа,  пожара,  епидемија  или  Божијег  уништавања  човечанства, 
општег  разарања  које  прети  колективу  или  појединцу  стално  су 
присутне  у  митолошком  систему  мишљења;  повратак  почетку  и 
савршенство почетка  – враћање праисконском времену што „наставља 
да утиче на свет и судбину људи”. То је посебно раздобље прастварања, 
митско  време,  пра-време,  „почетно”,  „прво”  доба,  које  претходи 
почетку одбројавања искуственог времена. (Мелетински, 1983,174-175); 
неиздифернцирана митска свест  коју  одликује  немогућност 
успостављања  граница  између  овостране  и  оностране  стварности, 
између  живота  и  смрти,  јаве  и  сна,  човека  и  животиње,  човека  и 
заједнице, заједнице и човечанства, знака и узрока. 

Поштовање  ових  специфичних  законитости  митског  мишљења 
условљава и посебан тип приповедачког поступка који се у обликовању 
приче, мотива и јунака везује за опште представе о архаичном човеку, и 
који као такав мора прихватити принципе сасвим посебне логике која 
повезује  збивања несамерљива  рационалним знањем и  свакидашњим 
искуством.  Ово  доводи  и  до  неких  специфичности  у  техници 
приповедања које су сагласне са принципима такозване митске приче: 
митски говор  - недискурзивни говор који није инструмент мишљења, 
преношења и доказивања мисли, већ одраз непојамне суштине коју не 
покреће  логика  и  коју  речи  могу  тек  делимично  обухватити 
(Крагујевић, 1976, 13). Затим приповедање у коме доминира радња а не 
дескрипција и рефлексија. Приповедач не описује, не објашњава, што 
се може објаснити као покушај да се обухвати сам корен збивања што 
је конститутивно  обележје  митског;  Укидање  хронолошког  следа 
догађаја  и  примена нереалистичке  мотивације  са  изразитом 
митолошком,  религиозном  и  фантастичном  компонентом;  Мотивска 
доминација  секундарних  митских  елемената преузетих  из  народне 
традиције и фолклора. 
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МИТОЛОГИЗАМ У САВРЕМЕНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Оно  што  пружа  нарочити  легитимитет,  па  чак  и  неку  врсту 
потребе за митологизацијом у савременој књижевности, па и у српској 
књижевности 20. века, јесте чињеница да целокупна култура и уопште 
свеколика човекова духовна делатност почива на закону симболизације 
чија се схема као какав образац актуелизује у свакој причи и у свакој 
причи  одражава,  па  су  „тако  и  варијанте  мита  заправо  варијанте 
актуелизације одређеног обрасца“ (Кордић, 1987, 77). Овакво схватање 
потиче од Лаканових запажања која полазе од чињенице да је симбол 
заправо сама структура људске мисли (наведено према Кордић, 1987, 
77)  што  води  ка  „неопходности  симболизације  свих  бивстaва,  свих 
ствари и свих судбина“ (наведено према Кордић, 1987, 78), која увек  
остаје у суштини свих ствари мењајући само облике, у зависности од 
промене  одређених  околности.  Као  најбољу  илустрацију  за 
поткрепљење ових својих тврдњи Лакан узима управо митове пошто се 
у њима „врата бивству отварају са сваком варијантом приче, ...и оно 
опстаје и након завршетка културе митског обрасца“, јер се потреба за 
митом, потреба за целином бивства, јавља и у немитским културама. То 
значи да схема митске симболизације „не познаје знаке старости света, 
те да су врата бивству (у миту) увек широм отворена“ (наведено према 
Кордић, 1987, 78). Овакво схватање у сагласности је са дефиницијом 
Мирче  Елијадеа  који  под  митом  подразумева  „динамички  систем 
симбола,  архетипова  и  схема,  динамички  систем  који  на  подстицај 
једне схеме тежи да се претвори у причу“. 

Осим ове симболичке функције мита која подразумева постојање 
мита као динамичког симболичког система сачињеног од архетипова, 
митских мотива и образаца која отварају врата апсолуту, вечно живим 
праисходиштима,  и  обезбеђују  непрекинути  ток  бивства,  поетици 
митологизације  двадесетог  века  као  особеном  начину  уметничког 
организовања  грађе  на  специфичан  начин  доприноси  и  посебан 
квалитетет  саме  митолошке  грађе,  на  којој  великим  делом  почивају 
анализирани  текстови,  а  која  је  пре  свега  садржана  у  такозваним 
митологемама – познатим причама чија је основна одлика подложност 
даљој обради, али и вечито враћање почетку, тачније светом, снажном 
времену почетка, када је свет био „сат пун меда“. Зато се потреба за  
непосредним  коришћењем  митолошке  грађе  у  уметничким  делима 
нарочито  јавља  у  оним  временима  и  оним  културама  које  теже  ка 
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превладавању свих духовних механизама што прете духовној пропасти 
једног доба, једне традиције, као и појединца смештеног у њој. 

Тако  је  са  становишта  спољашњег  приступа  делима  многих 
аутора који у својим делима свесно или несвесно милтологизују (Томас 
Ман,  Џемс  Џојс,  Кафка,  Момчило  Настасијевић,  Растко  Петровић) 
њихов модернистички митологизам био на неки начин изазван таквим 
претњама и кризама, било да су се оне јављале у виду фашизма и страха 
од  распада  постојећег  друштвеног  поретка,  позитивистичког  и 
прагматичког  духа  европског  историцизма  (Томас  Ман,  Растко 
Петровић); билу у виду западноевропског рационализма и техницизма 
који су водили усамљености човека савремене цивилизације, угроженог 
и прегаженог цивилизацијским ходом и одрођивањем од националне 
културне традиције (Џемс Џојс, Момчило Настасијевић).

Што  се  тиче  иманентног  приступа  њиховим  делима,  повратак 
миту значио је повратак првобитном духовном интегритету, тако да се 
поступак митологизације ових аутора показује као најадекватније оруђе 
за  покушај  досезања  апсолута,  божанског  јединства,  времена 
изгубљеног јединства рода и духа колективитета народа, духа кроз који 
„проговара сам искон, места где се човек још духом није отцепио од 
земље, животиње, биљке“, од самог Бога. Користећи се динамичком и 
преображајном моћи митолошке грађе,  техником и структуром мита, 
они су указали на могућности сталног стварања нових структура према 
митском моделу, и то на свим нивоима прозне структуре: и на нивоу 
преношења  митских  садржаја,  затим  реконструкције  појединачних 
митова или њихових специфичних елемената, или на нивоу стварања 
дела  по  узору  на  митске  структуре.  Тако  је  на  основу 
структуралистичко-семантичких  анализа  дела  ових  аутора  могуће 
извршити  и  неку  врсту  систематизације  одређених  утицаја  митских 
елемената на феномен уметничког дела и промена које је дејство мита 
изазвало  у  структурно-семантичким слојевима  књижевног  текста. Из 
анализе њихових капиталних прозних осварења Уликс, Јосиф и његова  
браћа, Тамни вилајет, Бурлеска господина Перуна, бога грома, уочава 
се  могућност  имплементације  митских  модела  на  следећим нивоима 
текста: 

- мит као организациони принцип дубинске структуре књижевног 
текста, и то као битан чинилац актанцијалне структуре или као основ 
парадигматског устројства свих елемената дела,  али и као кохезиони 
чинилац синтагматских секвенци текста;

- мит као кључни чинилац композиционе организације текста, као 
основно или допунско средство сижејног обликовања дела;
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-мит  као  тематско-мотивациони  фактор,  видљив  и  на  нивоу 
површинске структуре  дела али и као елеменат који није емпиријски 
евидентан  већ  као  архетипски  образац који  усмерава  догађаје  према 
утврђеним „законитостима“ колективно несвесног.

Све  ово  доводи  до  промене  на  многим  структуралним  и 
семантичким  слојевима  дела,  до  преобликовања,  па  и  до  рушења 
традиционално схваћених елемената дела.  То се пре свега односи на 
схватање  времена,  које  се  разликује  од  хронолошког,  искуственог, 
историјског времена. Ово време је митско, циклично, повративо време 
које има унутрашњу дужину, али у њему нема напретка, оно је „увек 
понављани  круг  једноликих  промена“  и  које  као  такво  омогућава 
враћање времену светих почетака „што наставља да утиче  на свет и 
судбину  људи”.  Овакво  схватање  времена  узрокује  и  специфично 
схватање  каузалитета  односно  мотивисаност  радње  „митолошким 
кодним системом” а не узрочно-последичним везама међу догађајима 
којима се приписује искључиво мистично порекло, и који се тумаче као 
последица деловања мистичних, тајанствених сила из чега произлази и 
нарочита концепција ликова.  Наиме, уобличавање јунака  везује  се за 
опште  представе  о  архаичном  човеку  и  јунаци  се  управљају  према 
митско-религијским вредностима, а ово уобличавање јунака подређено 
је  још једној  врло важној  одлици мита – детерминисаности јединке, 
закону нужности који влада митским светом а који подразумева да је 
људско  делање  већ  унапред  одређено  деловањем  тајанствених  сила, 
„добром  или  рђавом  коби“,  „наследним  грехом“,  „неким  грехом  и 
кривицом предака“.

Осим  тога,  митски  синкретизам  мишљења  који  се  састоји  од 
укидања граница између овостраног и оностраног света, материјалног и 
духовног,  људи,  животиња,  биљака  и  предмета уноси у  ова  дела 
свепрожимајући,  пантеистички  дух, осећај  свејединства који  у  себи 
носи  клицу  анимистичког  доживљаја  стварности  која  је  још  на 
„митском извору уланчила све живо и мртво у један бескрајни и вечни 
ланац живота“,  природу пројектовала као станиште невидљивих,  али 
врло активних духовних сила, и светлих, соларних, и тамних, мрачних, 
хтонских. Тако  читава  стварност приказаних  светова,  прожета 
мистичним  осећањем  јединства живог  и  мртвог,  органског  и 
неорганског, природног и натприродног, омогућава приповедачима да 
управо  митом  докуче  оне  непознате,  мистериозне,  скривене, 
тајанствене силе,  „један реалитет непознате природе,  замишљене иза 
границе видљивог, рационално схватљивог и чулно опипљивог света“. 
На тај начин они се приближавају недохватном, недокучивом Апсолуту 
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као  највишем  степену  бића,  као  стварности  нечег  већег  и  вишег, 
постојећег  а  невидљивог,  који  се  крије  у  ирационалним  слојевима 
људске свести, Апсолуту као интегралној целини која собом обухвата 
све постојеће,  кријући  у себи смисао свега,  Апсолуту као праоснови 
бића која се стално изнова открива.
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HISTORICAL AND  THEORETICAL FOUNDATIONS OFTHE 
RELATIONSHIP BETWEEN MYT AND LITERATURE

Summary: This  paper  provides  an  overview  of  major  mythological, 
anthropological, ethnological, sociological, philosophical and psychological theories 
and  systems,  as  well  as  mythologists  whose  investigations  attest  to  deep 
interconnectedness  between  literature  and  mythology.  In  the  second  part  of  the 
paper, the author investigates models and possible modes of studying the procedure 
of  mythologisation,  as  well  as the manner in which myth,  mythical  motives and 
structures  affect  structure,  composition  and  narrative  technique,  as  well  as  the 
expression and conceptual orientation of a prose text.

Key terms: literature, myth, theory, history, mythologisation
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АУТОБИОГРАФИЈА У ВИЂЕЊУ ПОЕТИКЕ СРПСКЕ 
КЊИЖЕВНОСТИ ЈОВАНА ДЕРЕТИЋА

Весна Б. Тодоров1

Сажетак: У  раду  се  показује  како  Јован  Деретић  дефинише 
аутобиографију и како је представља као  „врсту између“ или као  „граничну 
врсту“. Експлицитно  се  наводи  где  Јован  Деретић  види  зачетке 
аутобиографије, шта сматра њеним битним обележјима и ко су,  по његовом 
мишљењу, писци ове књижевнонаучне врсте.

Кључне речи: аутобиографија, Јован Деретић, књижевнонаучна врста, 
књижевност, проза

Термин  аутобиографија  настао  је  крајем  XVIII века,  најпре  у 
форми  самобиографија,  а  потом  као  аутобиографија.  Назив 
аутобиографија има три члана –  autos,  graphein, bios, а то значи: ја – 
пишем  –  свој  живот.  У  антици и  средњем  веку  нагласак  је  био  на 
животу, у ренесанси, просветитељсву и романизму нагласак је на ја, а у 
модерној књижевности акценат је на пишем . Све то ствара потешкоће 
у одређењу и дефинисању аутобиографије. Проблем је њено формално 
одређење јер је аутобиографија склона да мења форму. 

Ми се у овом раду у одређењу биографије ослањамо на ставове 
Јована  Деретића,  тачније,  дајемо  његово  виђење  аутобиографије. 
Деретић у својој  Поетици српске књижевности аутобиографију види 
заједно са биографијом, види је као веома блиску роману и дефинише је 
као  причу  о  животном  путу  аутора,  а  наводи  и  постојање 
аутобиографског  романа и романа на биографској  основи. На овакав 
начин, чини нам се, термин аутобиографија престаје да функционише 
на нивоу књижевне врсте, али и на нивоу књижевног рода, па можемо 
закључити  да  је  аутобиографија  прелазна  врста.  Деретић  наводи 
троделну  поделу  књижевних  родова  и  врста,  где  се,  по  његовом 

1  todorov@vaspks.edu.rs



мишљењу,  не  може  сместити  свако  дело  које  се  прихвата  као 
књижевно,  а  које  се  у  националним  историјама  приказује  као  део 
књижевности.  Осим  три  основна  рода  –  лирике,  епике,  драме  и 
одређених врста унутар њих, по мишљењу Деретића, постоје и врсте 
које се, под одрђеним условима, појављују као књижевне, а то су „врсте 
између“  или  „граничне  врсте“,  јер  се  налазе  између књижевности  и 
других  области  писане  речи.  У  те  врсте,  које  се  називају 
књижевнонаучним, Деретић убраја аутобиографију,  али и биографију, 
мемоаре, путописе, есеје и др.

Намеће нам се питање какав је положај тих врста у жанровском 
систему, какво им је место у књижевности и на основу којих мерила се 
може тврдити да је једно дело, чији предмет спада у неку од научних 
дисциплина,  јесте  књижевно,  а  за  друго,  с  истим  или  сличним 
предметом, да није. Деретић се ослања на став Велек-Воренове Теорије 
књижевности,  где  се  књижевноћу  сматра  све  оно  што  поседује 
„измишљеност“,  „инвенцију“  или  „уобразиљу“.  Истина,  овај  став  не 
можемо  узети  као  искључив,  јер  у  књижевност  спадају  не  само 
примарно  дела  која  садрже  ту  „инвенцију“  и  која  су  дела  „праве” 
књижевности, већ и дела која су написали многи филозофи, историчари 
и  беседници,  који  су  изгубили  актуелни  значај  у  својим  основним 
дисциплинама и које данас читамо једино као писце.

Наводећи  термин  књижевнонаучне  врсте  Деретић  настоји 
објаснити да сам тај  назив не изгледа нарочито погодан јер се њиме 
један велики део књижевности више искључује из жанровског система 
него што му се налази одговарајуће  место у том систему,  те се зато 
намеће  потреба  за  даљим  жанровским  разврставањем  дела 
књижевности, која су одређена као књижевнонаучна.

У  књижевнонаучним  врстама  Деретић  разликује  три  велике 
скупине.  Прву  чине  оне  врсте  у  којима  је  тежиште  на  конкретним 
чињеницама, на стварним догађајима и личностима. То су врсте које се 
налазе између књижевности и историје. Реч је, дакле, о аутобиографији, 
мемоарима, биографији, путопису, под одређеним условима, и о делима 
чисте историје.

Другу  скупину  чине  –  дијалог,  писмо,  есеј  и  те  врсте  су 
„граничне“. Оне се налазе између књижевности и филозофије и у њима 
је  тежиште  на  општем,  а  не  на  појединачном,  на  идејама,  а  не  на 
догађајима.  За  врсте  друге  скупине  може  се  употребити  назив 
есејистичка проза или, једноставније – есејистика.

Трећу  групу  чине  разне  врсте  беседничке  прозе,  која  се  бави 
општим  питањима  али  из  перспективе  неке  сасвим  конкретне 
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ситуације.  Књижевност  новог  доба  не  даје  много  простора  за 
беседништво, тако да је оно у извесном смислу постало ванкњижевна 
појава. 

Графикон I: Књижевнонаучне врсте
Аутобиографија је одређена као књижевнонаучна врста. Она не 

поседује „инвенцију“ која се може схватити као фикција, а то је, пак, 
одлика „праве” књижевности, те се онда аутобиографија може схватити 
као  нефикционална  проза,  као  документарно-уметничка  врста,  с 
обзиром да је фактицитет, тј. документарност једна од њених основних 
компоненти.  Поштујући  тај  принцип  документарности  у  област 
нефикционалне прозе, поред аутобиографије, спадају и оне врсте које 
почивају на аутобиографској основи - мемоари, дневници, путописи.

Аутобиографија је најстарија међу наведеним врстама и како се у 
Поетици српске књижевности Јована Деретића истиче,  њени зачеци 
налазе  се  већ  на  почецима  старе  књижевности,  у  првој  српској 
хрисовуљи – у оснивачкој  повељи манастира Хиландара,  где је  дата 
сажета  владарска  аутобиографија,  односно  биографија  Стефана 
Немање. У две верзије те повеље може се пратити развој биографског 
жанра:  обе  садрже у  сажетом облику владарски  животопис  Стефана 
Немање. У првој верзији „издавач“ је сам Немања и та повеља,  поред 

беседа - све врсте 
беседничке прозе

књижевност

аутобиографијабиографија мемоари

путопис

историја

дијалог

писмо

есеј

филозофија
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правних одредби о оснивању манастира и утврђивању његовог поседа, 
садржи кратку али прецизно писану аутобиографију оснивача и ктитора 
манастира, тј. самог Стефана Немање. У њеном уводу изречене су две 
религиозно-политичке  идеје.  То  су  идеја  о  легитимитету  владарске 
власти и идеја о божијим изабраницима, чија је улога спасење људског 
рода.  Надаље  се  те  идеје  проширују  и  тако  се  добија  владарска  и 
морална аутобиографија. 

„Пошто  је  извршио своју  мисију  владара,  пошто  су  у  његовој 
земљи одасвуд завладали ’мир и тишина’, он је почео мислити на се и 
бринути се о својој души и вечном животу: ’... и све овог света, част и 
слава, дође ми као ништа, и сва красота овога живота и диван изглед 
постаде ми видимо као дим .. ’ ” (Деретић, 1996: 57). 

У другој верзији издавач је Немањин син Стефан Првовенчани и 
она је само проширена варијанта прве: 

Када  у  почетку  створи  Бог  небо  и  земљу  и  људе  на  њој,  и 
благослови их и  даде им власт над сваком тварју својом,  и постави 
једне царевима, друге кнезовима а треће господарима, и сваком даде да 
пасе стадо своје и да га чува од сваког зла које би наишло на њега. С 
тога,  браћо,  Бог  премилостиви  утврди  Грке  царевима,  а  Угре 
краљевима и сваки народ разделив, и закон даде, и обичаје установи, и 
господаре  над  њима  по  обичају  и  по  закону  раставив  својом 
премудрошћу. 

Стога  по  многој  својој  и  неизмерној  милости  човекољубља, 
дарова  нашим  прадедовима  и  нашим  дедовима  да  овладају  овом 
српском земљом,  и  све  као  Бог  чинећи  на  боље људима,  не  хотећи 
људско  страдање,  посатави  господина  ми  оца  као  великог  жупана, 
названог на светом крштењу Сефана Немању. 

И обнови  своју  дедовину и  боље  је  утврди,  Божјом  помоћу и 
својом мудрошћу, датом му од Бога. И подиже пропалу своју дедовину 
и задоби од морске земље Зету ... (Првовенчани, 1999: 3).

Излагање је,  као  што можемо видети,  у  трећем лицу,  чиме се 
аутобиографија претвара у биографију. Та традиција настављена је и у 
каснијим  повељама,  у  којима  се,  на  одређеном  месту,  одмах  после 
богословско-јуридичког увода (аренге2) обично говори о мотивима који 
су  ктитора  покренули  на  дело  које  правно  санкционише  повељом, 

2 Уводни текст повеље у коме се излажу мотиви за  доношење одлуке  која  ће бити 
саопштена у експозицији и диспозицији повеље. Нарочито је негована у канцеларији 
средњовековног српског двора. 
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износећи  поводом тога  многе  моменте  из  свог  живота.  На  повезану 
аутобиографију, после Немањине Хиландарске повеље, највише личи и 
увод Законика цара Душана из 1349. године:

„Си – же законик постављајем от православнаго Сабора нашего, 
преосвештеним  патријархом  кир-Јоаникијем  и  васеми  архијереји  и 
црковники, малими и великими, и мноју, благоверним царем Стефаном, 
и васеми властели царства ми, малими же и великими. Законом же сим 
сложенија бише“ (наведено према Михаљчић, 2004: 6).

Дакле,  у аренгама треба тражити почетке аутобиографије јер и 
аренга, попут аутобиографије, има два битна обележја: 

• поседује директну упућеност јавности, поседује директног 
адресанта,

• у њој је изразита присутност садржаја и изванредних поетских 
слика, тј. постоји присутност личног.

То су управо она обележја која  карактеришу и аутобиографију 
као жанр. У тим аренгама даје се историја личног живота у општим 
цртама, као што смо већ навели, како би се истакла важност личности 
која пише повељу, а то изношење личног је управо аутобиографско.

Пре аутобиографије Доситеја Обрадовића Живот и прикљученија, 
коју Јован Деретић сматра првом правом аутобиографијом, истиче се и 
постојање аутобиографије  или бар аутобиографског  код оних писаца 
који  у  својим  делима  довршавају  трајање  српске  традиционалне, 
средњовековне историграфије и отварају путеве историграфији новог 
доба. Ту Деретић мисли на Ђорђа Бранковића и његове Славеносербске  
хронике,  Јована  Рајића  и  његову  Историју  катехизиса и  Симеона 
Пишчевића  и  Извештај  о  доживљајима  Симеона  Степанова  
Пишчевића .

Ђорђе  Бранковић  је  у  својим  Славеносербским  хроникама на 
причу о прошлости српског народа надовезао причу о догађајима свога 
доба, где је себе приказао као главног јунака. Пета, последња књига тог 
опсежног дела  има аутобиографски  карактер али ту се  не  појављује 
аутобиографско „ја”, које представља једну од битних одредница тог 
жанра.  Бранковић о себи говори у трећем лицу.  Таквим начином он 
причу о себи одваја  од приватне историје  и смешта је у  колективну 
историју.  Тако  долази  до  повезаности  заједничке  и  личне  судбине, 
историје и аутобиографије, а та повезаност још јасније је изражена код 
Симеона Пишчевића.

Пишчевић  је  јасно  извршио  разграничење  аутобиографије  и 
историје и аутор је две књиге. Он то већ наглашава у самом наслову -  
Извештај  о  доживљајима  Симеона  Сепанова  Пишчевића,  генерал  –  
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мајора  и  каваљера  Ордена  св.  Ђорђа.  О  његовом  рођењу,  животу,  
васпитању,  учењу,  почетку  службе,  пресељењу  у  далеку  земљу,  о  
војничким делима и о разним доживљајима његовим које му је донела  
срећа и несрећа. Писао својом руком, а сакупио из разних својих записа;  
довео до 1785.  године. Обе књиге назвао је извештајима желећи тим 
називом да нагласи њихову документарну,  чињеничку заснованост. У 
првом спису,  који је краћи, он излаже историју „српске нације” коју 
доводи до свог времена, до сеобе Срба из Аустрије у Русију средином 
XVIII века, у којој је и сам учествовао. Он у обраћању „благонаклоном 
читаоцу” каже да ће у том првом делу „...говорити о доживљајима моје 
ране  младости,  о  моме  школовању,  и  о  мојој  служби  у  аустријској  
војсци – од почетка па до мог доласка у Русију” (Пишчевић, 1963: 3). 
Други део је вишеструко опсежнији и ту Симеон Пишчевић прича о тој 
сеоби и догађајима који су јој претходили и који су уследили након ње 
као  о  нечему  што  се  њему  самоме  догађа,  што  представља  његову 
приватну историју. Други део ће, како каже Пишчевић: „ ... говорити о 
мом животу у Русији, и о свему што ми се тамо дешавало до поласка 
мога у рат у Пољску, 1767. године” (Пишчевић, 1963: 3).

Тако се  добила  прва  велика  српска  аутобиографија  и  једно од 
најзначајнијих  и  најбољих  дела  ове  врсте  код  нас,  истиче  Јован 
Деретић.  „Иако  настала  у  страној  средини,  изван  оквира  српске 
књижевности свог доба, и написана на руском језику,  она је по свом 
карактеру српско дело. Она је српско дело и по томе што произилази из 
основне традиције српске литературе” (Деретић, 1997: 303).

Јован Рајић је трећи у низу српских историчара  XVIII века код 
којег  се  открива  генетска  веза  наше  аутобиографије  са 
историографијом. Деретић наглашава да Рајић није испричао причу о 
себи у продужетку своје велике Историје, која је завршетак и синтеза 
читаве наше дотадашње историографске традиције, већ у оквиру једне 
друге, мале и друкчије историје, чији су предмет догађаји његовог доба 
у којима је и он сам био главни јунак. 

Рајић је тај  спис назвао  Точноје изображеније катехизиса а  на 
народни језик преведаена је под насловом Историја катехизиса. У њој 
је он изнео перипетије око свог рада на књизи Мали катехизис и у вези 
с  тим  дао  је  критику  просветне  политике  српских  митрополита  у 
времену од карловачких школа Е. Козачинског до настанка споменуте 
књиге.  Историја  катехизиса,  према  томе,  има  исходиште  у  другом 
основном жанровском моделу читаве дотадашње наше књижевности, 
који смо назвали просветитељским (Деретић, 1997: 303).
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На  тим  истим  основама,  даље  истиче  Деретић,  темељи  се  и 
аутобиографија  којом  почиње  нова  српска  књижевност  –  Живот  и 
прикљученија Доситеја  Обрадовића.  И  у  њој  су  лични  доживљаји  и 
искуства  полазна  тачка  у критици традиционалне  културе.  Међутим, 
постоји разлика  између Рајића и Доситеја  јер Доситеј  тежи да се  та 
критика превлада и да се на рушевинама старе културе поставе основе 
нове,  која  треба  тек  да  се  изгради.  Та  активна  негација  традиције 
одређује  и  жанровски  карактер  дела.  Деретић  Доситејеву 
аутобиографију  схвата  као  антитезу  житију  схваћеном  у  најширем 
смислу  те  речи.  (Житије  је  било  основни  жанр  читаве  дотадашње 
литературе.)

Књига  почиње  на  начин  хагиографије  да  би  експлицитном  и 
имплицитном  критиком  тог  жанра  прерасла  у  модерно,  потпуно 
световно  дело,  у  житије  народног  учитеља  и  просветитеља.  То  нас 
наводи на закључак да Деретић аутобиографију схвата,  како смо већ 
истакли,  као  писање  о  сопственом  животу,  тачније  као  писање  о 
животном  путу  аутора  и  тиме  аутобиографију  приближава  роману. 
Помиње се чак и аутобиографски роман, премда он може, али не мора 
бити  писан  у  првом  лицу  једнине,  па  тако  аутобиографија  бива 
отворенија,  одговара  објективним  чињеницама,  а  аутобиографски 
роман има један део интимности, али је и доста одвојен од реалног „ја”.

Интересантно  је  да  Деретић  у  Поетици  српске  књижевности 
аутобиографију  приближава  роману,  а  онда  у  Поетици  Доситеја 
Обрадовића, Живот и прикљученија, посебно први део, представља као 
зборник, тачније као виши облик књиге у односу на зборник, с којим 
изнутра показује неко сродство јер у том делу жанрови спонтано ничу у 
процесу  структурације.  Ти  жанрови  тако  и  остају  несамостални, 
уклопљени  у  целину  којој  припадају,  поред  очитих  тенденција  ка 
аутономности. Деретић тако  Живот и прикљученија види и као есеј, а 
не као аутобиографију јер оно што је за аутобиографију најважније – 
јесте пишчева приватна историја, извештај о његовим доживљајима. У 
овом делу, међутим, Доситеј не прича само о себи, већ непосредно, у 
виду експлицитних формулација,  које су дате или у облику дијалога 
или  у  виду  директних  пишчевих  интервенција  (наравоученија),  даје 
негативну  оцену  манастира  као  друштвене  институције,  а  излагање 
личних  утисака  и  погледа  на  нека  питања  живота,  морала,  науке, 
уметности  (у  овом  случају  на  питање  манастира  као  друштвене 
институције) јесте есеј, а не аутобиографија. 

Осим  есеја,  Деретић  истиче  и  постојање  приповетке  али  и 
путничког  извештаја  у  делу  Живот и  прикљученија.  Он  не  бежи од 
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аутобиографије  као  жанровске  одреднице  и  истиче  да  је  највише 
аутобиографских  појединости  унесено  у  прво  и  шесто  поглавље. 
Међутим,  за  друго  поглавље,  које  носи  назив  „Почетак  греческе 
књиге”,  каже  да  је  мала  хумористичка  приповетка,  а  за  четврто 
поглавље  са  насловом  „Почетак  мог  путовања”  да  је  мали  поетски 
путнички  извештај.  С  обзиром  на  то  да  је  у  овом  делу  Доситеј 
представљен, не само као човек разума, него и човек осећања, што је 
блиско сентиментализму, Деретић неке делове Живота и прикљученија 
види и као сентименталну приповетку. 

Дакле,  долази  до  приближавања  аутобиографије  приповеци  и 
путпису.  Онда се, логично, поставља питање да ли је аутобиографија 
књижевност или гранични жанр – да ли је роман, приповетка, путопис, 
есеј  или  је  једноставно читалац тај  који  све  одређује  –  да  ли  ће  се 
аутобиографија  читати  као  аутобиографија,  као  роман  или  као  неки 
други жанр. 

Графикон II: Жанрови инкорпорирани у аутобиографију Живот и 
прикљученија

После  Доситеја  Обрадовића,  крајем  XVIII и  у  првој  половини 
XIX века,  настао  је  већи  број  аутобиографија.  Неке  од  тих 
аутобиографија  су  продужетак  доситејевске  традиције.  Такве  су 
аутобиографије  Саве  Текелије,  Јоакима  Вујића,  Герасима  Зелића, 
Милована  Видаковића.  У  другим  аутобиографијама  та  доситејевска 
традиција  прожима  се  новим  историјским  искуствима  чије  је 
исходиште у Првом српском устанку. То су аутобиографско-мемоарска 
дела  Проте  Матеје  Ненадовића,  Нићифора  Нинковића  и  других 
устаничких  летописаца.  У  великим  европским  литературама  друга 
половина  XVIII и прва половина  XIX века назива се великим добом 

а у т о б и о г р ф и ј а 

есеј роман

сентиментална 
приповетка

путнички 
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аутобиографије  што  се  доводи  у  везу  с  појавом  новог,  модерног, 
грађанског индивидуализма. 

И у нашој књижевности, истиче Деретић, последње две деценије 
XVIII и  прва  половина  XIX века  могу  се  узети  као  велико  доба  у 
историји аутобиографије. Пре тога аутобиографија је редак жанр јер у 
антици  и  средњем  веку  представљање  себе  је  другачије  од 
представљања себе у  XVIII веку,  где аутор хоће себе да представи у 
лепом светлу. У средњем веку није се смело говорити директно о себи 
већ кроз дела и примере славних личности.  Свето писмо говори да се 
може славити у општем, колективном. Постоји божији ред и у њему је 
свако добио место – его је потиснут у други план, а друга је категорија 
општости,  а  оно  што  је  опште,  обавезно  је.  У  таквој  клими  праве 
аутобиографије нема сем у аренгама, о чему је већ било речи, тако да ће 
управо XVIII век створити погодно тле за процват аутобиографије, што 
је  у  складу  с  новим  грађанским  добом  где  човек  постаје  центар 
интересовања: 

У  XVIII веку,  када  се  рађа  нова  књижевност,  настаје  модеран 
жанр,  аутобиографија  као  приватна  историја  писца,  као  прича  о 
његовом индивидуалном развоју. По том свом основном одређењу она 
представља негацију дотадашње књижевности али негацију остварену 
на морфолошким претпоставкама које су дате у самој тој књижевности 
(Деретић, 1997: 302).

Традиција аутобиографске литературе наставља се и у наредним 
периодима.  Аутобиографије  или  мемоаре  (овде,  дакле,  Деретић 
приближава  аутобиографију  мемоарима)  пишу  књижевници, 
политичари и јавни радници, научници. Међу књижевницима помињу 
се Јаков Игњатовић и Симо Матавуљ. Њихова дела у том домену су 
најзначајнија. Од политичара и јавних радника Деретић истиче Теодора 
Стефановића Виловског, Владана Ђорђевића, Перу Тодоровића, Миту 
Ценића,  Косту  Христића,  а  од  научника  Милутина  Миланковића  и 
Михаила Пупина.

Нови  велики  процват  аутобиографско-мемоарске  литературе,  с 
нагласком на њеној  мемоарској  компоненти,  донели су доживљаји и 
искуства  из  Другог  светског  рата.  Таква  су  дела  Драгојла  Дудића, 
Владимира  Дедијера,  Родољуба  Чолаковића,  Гојка  Николиша, 
патријарха  Гаврила  Дожића  и  многих  других.  Својим  уметничким 
дометима та грана наше књижевности доноси много више него што би 
се рекло по пажњи која јој је поклоњена у књижевној мисли.

Ако  се  српска  проза  посматра  у  целини,  узимајући  у  обзир 
фикционалне, али и документарно-уметничке жанрове, можемо видети 
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да је она достигла пуну уметничку зрелост, најпре на другом, па тек 
онда  на  првом  подручју.  Ако  се  упореде  аутобиографије  Доситеја 
Обрадовића,  Симеона  Пишчевића  и  Герасима  Зелића  с  романима 
наших  првих  романописаца  Атанасија  Стојковића  и  Милована 
Видаковића видимо велику разлику у уметничким квалитетима између 
њих на велику штету романописаца. 

Исту  разлику,  наводи  Деретић,  можемо  приметити  и  ако 
упоредимо,  из  нешто  каснијег  времена,  мемоарско  писање  Проте 
Матеје Ненадовића и Нићифора Нинковића са романима и приповекама 
Богољуба  Атанацковића,  где  је  мемоарско  писање  с  далеко  већим 
уметничким квалитетима. Деретић на основу оваквог виђења сматра да 
у  овим  формативним  раздобљима  нове  српске  књижевности  постоје 
одличне  аутобиографије  којима се  могу придружити  и  биографије  и 
хронике  Вука  Караџића  и  других  устаничких  летописаца,  а  с  друге 
стране постоје почетнички невешти романи.

Међутим, те предности наше аутобиографске прозе слабо се виде. 
Један од разлога тог непримећивања јесте у томе што су многе наше 
аутобиографије остале у рукопису и тек касније угледале светлост дана. 
Други  разлог  се  може  тражити  у  много  мањем  престижу  који  има 
аутобиографија, посебно у поређењу са романом, тако да историчари и 
критичари  мало  обраћају  пажњу  на  њу.  Читаоци  радо  читају 
аутобиографију уколико се у њој  откривају скривене,  по могућности 
скандалозне  стране  недавне  историје.  Уколико  аутобиографија  нема 
такве мотиве у себи, бива непримећена. 

На аутобиографској основи настала је још једна књижевна врста 
која  има  огроман  значај  за  српску  књижевност.  Реч  је,  дакако,  о 
путопису.  Он се јавља и у старој и у новој књижевности. Путопис се 
јавља у оквиру Доситејеве аутобиографије. Та аутобиографија нарочито 
у  другом  делу прераста  у  путопис,  а  одатле  и  потиче  главна  форма 
српског путописа – форма путничких писама. Путописне партије налазе 
се  и  у  аутобиографијама  писаца  наредних  генерација  –  Герасима 
Зелића,  Нићифора  Нинковића,  Јоакима  Вујића,  Проте  Матеје 
Ненадовића.  Питамо  се,  онда,  да  ли  је  путопис  скривена 
аутобиографија,  ако  се  има  у  виду да  сваки  путник  обично  описује 
места и људе онако како их је сам видео. У спонтаности казивања, у 
изношењу властитих запажања о својим и туђим искуствима можемо 
запазити елементе аутобиографског у путопису. 

И да закључимо: Јован Деретић у Поетици српске књижевности 
аутобиографију види као „врсту између“, као „граничну врсту“, тј. као 
књижевнонаучну врсту.
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Осим врста и подврста које обухватају три основна рода, постоје 
и  врсте  које  се  под  одређеним  условима  такође  појављују  као 
књижевне. То су врсте  између  или граничне врсте, зато што се налазе 
између  књижевности  и  других  области  писане  речи  (на  пример, 
аутобиографија,  биографија,  мемоари,  путопис,  есеј  и  др.).  Оне  се 
обично називају књижевнонаучним врстама (Деретић, 1997: 128). 

Пратећи аутобиографију од њеног настанка, који Деретић види у 
аренгама средњевековних житија, наводи се и њена блискост историји, 
тј.  хроници  јер  аутобиографију  карактерише  историчност.  Међутим, 
осим  што  аутобиографију  види  међу  поменутим  жанровима 
документарног типа, Деретић је одређује и као блиску роману, али је 
приближава  и  путопису  и  мемоарима,  док  само  дело  Живот  и 
прикљученија  дефинише као  својеврсну  аутобиографију,  тј.  као 
животопис.

Питамо  се,  онда,  како  схватити  аутобиографију.  Шта  је 
аутобиографија?  Да  ли  постоји  жанр  аутобиографија?  Да  ли  је 
чињеница да се пише у првом лицу једнине довољан разлог да се каже 
аутобиографија и да ли је то аутобиографско „ја” најбитнија одредница 
овог жанра? 

Сва  наведена  питања  и  данас  стварају  тешкоће  за  жанровско 
разврставање аутобиографије. Њена склоност да мења форму, да може 
бити  у  облику  романа,  путописа,  мемоара,  условила  је  трагање  за 
формом,  а  то  трагање  отежава  поступак  дефинисања.  Термин 
аутобиографија тако престаје да функционише на нивоу традиционално 
схваћене  књижевне  врсте  и  књижевног  рода,  па  можемо  рећи  да  је 
аутобиографија прелазна врста. Уместо аутобиографија данас се често 
узима  термин  аутобиографски  дискурс,  а  онда,  у  потрази  за 
објашњењем  тог  дискурса,  престала  је  потреба  за  питањем  шта  је 
аутобиографија.

Ипак,  не  може се оспорити постојање аутобиографије.  Постоје 
само разлике у њеном виђењу и тумачењу, али она постоји одувек, како 
је то рекао Филип Лежен, само у различитим облицима и степенима. 
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AUTOBIOGRAPHY FROM THE VIEW OF POETICS OF 
SERBIAN LITERATURE BY JOVAN DERETIC

Sumary:  Jovan  Deretic  in  Poetics  of  Serbian  Literature defines 
autobiography as a “kind inter alia” or a “limit kind” or aliterary-scientific kind, in 
consideration  that  the  autobiography  exists  among the  literature  and  some other 
forms of written word. Except this genre classification, Jovan Deretic follows the 
autobiography  from  its  very  beginnings  and  exsplicitly  explanes  its  main 
characteristics, mentioning, at the same time, the authors of this literary-scientific 
kind.
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НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ У ДРЕВНОМ ЕГИПТУ 

Милан В. Живановић1

Сажетак:  Историја  ниједне  науке  не  почиње  њеним  званичним 
промовисањем  у  нову  научну  дисциплину.  Њени  извори  се  акумулирају  у 
многобројним  активностима,  преплитањима  других  наука  у  претходном 
периоду.  Кад  се  тим  радом  сакупи  довољно  материјала,  који  се  у 
класификацији наука  издваја својим предметом,  циљевима и методологијом 
истраживања, можемо говорити о рађању нове науке. Математика, као наука, с 
правом  заузима  централно  место  у  развоју  људске  цивилизације.  Тај  став 
истицан је кроз разне епохе у речима и делима најистакнутијих стваралаца.  
Стога је апсурд да она, неоправдано, у настави буде запостављена, правдањем 
њене  „непопуларности“,  или  још  горе,  тенденциозним  форсирањем  других 
наука,  као  резултат  односа  снага  у  административним  структурама  разних 
нивоа планирања образовања.  Циљ овог текста је да историјским приказом, 
рађања  наставе  математике,  математику као  науку  популаризује,  и  оправда 
њену  неопходност  у  савременој  настави.  Конкретно  ће  бити  анализирани 
најстарији  древни  списи  припремани  за  наставу  математике:  Московски  и 
Ахмесов папирус.

Кључне  речи: Настава  математике,  Московски  папирус,  Ахмесов 
папирус.

Иако се методика наставе математике осамосталила, као научна 
дисциплина, релативно  касно,  не  може  се  рећи  да  њени  корени  не 
досежу до самих извора математичке мисли. Најстарији математички 
списи, Московски и Ахмесов папирус, сведоче да је још у тако раном 
периоду рађања математике постојао неки организован систем наставе.

Данас нам се чини да су знања Египћана била примитивна. Они 
нису  отишли  даље  од  аритметике  разломака,  решавања  линеарних 
једначина  и  специјалних  случајева  квадратне  једначине.  Древни 
научник је ишао неутабаним стазама и његов интелектуални труд не 

1 mzivanovic@vaspks.edu.rs



треба потцењивати. Тај напор није ништа мањи од оног који данашњи 
математичар  улаже  у  решавање  непознатог.  Математичка  знања  су 
произашла из практичних проблема и омогућавала су мерење површине 
поља,  запремине  тела,  мерење  количине  жита,  поделу  имања, 
одређивање пропорција различитих величина за размену робе (у Египту 
новац није постојао), грађевинске подухвате... 

Све је то захтевало и математичко образовање.
Излагање математике,  било усмено или писмено,  претпоставља 

какав такав вид систематичности. Садржај поменутих папируса упућује 
на  закључак  да  су  ти  текстови  припремани  за  извођење  наставе.  У 
решавању проблема се не излаже општи метод, већ се иде на конкретна 
израчунавања.  Класификација  задатака  није  према методу решавања, 
већ по темама. Сваки задатак се решава изнова без икаквих појашњења 
и на јединствен начин. Понегде се даје провера добијеног резултата. О 
самом облику организације наставе не постоје никакви подаци.

Пре  него  што  пређемо  на  приказ  садржаја  ова  два  артифакта 
укратко се упознајмо са аритметиком старих Египћана. 

У употреби је био десетични адитивни бројевни систем. Јединица 
је писана једноставном вертикалном цртом,  двојка са две такве црте 
итд. Остале декадне јединице имале су своје хијероглифске ознаке (Сл. 
1).
1 10 100 1000 10,000 100,000 1,000,000

Слика 1.
Тако је на слици 2 је записан број 35736

Слика 2.
Сабирано  је једноставним  груписањем одговарајућих ознака, са 

тим  што  је  десет  ознака  мање  декадне  јединице  замењивано  једном 
већом.

На пример: 2343 + 1671
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Групишемо све истородне хијероглифе
    

    

    
    

 
 

Претварамо 10 десетица у једну стотину
    

    

 
 

Затим 10 стотина у једну хиљаду 

 

 

 
 

На крају добијамо резултат 4014.
Слично  је  са  одузимањем:  из  умањеника  су  одстрањивани 

истоветни хијероглифски знаци умањиоца. Уколико је у умањику неких 
декадних  јединица  било  мање,  тада  је  једна  виша  декадна  јединица 
умањеника  замењивана са  10 нижих па се поново вршило уклањање 
заједничких цифара. 

Множење  је  такође  било  адитивно.  Сводило  се  на  сабирање 
мултипликанта  и  његових  вишеструко  удвостручених вредности. 
Погледајмо пример 13х23

*1х23=23
2х23=46
*4х23=92
*8х23=184
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Сабирањем означених редова добија се да је
 13х23=(1+4+8)х23=23+92+184=299.

Дељење  без  остатка  се  сводило на  множење (видети  опис  69. 
задатка Ахмесовог папируса). 

Операцијом дељења Египћани долазе и до разломака. Међутим то 
нису разломци у оном смислу како их ми сада схватамо. Сви разломци 

су  били  облика  Nn
n

∈  ,1  изузев  
3
2 ,  при  томе  су  се  историчари 

математике договорили да 
n
1  записујемо n , а 

3
2  са 3 , по аналогији 

са  египатским  начином  обележавања  реципрочне  вредности 
исписивањем симбола шкољке изнад броја (Слика 2.). 
1 / 2 1 / 3 2 / 3 1 / 4 1 / 5

       

Слика 2.
Московски  папирус  је  до  данашњих  дана  најстарији  познати 

чисто математички писани текст. Највероватније да је писан за време 
владавине фараона Сенусрета III или Аменемхета III, тј. средином XIX 
века п.н.е. Открио га је родоначелник руске египтологије Голенишчев 
(Владимир Семёнович Голенищев 1856.-1947.) 1892. или 1893. године у 
Теби. Сада се папирус Голенишчева чува у Сант Петерсбургу у Музеју 
лепих  уметности  А.  С.  Пушкина.  Папирус  је  дугачак  5,4  метара  и 
широк од 4 до 7 цм. Садржи 25 задатака са решењима. Дешифровао га 
је 1927. године руски историчар Струве2 (Васи́лий Васи́льевич Стру́ве 
1889.-1965.).

Врсте проблема у Московском папирусу су:
Проблеми о дужини делова брода. То су проблеми под редним 

бројевима 2 и 3. 
Аха  проблеми,  у којима се  тражи одређивање величине,  ако  су 

дати величина и њен део. Три проблема под редним бројевима 1, 19 и 25.

2 Превођење је започео Турајев, али га је смрт 1920. прекинула у том послу. Његов рад 
наставио је Струве и завршио га 1927. Текст је преведен на немачки и објављен 1930. у  
Немачкој. 
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Већина  (10  од  25  проблема)  су  тзв.  пефсу3 проблеми,  који  се 
односе на израчунавање пропорција мера хлеба и пива у зависности од 
врсте зрна житарице.

У 11.  и 23.  тзв.  Баку проблемима треба пронаћи економичније 
моделе рада. 

Остали  проблеми  су  геометријски:  израчунавање  метричких 
особина  елемената  троугла  и  правоугаоника,  одређивање  површине 
хемисфере (полуцилиндра ?)4 и запремине зарубљене пирамиде.

Неки од тих проблема су:
Задатак  6. Одредити  странице  правоугаоника  површине  12 

јединица, ако ширина изниси 3
4  дужине. 

Судећи према редосладу наведених операција у решењу задатка 
се користи пропорција између квадрата замишљене дужине 1 и површи 

у том случају једнаке 3
4 , и квадрата дужине  x  и дате површине 12, 

имамо:  12 : x2= 3
4

: 12 .  Тако  се  у  египатском  решењу  прво  рачуна 

1: 3
4
=1 1

3 , затим 12⋅1 1
3
=16 , одакле се добија дужина 4 и на крају за 

ширину имамо 4⋅(3⋅1
4)=(4⋅1

4)⋅3=3 .

Слика 3. 
На слици 3. је фрагмент Московског папируса са 6. задатком.
Превод по редовима је следећи:

3 Пефсу је  строегипатска  мера  за  квалитет  жита.  Дефинише  се  као однос  количине 
житарских прерађевина и количине за то употребљеног жита.
4 Видети задатак 10 Московског папируса.
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[1] Код правоугаоника
[2] површине 12 јединица, ако је ширина 1/4 +1/2 (тј 3/4) дужине 

(израчунај)
[3] Израчунај 1/4+1/2 до 1, Резултат 1 1/3
[4] Сада 12 квадратних јединица помножи са 1 1/3. Резултат 16 

квадратних јединица
[5] Израчунај који број квадриран даје 16. Резултат 4. За дужину 

и 1/2+1/4 од тога је 3 јединице. 5

Задатак 10. Израчунати површину корпе са отвором 9 јединица.
Није  извесно  да  ли  је  корпа  била  облика  полусфере  или 

полуцилиндра.  У  оба  случаја  решење  је  приближно  тачно.  Ипак, 
проблем  је  значајан  јер  се  први  пут  израчунава  површина  једне 
криволинијске  фигуре.  Сматра  се  да  је  овде  број  π  израчунат  са 
грешком око 1%.

Египћани су знали да израчунају запремине многих тела: коцке, 
квадра,  ваљка,  као  производ основе са  висином.  Не  постоје  списи о 
особинама праве пирамиде иако су гробнице фараона прављене баш у 
том облику. Сматра се да су до обрасца за запремину пирамиде дошли 
емпиријски, упоређујући пирамиду и призму истих основа и висина.

Задатак  14. Израчунати  запремину  четворостране  зарубљене 
пирамиде датих ивица основе 4 и 2 и висине 6 јединица мере. 

Писац наводи следећи поступак решавања: Квадрираш 4 добијеш 
16, квадрираш 2 добијеш 4. Помножиш 4 са 2 добијеш 8. Сабереш 16, 4 

и 8 добијеш 28. Израчунаш 1
3  од 6 резултат је 2. Помножиш 2 са 28 и 

добијеш запремину 56. На слици 4. је фрагмент Московског папируса 
са четрнаестим задатком.

5 У решавању задатку се појављује и појам квадратног корена. Претпоставља 
се да је постојала таблица бар наколико значајнијих корена, али до сада таква 
претпоставка није добила фактичку потврду.
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Слика 4.
Кад  бројеве  заменимо  одговарајућим  променљивим  добија  се 

тачна формула

V= H
3

(a2+ab+b2) .

Сматра  се  да  је  овај  задивљујући  резултат  добијен  чисто 
математичким  расуђивањем.  Вероватно  је  пирамида  разбијена  на 
делове као на слици 5.

Слика 5.
Задатак 19. Израчунај цело које са половином и са још 4 даје 10.
Данас се овакав задатак моделује једначином 

x+ 1
2

x+4=10

а решење је 4.
Ахмесов папирус потиче из око 1650. године п.н.е, а добио је име 

по свом писцу Ахмесу. Сам писац тврди да је то препис задатака, које 
је он изабрао, из документа старог око 200 година и да је посвећен „за 
савршено  и  темељно  проучавање  свих  ствари,  разумевање  њихове  
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суштине и знања њихових тајни“. Папирус је 1858. године пронашао 
шкотски археолог Хенри Рајнд (Alexander Henry Rhind 1833. – 1863.) по 
коме се артифакт назива и Рајндов папирус. Фрагменте текста је најпре 
1870.  године дешифровао немачки египтолог Ајзенлор (August Adolf 
Eisenlohr  1832  -  1902). На  његове  радове  надовезао  се  енглески 
историчар Пит (Thomas Eric Peet  1882 –1934), а дешифровање је 1929. 
завршила  група  америчких  аутора.  Дужина  папируса  је  5,25  m и 
ширина 33 cm , са садржајем од 84 задатка са препорукама за њихово 
решавање. Папирус садржи и таблицу разломака. Већи део папируса се 
чува  у  Лондону,  а  остатак  у  Њујорку. Сви  проблеми  су  практичне 
природе, али је њихово решавање сугерисало општа правила примене.

Неки од проблема овог документа су и следећи:
Проблем  26. Величина  и  њен  четврти  део  укупно  дају  15 

јединица.
У савременој  математичкој  нотификацији  решење  проблема  се 

добија из једначине x+ 1
4

x=15 .

Древни  математичар  први  пут  користи  методу  лажне 
претпоставке, полазећи од хипотетичког решења 4. У то случају је, по 
услову задатка, збир величине и њеног дела 5. У другом кораку до 15 
долази се сабирањем умножака 2⋅5  и 1⋅5  што је укупно 3⋅5 . Писац 
закључује да је решење проблема три пута веће од претпостављеног 4, 
тј 12. У овом примеру он даје и проверу резултата.

У проблему  44.  се  обрачунава  количина  жита  у  коцкастом 
амбару димнзија  10х10х10 мерних јединица.  У делу проблема писац 
прво  исправно  користи  формулу  за  израчунавање  запремине  коцке 
(квадра)  као  производ  њених  дужинских  елемената.  Други  део  се 
односи на израчунавање количине жите пропорционалне одговарајућем 
односу, тада коришћене „специфичне количине“.

Вероватно  да  је  један  од  најзначајнијих  проблема  онај  под 
редним бројем 48. (Слика 6.).
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Слика 6.
Сматра  се  да  је  у  задатку  описан  поступак  израчунавања 

површине  круга  уписаног  у  квадрат  странице  9.  Превод иде  у  два 
правца:  да  је  та  површина  приближно  једнака  површини  првог: 

81−4⋅3⋅3
2

=63  јединице  односно,  другог: 81−2⋅3⋅3
2

−2⋅4⋅2
2

=64  

јединица, осмоугла на тој слици. 
У 50. задатку Рајндовог папируса се за површину круга користи 

приближна  формула  P≈(8
9

d)
2

,  где  је  d  пречник  круга.  Није 

забележено  како  се  до  те  формуле  дошло.  Ипак,  врло  је  вероватна 
хипотеза, да је најпре око круга пречника d  описан квадрат, те да су 
од тог квадрата прво исечена четири квадрата странице d /6 , а затим 
од остатка још осам квадрата странице d /9 , као на слици7. 
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Слика 7.
Тако добијена  фигура  има површину која  се  такође  рачуна  по 

формули  коју  су  Египћани  користили  за  површину  круга.  Нашом 
симболиком задатак се може моделовати следећим изразима:

P=d 2−4⋅(d
6 )

2
−8⋅( d

9 )
2
=(1− 1

9)d 2− 1
9(1−1

9)d 2=[(1−1
9)d ]⋅[(1− 1

9)d ]
У корист те хипотезе је и аналогно израчунавање површине круга 

у  задатку  из  Московског  папируса  где  се  d 2  множи  са: 

1− 1
9
−1

9 (1−1
9) .  Дакле  добија  се  да  је  π≈256

81
≈3, 1605  што  је 

прилично добра апроксимација. 
Задатак 51. Ако вам неко каже троугао има „ширину“ 10 кхета6 и 

дужину 4 кхета, колика је његова површина?
Писац пише: Морате израчунати половину од 4, а то је 2. Затим 

помножите 2 са 10 добићете 20. Ето вам одговора.
Задатак 52. Одредити област зарубљеног троугла коме је висина 

20 кхета, доња основа 6, а горња основа 4 кхета.
Решење: Збир доње и горње основе је 10 кхета. Половина од тога 

је 5 кхета. Помножите то са 20 кхета добићете решење 100 сетата.
Задатак 64. Подели 10 хекета пшенице на 10 људи тако да сваки 

следећи добије 1/8 хекета више од другог.
По један хекет пшенице би сваки човек добио ако би поделили на 

једнаке делове. Од 10 одузми 1 добићеш 9. Разлику 1/8 подели са два 
добићеш 1/16. Помножи 9 и 1/16 то је 1/2+1/16. Први човек ће добити 
1+1/2+1/16 хекет пшенице, а сваки следећи по 1/8 хекета мање: 

6 Кхет је староегипатска мера за дужину
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1 1/2 1/16

1 1/4 1/8 1/16

1 1/4 1/16

1 1/8 1/16

1 1/16

1/2 1/4 1/8 1/16

1/2 1/4 1/16

1/2 1/8 1/16

1/2 1/16

1/4 1/8 1/16

10

Задивљујуће  је  да  се  у решењу  се  користи  тачна  формула  за 
последњи члан аритметичког низа: 

an=
Sn
n

+(n−1)⋅d
2

У  69.  задатку Рајндовог  папируса  даје  се  савет  за  технику 
дељења 1120 :80 . Буквално се каже множи са 80 док не добијеш 1120. 
Као решење наводи се следећа табела:

1 80
*10 800
2 160
*4 320

1120

Резултат се добија сабирањем обележених (*) умножака 10+4=14 .
Један од  најинтерсантнијих задатака који третира  геометријску 

прогресију,  а  у  разним  варијацијама  се  јавља  касније  и  код  других 
народа је следећи:

Задатак 79. У свакој  од седам кућа  живи седам мачака,  свака 
мачка улови седам мишева, сваки миш поједе седам класова јечма, а  
сваки клас јечма даје седам мера јечма. Који бројеви чине овај ред и 
колики је њихов збир?

Решење је представљено у следећој табели:
собе 7
мачке 49 1 2801
мишеви 343 2 5602
класје 2401 4 11204
мере жита 16807 Укупно 19607
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Највероватније  да  је  циљ  задатка  био  увежбавање  технике 
множења. 

2801⋅7=2801⋅(1+2+4 )=2801+5602+11204=19607
Ото  Нојгебауер7 сматра  да  су  у  папирусу  изостављени  неки 

кораци поступка решавања, те да је израчунавање ишло помоћу схеме:
1 1 7 49 343 2401 2801
2 2 14 98 686 4802 5602
4 4 28 196 1372 9604 11204
Укупно 7 7 49 343 2401 16807 19607

За  потребе  лакшег  рачунања  у Ахмесовом  папирусу  је  дата  и 

таблица разломака облика 2
n , за непаран природан број n . 

2/3 = 1/2 + 1/6 2/5 = 1/3 + 1/15 2/7 = 1/4 + 1/28
2/9 = 1/6 + 1/18 2/11 = 1/6 + 1/66 2/13 = 1/8 + 1/52 + 1/104
2/15 = 1/10 + 1/30 2/17 = 1/12 + 1/51 + 1/68 2/19 = 1/12 + 1/76 + 1/114
2/21= 1/14 + 1/42 2/23 = 1/12 + 1/276 2/25 = 1/15 + 1/75
2/27 = 1/18 + 1/54 2/29 = 1/24 + 1/58 + 1/174 + 

1/232
2/31 = 1/20 + 1/124 + 1/155

2/33 = 1/22 + 1/66 2/35 = 1/30 + 1/42 2/37 = 1/24 + 1/111 + 1/296
2/39 = 1/26 + 1/78 2/41 = 1/24 + 1/246 + 1/328 2/43 = 1/42 + 1/86 + 1/129 + 1/301
2/45 = 1/30 + 1/90 2/47 = 1/30 + 1/141 + 1/470 2/49 = 1/28 + 1/196
2/51 = 1/34 + 1/102 2/53 = 1/30 + 1/318 + 1/795 2/55 = 1/30 + 1/330
2/57 = 1/38 + 1/114 2/59 = 1/36 + 1/236 + 1/531 2/61 = 1/40 + 1/244 + 1/488 + 

1/610
2/63 = 1/42 + 1/126 2/65 = 1/39 + 1/195 2/67 = 1/40 + 1/335 + 1/536
2/69 = 1/46 + 1/138 2/71 = 1/40 + 1/568 + 1/710 2/73 = 1/60 + 1/219 + 1/292 + 

1/365
2/75 = 1/50 + 1/150 2/77 = 1/44 + 1/308 2/79 = 1/60 + 1/237 + 1/316 + 

1/790
2/81 = 1/54 + 1/162 2/83 = 1/60 + 1/332 + 1/415 

+ 1/498
2/85 = 1/51 + 1/255

2/87 = 1/58 + 1/174 2/89 = 1/60 + 1/356 + 1/534 
+ 1/890

2/91 = 1/70 + 1/130

2/93 = 1/62 + 1/186 2/95 = 1/60 + 1/380 + 1/570 2/97 = 1/56 + 1/679 + 1/776
2/99 = 1/66 + 1/198 2/101 = 1/101 + 1/202 + 

1/303 + 1/606

Слични  садржаји  јављају  се  и  у  још  неким  древноегипатским 
артифактима, међу којима су најпознатији: Кожни свитак, Акхмимове 
дрвене  таблице,  Лахунов  и  Берлински  папирус.  Међутим  ови 
документи нису писани за чисто математичке намене. 

7 Ото Едуард Нојгебауер је америчко-аустријски математичар и историчар математике.  
1931. године је покренуо часопис Zentralblatt für Mathematik, а 1939. после преласка у 
Америку и Mathematical Reviews.
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Tehnička knjiga

THEACHING MATHEMATICS IN ANCIENT EGYPT

Summary:  There  exists  no  science  the  history  of  which  begins  with  its 
official  promotion  into  a  new  discipline.  The  sources  of  a  science  accumulate 
through numerous activities interwoven with other sciences in the preceding period. 
When  enough  material  has  been  obtained  in  this  way,  material  which  in  the 
classification of sciences stands apart by its subject, objectives and methodology of 
research, we can talk about the birth of a new science. Mathematics, as a science, 
rightfully  occupies  central  position  in  the  development  of  civilization.  This 
assumption was constantly emphasized through time in the words and actions of its  
most prominent representatives.  Therefore,  it  is  absurd that  it  should be severely 
neglected in education, which is often justified by its being “unpopular”, or even 
worse,  through  forced  preference  given  to  other  sciences  resulting  from  power 
struggles within administrative structures of various levels of education planning. 
This  paper  aims to  promote mathematics  as  a  science  and advocate  its  place  in 
contemporary  education by providing a historical  account  of  its  beginnings  as  a 
school  subject.  Specifically,  the  study  analyses  ancient  writings  prepared  for 
teaching mathematics: the Moscow and Ahmes Papyrus.

Key terms: teaching mathematics, moscow papyrus, ahmes papyrus
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ТОЛЕРАНЦИЈА НА ФРУСТРАЦИЈУ КОД 
ШЕСТОГОДИШЊАКА

Славица М. Павличевић1

Сажетак: Толеранција на фрустрацију је психолошки конструкт који 
служи  за  описивање  понашања  индивидуе  у  фрустрирајућој  ситуацији. 
Дефинише се као способност особе да се  одупре одлагању или спречавању 
задовољења потреба. 

Предмет  овог  истраживања  је  толеранција  на  фрустрацију  код 
шестогодињака,  тј.  деце  пред  крај  предшколског  периода.  Истраживање  је 
реализовано  у  предшколској  установи  „Ната  Вељковић“,  у  Крушевцу,  на 
узорку од 114-оро деце. У оригиналну методологију истраживања укључене су 
петостепене скале процене Ликертовог типа, при чему су процењивачи степена 
толеранције на фрустрацију код детета, били родитељи и васпитачи. Резултати 
истраживања су показали да је  способност толеранције на фрустрацију код 
шестогодишњака  ограничена  њиховим  развојним  и  личносним 
карактеристикама, као и појединим условима развоја детета у породици и у 
предшколској установи.  Истраживање је потврдило хипотезу да толеранција 
на  фрустрацију  може  бити  индикатор  и  добар  предиктор  емоционалне 
зрелости детета. 

Кључне  речи: фрустрација,  толеранција,  зрелост,  капацитет, 
стратегије.

УВОД

Савремени  живот  неминовно  доводи  човека  у  низ 
фрустрирајућих  ситуација  у  којима  он  реагује  позитивно  или 
негативно, у  корист  или  на  штету  сопственог  развоја.  Огромне  су 
индивидуалне  разлике  у  реакцијама  на  фрустрацију  која  се  јавља  у 
1 pavlicevic@vaspks.edu.rs



више изворних облика,  било да се  ради о спречавању или одлагању 
задовољења неке потребе или о конфликту постојећих потреба. 

Данас  се  под  фрустрацијом  подразумева  и  „дубоки,  хронични 
осећај  или  стање  несигурности  и  незадовољства  које  нараста  из 
нерешених проблема. .. То је једно комплексно емоционално стање које 
осећамо  када  се  сусретнемо  са  препрекама...Осећање  фрустрације 
нараста  из  разлике  између  онога  што  хоћемо  и  онога  што  нам  је 
доступно. “ (Сенић, 2012)

Степен  отпорности  на  фрустрацију  називамо  толеранцијом  на 
фрустрацију.  У  литератури  срећемо  више  дефиниција  фрустрационе 
толеранције. Најприхватљивија међу њима је дефиниција која пореди 
овај  феномен  са  маладаптивним  реакцијама,  са  способношћу 
„ личности да се одупре одлагању или спречавању задовољења њених 
потреба“ (Хрњица, 1981).

„Толеранција  на  фрустрацију  је  и  способност  подношења 
непријатности“ (www.juenxian-s.blog.de, 2012) 

Можемо  рећи  да  је  толеранција  на  фрустрацију  психолошки 
конструкт  који  служи  за  описивање  понашања  индивидуе  у 
фрустрационој ситуацији, односно, у ситуацији која се може доживети 
као  непријатељска.  Дакле,  таква  ситуација  се  не  мора,  већ  може 
доживети  као  угрожавајућа,  непријатна,  поражавајућа.  Како  ће  се 
доживети и ког интензитета ће бити то непријатно осећање, зависи од 
наше  перцепције,  тј.  од  тога  како  опажамо  и  како  вреднујемо  и 
тумачимо поједине елементе или,  пак,  ситуацију у целини.  Отуда  се 
понекад  у  истој  ситуацији  неко  осећа  фрустрирано,  а  неко  други 
доживљава пријатна осећања.

Толеранцију на фрустрацију можемо заислити као континум на 
чијем негативном крају се налази екстремно низак степен толеранције,  
а  на  позитивном  крају,  екстремно  високи  степен  толеранције. 
Многобројни  фактори  утичу  на  то,  у  којој  ће  тачки  континума 
индивидуа себе препознати. Може се десити и да за различите животне 
садржаје имамо различите степене толеранције. 

Карактеристично  за  веома  низак  степен  толеранције  на 
фрустацију  јесте  „  неотпорност  на  неизвесност,  прихватање  линије 
мањег  отпора  као  пожељног  пута,  прихватање  перфекционистичког 
погледа на свет уз нереално виђење ситуације... Особа која сама себи 
каже да нешто не може да поднесе, тако ће се и осећати и на тај начин 
себе фрустирати. Специфична самоизражавања су повезана са ниском 
толеранцијом  на  фрустрацију.  Та  изражавања  укључују  допунске  и 
избегавајуће  фразе  (нећу,  не  могу  то  да  урадим),  нетачне 
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генерализације (осим мене, све и сви доносе невоље), фразе повезане са 
дистресом  (осећам  се  преоптерећено,  преплављено),  фразе 
нетолеранције (не могу да поднесем), императиве (ствари мора, треба и 
има  да  функционишу  онако  како  ја  желим),  фразе  глобалног 
вредновања  себе  (мрзим  самог  себе,  ништа  не  вредим),  и  фразе 
беспомоћности  (ништа  не  радим  како  треба,  осећам  се  заробљено)“ 
(Сенић, 2012).

Високи степен толеранције на фрустрацију карактеристичан је за 
„људе који падају и одмах стају на ноге...  Спремни су да се носе са 
тешкоћама, да превазиђу поразе и да, упркос свему, настоје да остваре 
најбоље резултате. .. (juenxjan-s.blog.de, 2012). Особе које су отпорне на 
фрустрацију  гледају  на  тешкоће  и  проблеме  као  на  саставни  и 
свакодневни део живота. То су обично зреле, срчане личности које не 
беже од проблема, већ се суочавају са суровом реалношћу, трагају за 
алтернативним решењима и улажу напор како би проширили сопствени 
капацитет  за  налажење  правог  решења.  Особе  са  високим  степеном 
толеранције на фрустрацију излазе из кризе још јачи него што су били, 
у складу са оном народном: „Што ме не убије, то ме ојача.“

Колико су деца толерантна на фрустрацију

Савремена  психологија  феномен  тоеранције  на  фрустрацију 
третира  у  оквиру  конструкта  зрелости  личности  при  чему  је 
толеранција на фрустрацију један од индикатора емоционалне зрелости 
индивидуе.

Емоционална зрелост се развија у онтогенези индивидуе. Тако се 
и толеранција на фрустрацију развија читавог живота. 

За школско детињство, карактеристично је да се „толеранција на 
фрустрацију  тек  развија  код  ученика,  као  и  зрелост  за  савладавање 
тешкоћа. Одрасли и родитељи би требали дати добар пример деци како 
се  развија  толеранција  на  фрустрацију.  Треба  знати  да  фрустрације 
могу бити позитивне  и  негативне.  Фрустрација  је  позитивна  када  се 
уложи више напора да се реши проблем, да се савлада препрека, да се 
боље сагледа тешкоћа. На тај начин дете јача своју личност и постаје 
јачим.  Толеранција  на  фрустрацију  показује  зрелост  да  се  савлада 
проблем.“ (Каталински, Р. 2012) 

За рано детињство карактеристичан је нижи степен толеранције 
на  фрустрацију,  чему  доприносе  развојна  ограничења  малог  детета, 
доминација  егоцентризма  у  мишљењу,  зависност  од  одраслих, 
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неравнотежа  између  процеса  диференцијације  и  интеграције 
(идентитета и интегритета), итд.

 Толеранција на фрустрацију на предшколском узрасту изграђује 
се  у  интеракцији  деце  и  одраслих,  зрелих  личности  (родитеља, 
васпитача, и других одраслих особа) и незрелих личности (васпитаника, 
односно, деце), као и у међусобној интеракцији деце у вршњачкој групи 
кроз  игру  и  активности.  Васпитљивост  толеранције  на  фрустрацију 
најочигледнија  је,  управо,  на  предшколском  узрасту.  Могућност 
тренинга толеранције на фрустрацију омогућава њен раст са узрастом, 
постепено  изграђивање  стратегија  за  превладавање  негативних 
емоционалних стања и кретање ка емоционалној зрелости. 

Дечје  емоције  су  обично  краткотрајне  и 
интензивне.Карактеристично  је  бурно  реаговање  на  емоционалну 
ситуацију.  Циљ  сваке  емоције  је  прилагођавање,  адаптација 
емоционалној ситуацији у интеракцији детета и средине. 

Емоције се код трогодишњака и четворогодишњака често јављају 
и невезано са емоционалном ситуацијом. Најчешће су пролазне и јаке, 
лишене  градације.  Обично,  код  детета  нема  довољно  емоционалне 
контроле.

Већ, петогодишње дете почиње мање отворено да испољава своје 
емоције.  Није  више  толико  импулсивно.  Полако  се  устаљује 
емоционална контрола, посебно када је дете у друштву одраслих, где су 
присутна  разна  социјална  ограничења. Почиње  да  се  јавља  извесна 
градација  у  испољавању емоција  Дете  све  више  учи  да  контролише 
своје емоције.

У шестој и седмој години јављају се расположења и нешто дужа 
емоционална  стања..  Дете  полако  усваја  норме,  правила  понашања, 
поштује правила игре, учи адекватне начине на које ће испољити своје 
емоције.  Слаби  сазнајни  егоцентризам  и  дете  успева  да  се  стави  на 
становиште друге особе. Расте број ситуација у којима дете успева да 
прикрије своје емоције и да одложи своје потребе, да повећа свој степен 
толеранције на фрустрацију.Пријемчиво је  за  васпитни процес путем 
кога  се  изграђују  позитивне  стратегије  за  превладавање  негативних 
емоција, као што су страх, бес, гнев, љутња, срџба, љубомора, пркос, 
пакост  и  сл.  На  тај  начин  дете  почиње  да  се  понаша  друштвено 
прихватљиво. 
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1. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Предмет  овог  истраживања  је  толеранција  на  фрустрацију  код 
шестогодишњака, тј. деце на крају предшколског периода, пред полазак 
у  школу.  Одговарајући степен  толеранције  на  фрустрацију  можемо 
сматрати и једним од исхода процеса учења и васпитања у припремном 
предшколском програму.  Такође,  степен  толеранције  на  фрустрацију 
можемо сматрати индикатором емоционалне зрелости детета за полазак 
у школу. Свакако, то није једини показатељ емоционалне зрелости. У 
међудејству  је  са  другим  показатењима  као  што  су:  прилагођеност 
животу у колективу,  самоконтрола,  несебичност,  сарадња и пружање 
помоћи  другима,  самопоштовање  и  сл.  Истраживања  толеранције  на 
фрустрацију код предшколске  деце,  на  нашем говорном подручју,  је 
веома  мало.  Последњих  5  година,  ова  област  изазива  велико 
интересовање и све више проналази пут до научне и стручне јавности. 

Значајну инспирацију овом истраживању дала су 
• Истраживања Дина (Dean, 1967., према Хрњица,1992), која су 

била својеврсни покушај мерења емоционалне зрелости помоћу 
скала Ликертовог типа (14 скала, са 183 ајтема) и која су, између 
осталог, показала да процена емоционалне зрелости помоћу 
инвентара личности даје низ корисних података који имају 
огроман теоријски и практични значај;

• Истраживања Ксеније Кондић, са Београдског универзитета, из 
1973.год., (према Хрњица,1992) која су за предмет имала 
испитивање односа социо-емоционалне зрелости и адаптације на 
школску средину на почетку школовања, при чему је примењена 
Долова скала социјалне зрелости и клинички СТЕЗ тест 
(ситуациони тест емоционалне зрелости). Резултати су показали 
да Стез тест у нашој средини успешније прогнозира 
прилагођеност на школу него Долова, Винеландска скала 
социјалне зрелости.

• Истраживања која је у периоду од 1975 до 1992.год. спровео 
професор Хрњица (такође, са Београдског универзитета), на 
узорку од 904 испитаника. На импозантном узорку (младих, 
узраста између 14 и 21 године) примењено је 19 инструмената за 
процену зрелости личности. Један од многобројних резултата 
истраживања било је издвајање факторских скупова варијабли 
којима је процењивана зрела личност (социјална адекватност, 
когнитивна ефикасност и емоционална адекватност). Индикатори 
емоционалне адекватности који су у овом истраживању 
испитивани били су: несебичност, поверење у људе, толеранција 
на фрустрацију, субјективна прилагођеност животу у колективу, 
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способност за самоконтролу и сигурност у контактима са 
другима.

За  процену  толеранције  на  фрустрацију  Хрњица  је  употребио 
Скалу М-3,  која мери толеранцију на незадовољење низа потреба (за 
храном,  за  водом,  промене  температуре,  у  ситуацијама  социјалних 
конфликата и сл.). Факторска анализа ове скале показала је да постоје 3 
скупа  тврдњи,  3  врсте  толеранција  на  фрустрацију:  толеранција  на 
незадовољене биолошке потребе; толеранција на незадовољене потребе 
за пријатношћу и толеранција на незадовољене потребе за социјалним 
признавањем и уважавањем.

2. ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА

Општи циљеви овог истраживања су : 
• Указати на садржај и значење психолошког конструкта 

толеранција на фрустрацију код шестогодишњака;
•  Издвојити показатеље на основу којих је могуће извршити 

процену степена толеранције на фрустрацију на крају 
предшколског периода. Адаптирати постојећи инструментариј за 
испитивање толеранције на фрустрацију младих (Хрњица, 1992) 
Скалу М-3, у инструментариј за испитивање толеранције на 
фрустрацију код шестогодишњака;

Посебни циљеви:
• Утврдити да ли постоји позитивна веза између процене 

толеранције на фрустрацију и директне процене емоционалне 
зрелости детета на крају предшколског периода;

• Утврдити да ли постоји веза између толеранције на фрустрацију и 
других варијабли као што је пол детета, услови развоја у 
породици и у вртићу. 

3. ХИПОТЕЗЕ

• Постоји значајан степен повезаности толеранције на фрустрацију 
и директне процене емоционалне зрелости на крају предшколског 
периода;

• Постоји значајан степен повезаности између толеранције на 
фрустрацију и пола детета, као и услова развоја детета у породици 
и у предшколској установи 
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4. КОНТЕКСТ ИСТРАЖИВАЊА И ОПИС УЗОРКА

Теренска  испитивања  су  обављена у  ПУ  „Ната  Вељковић“  у 
Крушевцу. У саставу ове предшколске установе ради 10 вртића у граду 
и  60  сеоских  васпитних  група,  са  укупно  3700-оро  деце  и  190 
запослених  васпитача.  Својим  организованим  радом  ПУ“Ната 
Вељковић“ задовољава потребе општине Крушевац за смештајем деце 
предшколског узраста. 

Богата  традиција,  одлична  организација  рада,  креативност  и 
ентузијазам  запослених,  омогућили  су  сврставање  предшколске 
установе  „Ната Вељковић“ Крушевац,  у ред најбољих предшколских 
установа у Србији.

У  истраживању  је  учествовало  114  деце  (52  девијчице  и  62 
дечака), чију је толеранцију на фрустрацију процењивало 12 васпитача 
и 114 родитеља (28 очева и 86 мајки). 58,8% испитаника похађало је 
припремни предшколски програм по моделу „Б“, а 41,2% испитаника 
по  моделу  „А“.  У  истраживање  је  случајним  избором  укључено  6 
васпитних  група  из  централног  вртића  „Невен“,  као  и  из  вртића 
„Лептирић“ и „Наша радост“. Процењивачи дечјег степена толеранције 
на фрустрацију били су њихови родитељи и васпитачи, дакле, они који 
најбоље познају њихово понашање у разноврсним ситуацијама.

5. МЕТОДОЛОГИЈА И ОПИС ИНСТРУМЕНАТА

Процена  степена  толеранције  на  фрустрацију  вршена  је 
адаптираном  М-3  Скалом  толеранције  на  фрустрацију.  (Хрњица,  С. 
1992).  Неки  су  ајтеми  избачени  из  скале  за  младе,  а  неки  су 
прилагођени  предшколском  узрасту,  тако  да  говоре  о  понашању 
предшколског  детета.  Процењивачи  су  на  петостепеним  скалама 
Ликертовог  типа  за  сваку  тврдњу заокруживали  учесталост  јављања 
раздражљивог,  агресивног  и  друштвено  неприхватљивог  понашања 
детета  у  ситуацијама  незадовољења  или  делимичног  задовољења 
његових потреба:

• ако храна није по његовом укусу,
• када је жедан, 
• када нема топле воде, 
• када је хладно или превише вруће,
• ако дуго времена треба да проведе на истом месту,
• ако треба да служи друге, 
• ако се нађе у неизвесној ситуацији, у игри, у раду,
• када нико не може да га спречи када нешто науми....итд.
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Скала обухвата и неколико ајтема са позитивном конотацијом:
• Ужива у природним лепотама, 
• воли да други прихватају његове идеје, 
• радује се када победи његова екипа и сл. 

За потребе истраживања креирана су два Упитника :
1. Упитник за родитеље који даје податке о условима развоја у 

породици детета (године старости и образовање родитеља, материјални 
статус  породице,  број  деце  у  породици,  комплетност  породице, 
партнерски односи родитељског пара) 

2.  Упитник  за  васпитаче  који  даје  податке  о  условима  развоја 
детета  у  вртићу  (различити  модели  припремног  предшколског 
програма, дужина похађања предшколске установе, почетна адаптација 
на  вртић,  садашња  адаптација  на  крају  припремног  предшколског 
програма). 

6. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА

На основу процена васпитача и родитеља, на Скали М-3, за свако 
дете  је  израчунат  степен  толеранције  на  фрустрацију.Овом  скору 
прикључено је још 15 мера добијених за свако дете путем Упитника за 
родитеље и Упитника за васпитаче.Резултати су следећи:

1. Значајност разлика у проценама васпитача и родитеља, и проценама 
очева и мајки

Највећи % испитаника има средњу толеранцију на фрустрацију 
(45,6%), а затим високу (30,7%). Ниску толеранцију на фрустрацију има 
12,3% деце, а веома високу има најмањи број деце(11,4%).  Васпитачи 
нису  нити  једно  дете  проценили  са  веома  ниском  толеранцијом  на 
фрустрацију. 

Табела бр.1. Толеранција на фрустрацију по процени васпитача

14 12,3 12,3 12,3
52 45,6 45,6 57,9
35 30,7 30,7 88,6
13 11,4 11,4 100,0

114 100,0 100,0

Tolerancija na fr. 
frustraciju niska

srednja
visoka
veoma visoka
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Добијени hi kvadrat (36,667) је (за 3 степена слободе), статистички 
значајан.  Можемо  рећи  да  је  значајно  већи  %  деце  процењен  са  
средњим степеном толеранције на фрустрацију у односу на број деце 
која  су  од  стране  васпитача  процењена  са  другим  степенима 
толеранције на фрустрацију. Дакле, не можемо говорити о равномерној 
расподели фреквенција у свим категоријама и морамо одбацити нулту 
хипотезу.  Добијена  дистрибуција  процена  приближава  се  нормалној 
расподели  (с тим што је, дистрибуција умерено позитивно асиметрична 
и  спљоштена).  Дескриптивни  статистици  показују  да  су  Мод  и 
Медијана  исти  и  износе  3,00  што  је  средишња  вредност  степена 
толеранције на фрустрацију,  такође и најчешћи резултат у расподели 
испод и изнад које се налази једнаки број резултата. 

Максимум је на 5, a минимум na 2.(IQR=1 Q=0,50 Raspon R= 3).
Слична је  ситуација  и  код дистрибуције  одговора код процена 

које су вршили родитељи. Добијени су следећи резултати:

Test Statistics

36,667
3

,000

Chi-Square a

df
Asymp. Sig.

tolerancija na
frustraciju po

proceni
vaspitača

5 4,4 4,4 4,4
72 63,2 63,2 67,5
35 30,7 30,7 98,2
2 1,8 1,8 100,0

114 100,0 100,0

Толеранција на фр.

niska
srednja
visoka
veoma visoka
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Највећи % родитеља (63,2%), је своје дете проценио придајући му 
средњи степен толеранције на фрустрацију.  Нешто мањи % родитеља 
(30,7%).је својој  деци дао високи степен толеранције на фрустрацију 
Ниску толеранцију на фрустрацију има 4,4% деце..  Најмањи број деце 
(1,8%) има веома високу тоеранцију на фрусрацију. 

Добијени  хи  квадрат  статистички  је  значајан,што  значи  да 
одбацујемо  хипотезу  о  равномерној  расподели  фреквенција  по 
категоријама одговора. Значајно је више деце која су од стране својих 
родитеља процењена са средњим степеном толеранције на фрустрацију.

Резултати који су добијени проценом васпитача сагласни су са 
резултатима  који  су  добијени  проценом  родитеља.  Није  нађена 
статистички  значајна  разлика  у  проценама  васпитача  и  родитеља 
(t=1,069; Sig.(2-talled)=0,289), као и у проценама очева и мајки (t= 0,755; 
df=112; Sig.(2-talled)=0,45).

2. Толеранција на фрустрацију код дечака и девојчица

Значајност  разликa између  дечака  и  девојчица  у  погледу 
толеранције  на  фрустрацију,  по  процени  васпитача,  тестирана  је 
Левеновим  t-testom. Добијени  резултати  (t=-3,114;  df=112;  Sig.(2-
talled)=0,002),  показали су да можемо одбацити нулту хипотезу.Дакле, 
постоји  статистички  значајна  разлика  између  дечака  и  девојчица  у 
погледу толеранције на фрустрацију и то у корист девојчица. Оне су 
толерантније од дечака. Колико је разлика изражена, показује АНОВА 
метода  (Ф  статистик  и  његова  значајност),  као  и  обрачунати 
коефицијент поинт-бисеријске корелације. 

Test Statistics

111,895
3

,000

Chi-Square a

df
Asymp. Sig.

tolerancija na
frustraciju po

proceni
roditelja rec

.
a. 
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Табела  бр.3.Толеранција  на  фрустрацију  код  дечака  и  код 
девојчица по процени васпитача

Табела ANOVA 
Tolerancija na frustraciju i pol deteta 
(ANOVA)

Sum of
Square
s 

df Mean 
Square
s 

F Sig.

Between Groups (Combined) 6,503 1 6,503 9,69
6

0,002

Within Groups 75,120 112 0,671 / /
Total 81,623 113  / / /

Measures of Association

,282 ,080
tolerancija na frustraciju
po proceni vaspitaèa
rec * pol deteta

Eta Eta Squared

Разлика  између  дечака  и  девојчица  у  степену  толеранције  на 
фрустрацију је умерена (Eta = 0,282) у корист девојчица. Девојчице су 
толерантније на фрустрирајуће ситуације. 

За  процену  родитеља,  такође  је  тестирана  значајност  разлика 
аритметичких средина добијених за дечаке и за девојчице, Левеновим т 
тестом. Резултати (t=-1,895; df=112; Sig.(2-talled)=0,061) су показали да 
можемо прихватити нулту хипотезу,  тј.  да,  по процени родитеља, не 
постоји  статистички  значајна  разлика  у  степену  толеранције  на 
фрустрацију  између  дечака  и  девојчица.  Левенов  т-тест  код  овог 
индикатора емоционалне зрелости сугерише оправданост претпоставке 
о  хомогености  варијански  субпопулација  (дечаци  и  девојчице). 

Report

tolerancija na frustraciju po proceni vaspitača

3,1935 62 ,76477

3,6731 52 ,87942

3,4123 114 ,84990

pol deteta

dečak

devojčica

Total

Mean N Std. Deviation
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Добијена  предност  девојчица  у  односу  на  дечаке  је  случајна,  у 
популацији је нема.

Можемо  поставити  питање,  ко  реалније  процењује  степене 
толеранције  код  дечака,  васпитачи  или  родитељи?  У  односу  на 
културне  обрасце,  обрасце  васпитања  мушког  детета,  можемо 
претпоставити  да  то  ипак  реалније  чине  васпитачи   (који  раде 
свакодневно  са  дечацима  и  са  девојчицама).  Мада  родитељи  тешко 
признају да су девојчице (на узрасту пред полазак у школу)  зрелије,  
прилагођеније, толерантније на фрустрацију., нека друга истраживања 
потврђују ову тезу, при чему је добијена већа емоционална зрелост за 
полазак  у  школу   (у  укупном  скору,  тестирана  великим  бројем 
индикатора, као и у директној процени зрелости) девојчица у односу на 
дечаке (Павличевћ, С. 2009). 

На крају предшколског узраста  (а може се рећи и током прве 3-4 
године школовања) дечаци су нежна и осетљива бића, често и наизглед 
физички мање развијена од девојчица, емоционално мање зрела и мање 
толерантна на фрустрацију. Њихово време тек долази  (креће око 5.ог 
разреда  основне  школе),  за  убрзани  и  интензивни  раст  и  развој,  за 
улазак у трку за супериорношћу над женским полом.

3. Толеранција на фрустрацију и директна процена емоционалне зрелости 
детета

Поред процене појединачних индикатора емоционалне зрелости, 
као што је толеранција на фрустрацију,  процењивана је емоционална 
зрелост  путем  директне  мере.  Од  испитаника  је  тражено  да  од  5 
понуђених  степена  заокруже  онај  који  највише  одговара  зрелости 
њиховог,  односно  конкретног  детета.  (скала  процене  степена 
емоционалне зрелости: веома низак, низак, средњи, висок, веома висок 
степен емоционалне зрелости). 

Добијени резултати указују на постојање позитивне везе између 
толеранције  на  фрустрацију  и  директно  процењене  емоционалне 
зрелости детета. По процени васпитача, добијен је високи, позитивни 
(Пирсонов)  коефицијент  корелације  између  ових  варијабли,  r=0,740 
(статистички значајан на нивоу 0,01). По процени родитеља, добијена 
је,  такође  позитивна  корелација  ових  двају  варијабли  (r=0,492, 
статистички значајно на нивоу 0,01) 

Овај резултат указује на то да толеранција на фрустрацију може 
бити одличан показатељ и предиктор емоционалне зрелости детета на 
крају предшколског периода (и обрнуто), што би требало да послужи 
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као инспирација  за будућа  истраживања, не само овог,  већ и других  
индикатора емоционалне зрелости и адаптације детета. 

4. Толеранција на фрустрацију и неки од услова развоја детета у породици

Поред низа интеркореалација које су добијене у пољу варијабли 
којима  смо  испитивали  услове  развоја  детета  у  породици  (године 
старости и степен образовање родитеља, материјални статус породице, 
број  деце  у  породици,  комплетност  породице,  партнерски  односи 
родитељског  пара),  добијене  су  статистички  значајне  корелације  за 
следеће парове варијабли :

• процена дететовог степена толеранције на фрустрацију и 
самопроцена партнерских односа родитељског пара (од стране 
једног родитеља) - нађена је позитивна корелација, r=0,260, 
статистички значајна на нивоу 0,01; Веза двају варијабли 
испољила се тако што су они родитељи који су своје партнерске 
односе процењивали као добре и веома добре, давали и веће 
степене толеранције на фрустрацију својој деци (високе и чак, 
веома високе степене толеранције) и обратно;

• толеранција на фрустрацију по процени васпитача и број деце у 
породици - r= 0,187, статистички значајно на нивоу 0,05. 
Васпитачи су сматрали да деца која долазе из породица са већим 
бројем деце (двоје, троје и четворо у односу на једно дете) имају и 
већи степен толеранције на фрустрацију. 

Толеранција на фрустрацију и неки од услова развоја детета у вртићу

Поље варијабли које се односи на услове развоја детета у вртићу 
чиниле су варијабле: Модели припремног предшколског програма  („А“ 
и  „Б“  модел),  дужина  похађања  предшколске  установе,  почетна 
адаптација  на  вртић,  садашња  адаптација  на  крају  припремног 
предшколског програма, постојање посебних програма за подстицање 
емоционалног  развоја  детета(као  што  су  програми  :  Чувари  осмеха, 
Самопштовање, Дечја права, Умеће одрастања, Учионица добре воље и 
слични  програми  који  се  раде  са  предшолском  децом).  Добијени  су 
следећи резултати:

По процени васпитача, није нађена статистички значајна разлика 
између деце која похађају модел „А“ и деце која похађају модел „Б“ у 
погледу степена толеранције на фрустрацију  (t=0,138; df=112; Sig.(2-
talled)=0,890) T-test је показао да можемо прихватити нуту хипотезу, 
односно, чињеницу да нема значајне разлике.
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По процени родитеља, такође, није нађена статистички значајна 
разлика у степену толеранције на фрустрацију деце која похађају модел 
„А“  и  деце  која  похађају  модел  „Б“  припремног  предшколског 
програма.  Резултати  t-testa  (t=0,430;  df=112;  Sig.(2-talled)=0,966) 
сугеришу  прихватање  нулте  хипотезе.  Добијени  резултати 
представљају још једну потврду прокламованог програмског захтева да 
исходи припремног предшколског програма у сфери емоционалног (и 
осталих аспеката) развоја детета треба да буду исти, без обзира по ком 
моделу васпитно-образовног рада дете похађа припремни предшколски 
програм.

Између пара варијабли : толеранција на фрустрацију и садашња 
адаптација на вртић,  по процени васпитача,  нађена је средње висока 
позитивна  корелација  (r=0,389,  статистички  значајна  на  нивоу  0,01). 
Она  деца  која  су  на  крају  предшколског  узраста  имала  проблема  у 
адаптацији на вртић или пак, низак степен адаптације, такође су имала 
и  низак  степен  толеранције  на  фрустрацију.  Веза  између  степена 
адаптације  и степена толеранције  на фрустрацију на овом узрасту је 
јасно видљива у понашању предшколског детета.

Статистички значајна корелација (r=0,193,  на нивоу 0,05) нађена 
је између степена толеранције на фрустрацију и посебних програма за 
подстицање емоционалног развоја који се раде са децом. Она деца која 
су, поред припремног предшколсог програма, била укључена и у неки 
од  посебних  програма  за  подстицање  емоционалног   (и  других 
аспеката) развоја, имала су и већи степен толеранције на фрустрацију.  
Овај  налаз  је  потврдио  наше  почетне  ставове  да  се  толеранција  на 
фрустрацију васпитљива, да се може учити и развијати и да је у том 
процесу веома значајна улога васпитача (учитеља, родитеља), односно, 
одрасле  зреле  особе  која  ступа  у  интеракцију  са  васпитаником-још 
недовољно зрелом особом.

Остале нађене корелације нису биле статистички значајне

ЗАКЉУЧАК

Способност  предшколског  детета  да  се  одупре  одлагању  или 
спречавању  задовољења  потреба  је  ограничена,  његовим  развојним 
могућностима  и индивидуалним,  личносним  карактеристикама. 
Понашање детета у фрустрирајућим ситуацијама повезано је са неким 
од услова развоја у породици, (партнерски односи родитељског пара, 
број деце у породици и сл.),  као и неким од услова развоја детета у 
предшколској установи (адаптација на вртић, уклљученост у програме 
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за  подстицање  емоционалног  и  осталих  аспеката  развоја  детета, 
програме  за  изграђивање  позитивних  стратегија  за  превладавање 
негативних  емоционалних  стања  и  сл.).  Резултати  приказаног 
истраживања  показују  да  већина  деце  овог  узраста  има  тек  средњи 
степен  толеранције  на  фрустрацију.  Врло  мали  број  деце  (како  је 
процењено од  стране  родитеља и васпитача)  поседује  високи степен 
толеранције на фрустрацију.

Толеранција на фрустрацију код шестогодишњака манифестује се 
одсуством  раздражљивог  и  агресивног,  а  присуством  друштвено 
прихватњивог  понашања,  у  ситуацијама  када  је  незадовољења  или 
делиичног задовољења нека од његових потреба (када нешто недостаје, 
када није по његовој вољи и његовом укусу,  када се нађе у ситуацији 
сукоба са вршњацима и сл.)

Толеранција на фрустрацију је индикатор емоционалне зрелости 
детета пред полазак у школу.  Истраживање је  потврдило да  постоји 
линеарна  повезаност  (висока  позитивна  корелација)  између  процене 
толеранције на фрустрацију и директне процене емоцоналне зрелости 
детета. Деца која имају високи степен емоционалне зрелости имају и 
високи степен толеранције на фрустрацију.

Такође  је  потврђено  постојање  везе  између  пола  детета  и 
толеранције на фрустрацију. Добијена је статистички значајна разлика 
изеђу дечака и девојчица у степену толеранције на фрустрацију,  при 
чему  су  девојчице  толерантније  (и  емоционално  зрелије)  од  дечака. 
Истраживање није потврдило статистички значајну разлику у степену 
толеранције на фрустрацију код деце која похађају модел А и код деце 
која похађају модел Б припремног предшколског програма. Оба модела 
дају исте исходе који се односе на толеранцију на фрустрацију.

Суочавање са проблемима, решавање потешкоћа, може да се учи 
- подложно је васпитању. На предшколском узрасту,  могуће је јачати 
капацитет за зрелост,  за виши степен толеранције на фрустрацију.  У 
том  креативном  процесу,  огроман  је  значај  и  улога  васпитача  који 
сопственим  примером,  адекватним  активним,  интерактивним  и 
кооперативним  методама,  облицима  и  програмима  рада  подстиче 
емоционални  развој,  развој  знања,  вештина,  умења,  пзитивних 
стратегија  и  ставова  који  јачају  темеље  и  доприносе  равнотежи 
идентитета и интегритета личности. 
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TOLERANCE TO FRUSTRACION IN SIX –YEAR OLDS

Summary: Tolerance to frustration is a psychological construct describing 
the behaviour of a person in a frustrating situation. It is defined as capability of a  
person to resist postponing or prevention of fulfillment of needs.

This study is concerned with tolerance to frustration in six-year-olds, that  
is, in children nearing the end of preschool period. The investigation was conducted 
in a preschool institution Nata Veljković in Kruševac, on a sample of 114 children. 
The original research method involves the use of five stage Likert assessment scale.  
The assessors of the level of tolerance to frustration in children were care providers 
and parents. The findings of the investigation show that tolerance to frustration in 
six-year-olds is limited by their developmental and personality traits, as well as by 
certain conditions relating to child’s development in family and preschool centre. 
The study confirmed the hypothesis  that  tolerance  to frustration can serve  as  an 
indicator and a good predictor of emotional maturity of a child.

Key terms: frustration, tolerance, maturity, capacity, strategies.
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КАНОНИЧКА КОРЕЛАЦИЈА ЛОНГИТУДИНАЛНЕ 
ДИМЕНЗИОНАЛНОСТИ ТЕЛА И УСПЕШНОСТИ У 

ИЗВОЂЕЊУ ПЛЕСНИХ СТРУКТУРА КОД ПРЕДШКОЛСКЕ 
ДЕЦЕ

Ирена Р. Станишић1

Сажетак: Истраживање  је  спроведено  са  циљем  да  се  истраже 
релације  лонгитудиналне  димензионалности  тела  и  успешности  у  извођењу 
плесних  структура  деце  предшколског  узраста.  Узорак  је  чинилo  180  деце 
предшколског  узраста  6  година  (100  дечака  и  80  девојчица).  За  процену 
лонгитудиналне  димензионалности  тела  примењени  су следећи  параметри: 
телесна  висина,  седећа  висина,  дужина  ноге,  дужина  руке, дужина 
подколенице и  дужина стопала.  За процену успешности извођења плесних 
структура примењени су следећи мерни инструменти: корак Валцера,  корак 
Полке и корак Моравца.  Критеријум је оцене којом је процењена успешност 
извођења задатих плесних структура. „Судије“  су оцениле извођење за свако 
дете оценом од 1 до 5. Да би се утврдила релација варијабли лонгитудиналне 
димензионалности  тела  и  успешности  у  извођењу  плесних  структура 
примењена је  каноничка корелациона анализа.  На основу резултата  степена 
значајности, утврђено је да не постоји статистички значајна повезаност ова два 
сета  варијабли  код  девојчица.  На  основу  каноничке  корелације  код  дечака 
тврђена  је  генерална  повезаност  лонгитудиналне  димензионалности  тела  и 
успеха у извођењу плесних структура. 

Кључне  речи: лонгитудинална  димензионалност  тела,  плесне 
структуре, предшколци.

УВОД

Сматра се да су неке морфолошке димензије претежно урођеног 
карактера  (нпр.лонгитудинална  димензионалност  скелета),  а  неке 
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знатно мање (нпр. волумен и маса тела, поткожно масно ткиво). Сличан 
је случај и са моториком деце, мада се она у раном детињству још не 
може  диференцирати  на  посебне  и  релативно  независне  моторичке 
способности.  Ипак,  већ  у  раном  детињству  могуће  је  уочити  везу 
између  добре  моторике  родитеља,  или  појединих  моторичких 
способности  и  добре  моторике  њиховог  детета.  У  домену 
интелектуалних способности генетски утицај родитеља на когнитивно 
функционисање деце још је упадљивије (Заревски, 2000).

Морфолошке  карактеристике  су  од  великог  значаја  при 
усмеравању деце за поједине спортске активности.  Оне су,  у знатној 
мери,  зависне  од  наслеђа.  Истраживања  указују  да  се  то  односи  на 
лонгитудиналну  димензионалност  скелета  (.98);  волуминозност  (.90); 
поткожно  масно  ткиво  (.50).  Ово  указује  да  ће  добро  програмирана 
физичка  активност  највише  утицати  на  трансформацију  поткожног 
масног ткива, затим на волуминозност,  а најмање на лонгитудиналну 
димензионалност скелета (Милојевић, 1985). Улога наслеђа је исказана 
у највећој мери код висине тела (.96), а најмање код телесне масе (.60). 

На  основу  антропометријских  карактеристика,  Курелић  и  сар. 
(1975)  изоловали  су  и  дефинисали  четири  основна  фактора  који 
одређују морфолошку структуру: 

• Фактор лонгитудиналне димензионалности; коефицијент 
урођености је већи од .90 (највише генетски условљен фактор). 
Одговоран за раст костију у дужину од њега зависи висина тела, 
дужина руку, ногу, делимицно дужина шаке и стопала.

• Фактор волумена тела, тзв. циркуларна димензионалност, 
одговоран је за масу тела и циркуларне димензије (обиме тела). 
Овај фактор је веома подложан спољашњим, егзогеним утицајима, 
а нарочито телесној активности, што је посебно интересантно за 
изучавање у области физичког васпитања и спорта. 

• Фактор трансверзалне димензионалности скелета одређују 
варијабле за процену трансверзалних мера тела: распони, ширине, 
дијаметри (одговоран је за раст костију у ширину).

• Фактор поткожног масног ткива дефинисан је укупном 
количином масти у организму. 

Плесне структуре као чиниоци програма физичког васпитања 
деце предшколског узраста се истражују у скорије време,  при  чему 
доминирају  истраживања  успешности  у  плесу  (Милетић,  Малеш,  и 
Секулић,  2000)  или  утицаја  плесних  структура  на  морфолошке 
карактеристике (Милетић и Костић, 2006). 

154



Оне имају велику улогу у емотивној сфери и представљају важну 
улогу у социјализацији (Neimein,  1997),  традицији и култури  (Ким и 
сарадници, 1996).

На  основу  истраживања  Милетић,  Срхој и Секулић (2003) 
закључују да су плесне структуре база националне традиције и културе 
и имају значајни утицај као физички оператери на трансформацију 
неких антрополошких карактеристика. Коришћење плесних структура у 
физичкој  култури  има  вишеструки  образовни  ефекат,  укључујући  и 
национални,  социјални,  естетски  и  здравствени  аспект  (Срхој  и 
Милетић, 2000).

ПРОБЛЕМ, ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

Као основни проблем овог истраживања намећу се питања у вези 
релацијама  одабраних  плесних  структура  са  лонгитудиналном 
димензионалношћу тела код деце.

Предмет истраживања  су  телесне  карактеристике,  а  од  њих 
посебан  интерес  представља  лонгитудинална  димензионалност  деце. 
Истицање  лонгитудиналне  димензионалности  тела  условљено  је 
резултатима досадашњих истраживања, као и материјалним и другим 
могућностима  овог  истраживања.  Други  чинилац  је  успешност 
извођења плесних структура.  Садржај плесних структуре чине плесне 
структуре  друштвених  плесова  (Валцер  и  Полка)  и  народног  плеса 
(Моравац). 

На основу предмета и проблема истраживања истиче се циљ 
истраживања да се утврде релације између лонгитудиналне 
димензионалности тела и успешности извођења плесних структура деце 
предшколског узраста

• Х 1.1 – Постоје значајне релације између лонгитудиналне 
димензионалности тела и успешности извођења плесних 
структура код девојчица предшколског узраста.

• Х 1.2 – Постоје значајне релације између лонгитудиналне 
димензионалности тела и успешности извођења плесних 
структура код дечака предшколског узраста.

УЗОРАК ИСПИТАНИКА

Узорак испитаника је део популације деце старијег предшколског 
узраста 6 год. (± 6 месеци) која бораве у установама за дневни боравак 
деце у Крушевцу.  Укупан  број  испитаника  који  је обухваћен  овим 
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истраживањем  је  180.  Настојало  се  да  се  задовољи  критеријум 
подједнаког  броја  дечака  и  девојчица.  Међутим,  због  објективних 
чинилаца, коначан број дечака је 100, а девојчица 80 из вртића: „Наша 
Радост“,“Лептирић“ и „Пчелица“. 

УЗОРАК МЕРНИХ ИНСТРУМЕНА

Узорак  мерних  инструмената за  процену  предикторских 
варијабли 

За  процену  варијабли  лонгитудиналне  димензионалности  тела 
примењени су следећи мерни инструменти: телесна висина (VISTEL), 
седећа  висина  (SEDVIS),  дужина  ноге  (DUŽNOG),  дужина  руке 
(DUŽRUK),  дужина  подколенице  (DUŽPOD),  дужина стопала 
(DUŽSTO).

Узорак  мерних  инструмената за  процену  критеријумских 
варијабли 

За процену успешности извођења плесних структура примењени 
су следећи мерни инструменти: корак Валцера (KORVAL), корак Полке 
(KORPOL) и корак Моравца (KORMOR).

 Критеријумске  варијабле  представљају оцене успешности 
извођења плесних структура. „Судије“ су оцениле успешност извођења 
за свако дете оценом од 1 до  5 на основу постављених критеријума. 
„Судије“ су били професори физичке културе који су додатно завршили 
семинар из области народног и друштвеног плеса са искуством у раду 
са децом предшколског узраста.

Плесне  активности  имају  за  циљ да  код  деце  утичу  на  развој 
ритмичког,  креативног  и  естетског  кретног  изражавања,  посебно  на 
правилно  држање  тела. Усмерене  плесне  активности  са  децом 
предшколског узраста спроводиле су се 2 пута недељно (16 усмерених 
активности).  Програм  плесних  активности  састојао  се  од:  кретања 
издвојених  из  структуре  народног  плеса  (Моравац)  и  структуре 
друштвеног плеса (Валцер и Полка).

За  утврђивање  релација  између  лонгитудиналне 
димензионалности тела и успешности у извођењу плесних структура 
примењена је каноничка корелациона анализа. 
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РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ

Каноничка корелација варијабли лонгитудиналне димензионалности и 
успешности извођења плесних структура девојчица

Да  би  се  утврдила  повезаност  варијабли  лонгитудиналне 
димензионалности  тела  и  успешности  извођења  плесних  структура 
примењена је каноничка корелациона анализа. Добијени резултати су 
приказани  на  Табели  1.  На  основу  степена  значајности  (p =  0.45), 
утврђено је да не постоји статистички значајна повезаност ова два сета 
варијабли. 
Табела 1: Матрица карактеристичних коренова и коефицијенти каноничке  
корелације девојчица

Can. R Can. R2 Chi-sqr. df p Lambda
0 0.391 0.153 18.062 18 0.452 0.783
1 0.256 0.066 5.777 10 0.834 0.925
2 0.101 0.010 0.763 4 0.943 0.990

Легенда:  Can.R –  Величина  каноничке  корелације;  Can.R2  -  Канонички  корен 
детерминације;  Chi-sqr. –  Barlettov Lambda test;  Df – Степен слободе;  p – 
Степен значајности 

За  израчунавање  повезаности  варијабли  лонгитудиналне 
димензионалности тела и критеријских варијабли успешност извођења 
плесних структура (Табела 2) примењена је кроскорелација. Прегледом 
корелационих  коефицијената  може  се  уочити  да  су  ниски  и  нису 
статистички значајни. Једина ниска статистички значајна веза је између 
седеће висине и дужине стопала са кораком Валцера. 
Табела 2. Крос корелациона матрица варијабли лонгитудиналне 

димензионалности тела и успешности извођења плесних  
структура девојчица

KORVAL KORPOL KORMOR
VISTEL -0.11  0.01 -0.05
SEDVIS -0.22  -0.06 -0.13
DUŽRUK -0.12  0.04 -0.04
DUŽNOG  0.01  0.15  0.08
DUŽPOD  0.01  0.12  0.07
DUŽSTO -0.23 -0.10 -0.12

Анализом матрице структуре  изолованог каноничког фактора у 
простору  варијабли  лонгитудиналне  димензионалности  тела  и 
фреквентне  брзине  (Табела  3) код  девојчица,  може  се  уочити  да 
релативно  ниске  пројекције  вектора  манифестних  варијабли  на 
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изоловани канонички фактор имају све варијабле,  сем седеће висине 
(0.45) и дужине стопала (-0.52).
Табела 3. Структура каноничког фактора лонгитудиналне димензионалности  
тела девојчица

Root 1
VISTEL -0.18
SEDVIS -0.45
DUŽRUK -0.17
DUŽNOG  0.18
DUŽPOD  0.15
DUŽSTO -0.52

Анализом каноничког фактора (Табела 4), у простору варијабли 
за процену квалитета извођења плесних структура функцију дефинишу 
варијабле корак Валцера (0.95),  корак Полке (0.84) и корак Моравца 
(0.75).  Овај  фактор  можемо  дефинисати  као  фактор  опште 
успешности извођења плесних структура.
Табела 4. Структура каноничког фактора успешности извођења плесних 
структура девојчица

Root 1
KORVAL 0.95
KORPOL 0.84
KORMOR 0.75

Анализа  каноничке  функције  упућује  да  успешности  извођења 
плесних  структура  код  девојчица  не  зависи  од  варијабли 
лонгитудиналне димензионалности тела.

Каноничка корелација варијабли лонгитудиналне димензионалности тела и 
успешности извођења плесних структура дечака

На Табели 5 приказани су коефицијенти каноничке  корелације 
где  је  изолован  један  значајан  пар  каноничких  коренова  којим  је 
објашњено  21%  варјабилитета  система  и  утврђена  генерална 
повезаност  варијабли  лонгитудиналне  димензионалности  тела  и 
успешности  извођења  плесних  структура.  Каноничка  корелација 
предикторског и критеријумског скупа варијабли износи Can. R = 0.46, 
а  значајност  веза  истраживаних  простора  је  (Chi-sqr.)  =  28.99,  са 
статистичком значајношћу p = 0.04.
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Табела 5. Матрица карактеристичних коренова и коефицијенти каноничке  
корелације дечака

Can. R Can. R2 Chi-sqr. Df p Lambda
0 0.46 0.21 28.99 18 0.049 0.735
1 0.21 0.04 6.59 10 0.763 0.932
2 0.16 0.03 2.42 4 0.659 0.975

За  утврђивање  повезаности  варијабли  лонгитудиналне 
димензионалности  тела  и  критеријумских  варијабли  квалитета 
извођења плесних структура (Табела 6) израчуната је кроскорелација. 
Прегледом  корелационих  коефицијената  може  се  уочити  да  су 
корелације средње и ниске. Корак Валцера има средњу корелацију са 
седећом висином (0.31)  и висином тела (0.26),  док су остале ниских 
нумеричких  вредност.  Корак  Полке  остварује  средњу  корелацију  са 
седећом висином (0.38),  висином тела (0.33),  дужином руке (0.30),  и 
дужином  ноге (0.30).  Остале  корелације  су  ниске,  али  статистички 
значајне.  Корак Моравца има средње корелације са седећом висином 
(0.38),  дужином  стопала (0.32),  дужином  руке (0.32),  висином  тела 
(0.31) и дужином ноге (0.29). Дужина потколенице и корак Моравца су 
повезани ниском статистички значајном корелацијом.
Табела 6. Крос корелациона матрица варијабли лонгитудиналне  

димензионалности тела и варијабли за процену успешности  
извођења плесних структура дечака

KORVAL KORPOL KORMOR
VISTEL 0.26 0.33 0.31
SEDVIS 0.31 0.38 0.38
DUŽRUK 0.17 0.30 0.32
DUŽNOG 0.21 0.30 0.29
DUŽPOD 0.15 0.21 0.25
DUŽSTO 0.24 0.28 0.32

Анализом каноничког фактора (Табела 7), у простору варијабли 
за процену лонгитудиналне димензионалности тела може се уочити да 
све  варијабле  имају  значајне  корелације  са  изолованом  каноничком 
димензијом. У  овом  простору  функцију  дефинишу:  седећа  висина 
(0.90),  дужина  руке  (0.79),  висина  тела (0.74),  дужина  ноге,  дужина 
стопала (0.71)  и  дужина  подколенице  (0.57).  Овај  фактор  се  може 
дефинисати као фактор раста. 
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Табела 7. Структура каноничког фактора лонгитудиналне димензионалности 
тела дечака

Root 1
VISTEL 0.74
SEDVIS 0.90
DUŽRUK 0.79
DUŽNOG 0.71
DUŽPOD 0.57
DUŽSTO 0.71

Анализом каноничког фактора (Табела 8), у простору варијабли 
за  процену  успешности  у  извођењу  плесних  структура  функцију 
дефинишу корак Моравца (0.93), корак Полке (0.84) и корак Валцера 
(0.60).  Овај  фактор  можемо  дефинисати  као  фактор  опште 
успешности извођења плесних структура.
Табела 8. Структура каноничког фактора квалитета извођења плесних  
структура дечака

Root 1
KORVAL 0.60
KORPOL 0.84
KORMOR 0.93

Анализа  каноничких  функција  упућује  на  то  да  квалитет 
извођења  плесних  структура  код  дечака  зависи  од  варијабли 
лонгитудиналне димензионалности тела.

ЗАКЉУЧАК

Између  варијабли  лонгитудиналне  димензионалности  тела  и 
успешности извођења плесних структура код девојчица није утврђена 
статистички  значајна  каноничка  повезаност,  па  се  хипотеза  Х1.1  која 
гласи  „  Постоје  статистички значајне релације између варијабли 
лонгитудиналне димензионалности тела и успешности  извођења 
плесних структура девојчица“ може у потпуности одбацити. 

Између  варијабли  лонгитудиналне  димензионалности  тела  и 
успешности  извођења  плесних  структура  код  дечака  утврђена  је 
статистички  значајна  каноничка  повезаност,  па  се  хипотеза  Х1.2 која 
гласи  „  Постоје  статистички значајне релације између варијабли 
лонгитудиналне димензионалности тела и успешности  извођења 
плесних структура дечака“ може у потпуности прихватити. 
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CANONICAL CORRELATION BETWEEN LONGITUDINAL 
DIMENSIONALITY OF THE BODY AND SUCCESS IN 

PERFORMING DANCING STRUCTURES WITH PRESCHOOL 
CHILDREN

Summary: The research had been carried out with the aim to investigate 
relations  of  longitudinal  dimensionality  of  the  body  and  success  in  performing 
dancing structures with preschool children. The specimen consisted of 180 preschool 
children aged 6 (100 boys and 80 girls). For assessing longitudinal dimensionality of 
the body the following parameters were applied: body height, body height in sitting 
position, leg length, arm length, lower leg length and foot length. For assessing the 
success  in  performing  dancing  structures  the  following  metric  instruments  were 
applied: Waltz steps, Polka steps, Moravac steps. The criterion was the mark for 
evaluating  the success  in  performing the given  dancing structures.  The “judges“ 
evaluated  the  performance  for  each  child  with  marks  from  1  to  5.  In  order  to 
establish  the  relation  between  the  variables  of  dimensionality  of  the  body  and 
success  in  performing  dancing  structures,  the  canonical  correlation  analysis  was 
applied. Based on the results of the degree of significance, it was established that 
there is not a statistically significant connection between the two sets of variables 
with the girls. Based on canonical correlation with the boys, the general connection 
of longitudinal dimensionality of the body and performing dancing structures was 
established.

Key  words:  longitudinal  dimensionality  of  the  body,  dancing  structures, 
preschool children.
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РЕТОРИЧКО ПИТАЊЕ У АСИМЕТРИЧНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ 
ШКОЛСКОГ ДИСКУРСА

Зорица Д. Јовичић1

Сажетак: Циљ овог рада је да пружи увид у улогу реторичког питања 
у асиметричној интеракцији, тачније, вербалној размени говорника неједнаке 
друштвене  моћи.  Истраживање  полази  од  претпоставке  да  се  реторичко 
питање,  захваљујући  својим  формалним  лингвистичким  карактеристикама, 
може  користити  за  стицање  интерактивне  предности  над  саговорником, 
ограничавање  његовог  доприноса  и  тиме,  постизање  извесне  контроле  над 
његовим вербалним и другим понашањем. Како је анализа вршена на корпусу 
прикупљеном у средњим школама, рад такође даје увид у конкретан језик који 
наставници  користе  на  часу.  У  том  погледу,  реторичко  питање  се  може 
посматрати  као  језичка  стратегија  коју  наставник  користи  за  управљање 
понашањем ученика.

Кључнe речи: реторичко питање,  асиметрична интеракција,  школски 
дискурс, вербална стратегија, говорни чин.

Овај  рад  се  бави  истраживањем  функционисања  реторичког 
питања  у  асиметричној  интеракцији,  тј.  интеракцији  у  којој  једна 
страна  има  нешто  већу  друштвену  моћ,  па  самим  тим  и  већа 
интеракциона  права.  Циљ  рада  је  да  провери  претпоставку  да  се 
реторичко питање у оваквој врсти говорне ситуације може користити 
као  средство  за  контролу  саговорниковог  доприноса,  прецизније 
речено, за ограничавања онога што подређена страна може да одговори 
уколико жели да избегне интерактивне, а често и директне друштвене 
санкције. На тај начин повашћена страна може контролисати и језичко 
деловање и са њим повезано друго поступање саговорника. 

Корпус на коме је истраживана ова функција реторичког питања 
ја  говорни  школски  дискурс:  на  аудио  траке  је  снимљено  укупно 
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осамнаест часова пет наставника (српског језика, математике, енглеског 
језика,  психологије  и историје).  Затим је  урађен препис оних делова 
говора наставника који се није односио на градиво. 

Истраживање  полази  од  основне  претпоставке  да  реторичко 
питање,  без  обзира  на  то  какве  говорне  чинове  говорник  њиме 
остварује,  у  склопу  интеракције  пре  свега  питање,  те  да  ће  и 
функционисати  као  и  ма  која  друга  врста  питања:  тј.  да  се  од 
саговорника очекује да на питање прикладно одговори, и затим стане, 
не ширећи даље свој допринос. 'Подијум' односно право на реч, затим 
се враћа првом говорнику (упореди Сакс (Sacks, 1986: 343))

Друга основна карактеристика реторичког питања је да онај ко га 
је  поставио зна  и одговор на  њега,  и да  је  саговорник тога свестан. 
Истражујући  манифестацију  стручњачке  моћи  у  језику,  Хоџ  и  Крес 
(Hodge and Kress, 1993. 95) примећују: „Питање код кога је онај ко га је 
поставио (+ експерт) тумачи се као катехистичко, циљ му је добијање 
послушности  (покушај  да  се  произведе  исправни  одговор),  а  не 
обавештења.“2 Како је онај ко зна одговор на питање које је поставио у 
неку руку аутоматски стручњак за њега, даљи ток интеракције је нужно 
ограничен на свега неколико могућности:

а) Онај ко га је поставио не захтева одговор на њега и не предаје 
ред  саговорнику.  Саговорников  допринос  је  самим  тим  потпуно 
онемогућен: реторичким питањем њему су запушена уста.

б) Онај ко га је поставио сам даје одговор на њега и такође не 
предаје  реч  саговорнику.  Ова  варијанта  такође  онемогућава 
саговорника да говори, и тиме и делује, уз додатну предност за првог 
говоника тиме што одговором на реторичко питање он добија прилику 
да  изврши  говорни  чин  који  иде  њему  у  прилог  (да  нешто  тврди, 
нареди,  процени).  Уколико  се  реторичко  питање односи на  нешто у 
вези са подређеним саговорником (учеником), оно служи као увод за 
директно процењивање његовог мишњења, говора или деловања.

ц) Од саговорника се очекује пожељни, познати одговор, а ред се 
враћа првом говорнику. Ово је најснажнија форма реторичког питања: 
како на њега нема разумног одговора, говорник који га захтева (паузом, 
интонацијом,  понављањем питања или на други начин)  покушава  да 
саговорника присили на послушност.  Тако реторичко питање постаје 
веома изразит показатељ асиметричног односа моћи.

2 A question where the questioner is (+ expert) is interpreted as catechistic, aimed at eliciting  
obedience (an attempt at producing the right answer), rather than information.
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У  сва  три  случаја  говорник  задржава  право  да  настави  свој 
турнус, и тиме и контролу над интеракцијом – што му даје могућност 
да наметне своје виђење ствари. 

Реторичко питање може бити додатно појачано иронијом, што се 
тумачи као веома агресивна варијанта, јер иронија као ехоички исказ 
(упоредити  Спербер,  Вилсон (Sperber,  Wilson)) саговорнику  додатно 
приписује исказ са којим се говорник не слаже. Иронија је сама по себи 
показатељ  асиметричног  односа  моћи,  а  када  се  на  овакво  питање 
захтева и одговор, ради се о покушају понижавања саговорника.

ПРВИ ПРИМЕР
ПРОЦЕЊИВАЊЕ  ПОНАШАЊА  УЧЕНИКА  И  УПРАВЉАЊЕ 

РАДОМ

За први пример издвојена су, класификована и коментарисана сва 
реторичка  питања  које  је  изрекао  исти  наставник,  на  четири  часа  у 
средњој Медицинској школи у Крушевцу, пред крај школске 2006/2007. 
године.3

А) Говорник не захтева одговор 

... нама је данас последњи час .. је ли тако... (управљање радом на 
часу)

...  следеће  недеље  идете  на  праксу ..  је  ли  тако...  (управљање 
радом на часу)

... и сад да те опет питам усмени .. за који већ имаш оцену .. је 
ли... (управљање радом ученика коме се обраћа)

...  колико  сам  вам  пута  само  то  рекла...  (управљање  радом 
ученика)

...  зашто  ја  да  те  подсећам  да  немаш  усмени...→  (управљање 
радом ученика коме се обраћа)

...→како је могуће да ти то не знаш...(процењивање)

иронична питања 

3 стрелица иза питања и иста стрелица испред наредног значи да су питања непосредно 
повезана
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...  а  ти  се  ..  као  ..  бринеш  за  оцену...(приписивање  тврђења 
ученику и негативно процењивање тврђења)

... ма .. шта ће теби Патологија... (приписивање тврђења ученику  
и негативно процењивање тврђења)

...  нема  ко  да  ти  покаже  ..  јел'  то...  (приписивање  тврђења 
ученику и негативно процењивање тврђења)

...  ама .. ко је овде луд → ...(приписивање тврђења ученику и  
негативно процењивање тврђења)

→јесам ли ја то била пијана кад сам вам рекла да радите како се 
вама  свиђа... (приписивање  тврђења  ученику  и  негативно  
процењивање тврђења)

Б) Говорник сам одговара 

... сутра нисте ту .. нисте... (управљање радом на часу)

...  шта ћу ја сада ..  са истом оценом ..  из исте области ...  неће 
моћи... (управљање радом ученика коме се обраћа)

...  видиш  ти  да  од  овог  вајде  нема  ...  видиш  ти  ..  видиш...  
(приписивање тврђења ученику и негативно процењивање тврђења)

... и .. шта да ти кажем на то .. немам шта да ти кажем... (увод за 
властито тврђење)

иронична питања 

...  и  ..  шта сад хоћеш ..  одмах да ти дам пет ...  (приписивање 
тврђења ученику и негативно процењивање тврђења)

...  па  добро  ..  ниси  ваљда  само  једну  спремила  ..  једну  си 
спремила→ (увод за властито тврђење)

→ па шта да ти радим ја сада → (увод за властито тврђење)
→да плачем са тобом .. е .. то ћеш .. богами ... да попричекнеш…

(приписивање тврђења ученику и негативно процењивање тврђења)
…зато што ти је  потребно за  успех  ..  да  ти дам пет ..  на  шта 

→(приписивање  тврђења  ученику  и  негативно  процењивање  
тврђења)
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→ на то што си научила пет лекција да пишеш .. пази .. молим 
те... (приписивање  тврђења  ученику  и  негативно  процењивање  
тврђења)

В) Говорник захтева одговор
...  Драгана  ..  зашто  од  свих  области  које  ти  недостају  радиш 

једину на којој имаш добру оцену... (пресупонира ученикову кривицу)

иронична питања:
У  овом  делу  школског  дискурса  нису  забележена  иронична 

реторичка питања на које је наставник захтевао одговор.

КОМЕНТАР
Највећу  групу  чине  реторичка  питања  којима  наставник 

приписује неко тврђење ученику и у исто време изражава негативну  
процену  тог  тврђења.  Оваквих  формулација  има  10  од  укупно  22 
забележена питања у оквиру овог примера. Још два питања би се могла 
сврстати у ову групу по томе што наставник њима директно негативно 
процењује  ученика:  разлика  је  у  томе  што  пресупонирано  деловање 
није вербално, већ се односи на учеников рад. Тако реторичко питање у 
више од половине примера (54,5%) прво пресупонира неко понашање 
ученика, а затим то понашање негативно процењује.

Следећу групу по реду чине питања којима наставник управља 
радом на часу (4 питања) или управља радом ученика коме се обраћа 
(3 питања). У односу на укупан број питања она чине нешто мање од 
трећине (31,8%).

Три питања су искоришћена као једноставан увод за неку тврдњу 
коју је наставник намеравао да изнесе (13,6%). У овом случају она су 
послужила  као  једноставно,  али  делотворно  средство  за  контролу 
интеракције

Од  четири  снимљена  часа  истог  наставника,  највежи  број 
реторичких  питања  забележен  је  на  последњем  часу  у  току  године 
(више од половине свих питања: 14 од укупно 22).

Наставник је  закључивао оцене,  дошло је до конфликта са два 
ученика,  и  том  приликом  забележен  је  и  највећи  број  реторичких 
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питања.  Оваква  дистрибуција  наводи  на  закључак  да  је  наставник 
реторичка  питања  којима  негативно  процењује  учениково  понашање 
користио  да  покаже  свој  ауторитет  и  себи  обезбеди  интерактивну 
предност  у  конфликту.  Ипак,  упркос  повишеном  тону  и  јасном 
демонстрирању  надмоћи,  наставник  се  није  послужио  најјачим 
средством ове врсте: није покушавао ученика да натера да одговори на 
иронично реторичко питање,  а  само једном је  застао  и  експлицитно 
захтевао од ученика очигледни одговор, и тако га 'доводио у ред' 

ДРУГИ ПРИМЕР
НЕПОЖЕЉАН ОДГОВОР НА РЕТОРИЧКО ПИТАЊЕ 
Да је реторичко питање привилегија онога који у некој говорној 

ситуацији има моћ, постаје видљивије у супротној врсти примера, када 
саговорник нижег статуса који користи реторичко питање по правилу 
бива санкционисан непожељним одговором.

У  укупном  корпусу  од  осамнаест  часова  у  средњој  школи 
пронађено је само пет примера да је наставник одговорио на реторичко 
питање ученика.

Ученик:  ...  и  шта ја  сад  да  кажем оцу  што сам опет добио  
један...

Наставник: ... не знам Лекићу .. то је већ твој проблем...

Ученик: ... шта она мисли .. да смо ми робови .. само се дере...
Наставник:  ...  то  већ  није  наше  ..  да  расправљамо  шта  

директорка мисли...

Ученик: ... зашто увек мислите да сам ја крив ...
Наставник: ... зато што обично и јеси ...

Ученик: ... мислите да ја волим да пет пута радим једно исто
Наставник: ... волео .. не волео .. радићеш док не буде добро...

Ученик: ... знате ли ви да је то забрањено...
Наставник: ... много си ми данас паметан...
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КОМЕНТАР
Како је у укупном корпусу школског дискурса било само ових 

пет примера да је ученик поставио реторичко питање (а наставник је у 
свим  случајевима  одговорио),  не  могу  се  доносити  поздани  општи 
закључци. Ипак се јасно примећује следеће: 

а)  Корпус показује велику густину реторичких питања у говору 
наставника  у  односу  на  говор  ученика,  тачније  речено, 
непропорционално  је  мало  реторичких  питања  ученика  (односно, 
ученици су поставили пет реторичких питања, а  наставници 69,  што 
значи једно наспрам четрнаест.  У просеку,  на једном часу наставник 
поставља 3,8 реторичка питања која се не односе стриктно на наставни 
садржај, а ученик постави реторичко питање отприлике сваког четвртог 
часа (једном у 3,6 часова). 

б)  Сви  ученици  су  реторичко  питање  поставили  у  стању 
афективне узбуђености, у тренутку када се дешавало нешто неповољно 
по њих (када су били прекорени или су добили лошу оцену).

в)  Сви  наставници  су  на  реторичко  питање  дали  непожељан 
одговор (нису се сложили са учеником).  Тиме је размена попримила 
одлике конфликта.

ТРЕЋИ ПРИМЕР
ГОВОРНИ ЧИН

У овом примеру функционисање реторичког питања испитује се 
путем одређивања говорног чина који је њиме остварен. За анализу су 
идентификована  и  издвојена  сва  реторичка  питања  забележена  на 
четрнаест часова код четири наставника у средњој школи.

... шта да кажем .. немам речи... (прекор)

... што си такав .. зашто стално имаш жељу нешто да поквариш... 
(прекор)

... Милославе .. па је л' вреди теби да кажем нешто ... (прекор)
(поновљено два пута)
... да ли сам вам дозволила да причате ... (прекор)
...  а  они вама нису сметали док сте ви одговарали ..  слободно 

кажите .. 
зашто дрмате главом ... (прекор)
... јао .. па кад' ћеш да научиш да пишеш ... (прекор)
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... па какав је овај задатак сад' ... (прекор)

... шта ја сад' треба овде да радим .. да тражим где си написао ...  
(прекор)

... а 'што не би требало да се види ... (прекор)

... смемо ли сви у глас .. је л' тако ... (прекор)

... зашто се дереш ... (прекор)

... је л' баш морам да избацим ... (прекор)

... што си такав .. зашто стално имаш жељу нешто да квариш ...  
(прекор)

... је л' морамо стално да се свађамо ... (прекор)

... како си то поделила .. Јелена .. како си поделила папире .. како 
ћу да 

радим са вама ... (прекор)
...  да  ли  би мало могао да  затвориш уста  док ја  ово  питам ... 

(прекор)
... а зашто .. госпођица .. није села да научи ... (прекор)
... да ли знаш колико сам само пута ја морала да упозорим тебе и 

Момчила... (прекор)
... зашто да ти дам тројку онако без везе ... (прекор)
... зар и од Бојане може горе бити ... (прекор)
... колико пута треба да ти се каже ... (прекор)

Као  посебно  изразит  симбол  моћи  издвајају  се  прекори који 
доводе у питање неку физичку или психичку способност ученика.

... умеш ли ти да читаш .. не умеш ни да прочиташ ... (прекор)

... мислим .. стварно .. зашто се правиш луда ... (прекор)

... јеси жив .. не би се рекло ... (прекор)

... је л' ти мене уопште чујеш ... (прекор)

... како си то тупава .. зар те нико ништа није учио ... (прекор)

... имаш ли ти .. дете .. уши .. колико пута да ти кажем ... (прекор)

Иронични прекори 
... је л' вам ово елита ... (прекор)
... а ти .. као .. не знаш да си имала један ... (прекор)
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... мислиш да ћемо ми да фабрикујемо вуковце ... (прекор)

...  таман посла ..  где Александар да не ради ..  јесам у праву ...  
(прекор)

... још једно питање за све вас .. да ли ви мислите да кад' добијете
оцену на полугодишту .. да сте тиме решили све своје проблеме ... 

(прекор)
... мислиш .. то је готово ... (прекор)

Б) Следећу групу говорних чинова по бројности чине упутства и 
наредбе:

... хоћемо ли сад' коначно да радимо ...

... сувише је велика гужва .. зашто сте се тако натрпали .. видите 
ли да 

тако нема места за столом ...
... хоћете ли .. молим вас .. да умукнете ...

В) И охрабрења и похвале су чинови чији је предуслов моћ над 
саговорником:

... шта си се ти збунио .. ниси пред телевизијом ... (охрабрењe)

... шта си се збунио .. Милане .. прочитај то ... (охрабрењe)

... браво .. браво .. свака част .. ко би рекао да је овај дечак дошао 
тек 

пре недељу дана ... (похвала)
... па шта сте се препали ... (охрабрењe)
...  колико  пута  си  већ  то  радио  ..  шта  се  сад  бринеш  ... 

(охрабрењe)

Г) Понекад се и наставници правдају или жале.
... мислите да ја волим... (правдање)
... шта сам ја ту крива... (правдање)
...а шта мислиш .. колико зарађује професор... (жалба)
... како сам могла да знам да... (жалба)
...зар не би било поштено да и ја могу да... (жалба)
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КОМЕНТАР
На  четрнаест  часова,  четири  наставника  је  поставило  47 

реторичких питања. Анализа одређивањем говорног чина показује  да 
убедљиво највећу групу чине прекори: њих је чак 34, што чини 72,3%. 
Ово  је  тако  висок  удео  да  би  се  могла  тврдити  да  у  педагошком 
дискурсу  реторичко  питање  служи  првенствено  за  прекоревање. 
Уколико се прекори погледају подробније, увиђамо да се шест прекора 
(отприлике  сваки  пети)  односи  на  неку  приписану  физичку  или 
психичку особину ученика, што је непосредна или имплицирана увреда 
упућена ученику. Других шест питања се одликују тиме што су додатно 
ојачани коришћењем ироније: наставник се директно подсмева тврђењу 
које  је  приписао  ученику.  Ове  две  групе  спадају  у  веома  агресивне 
варијанте и представљају одлике конфликтног дискурса.

Слично као и прекори, упутства,  наредбе, охрабрења и похвале 
представљају говорне чинове за чије је успешно извођење предуслов да 
говорник  поседује  друштвену  моћ  да  их  изрекне.  У  корпусу  је 
идентификовано пет похвала и охрабрења (10,6%) и три упутства или 
наредбе (6,3%).

Донекле је изненађење то што је у корпусу идентификовано и пет 
правдања или жалби (статистички значајних 10,6%), говорних чинова 
који подразумевају нижи статус говорника у односу на саговорника, а 
наставник их користи да успостави боље односе са ученицима и тиме 
добије њихов пристанак.

Све три врсте анализе показују да реторичко питање заиста чини 
одлику  асиметричног  дискурса  и  да  се  користи  за  успостављање 
интерактивне контроле над саговорником нижег статуса. У школском 
дискурсу  реторичко  питање  представља  стратегију  за  управљање 
одељењем и радом на часу, као и говором и понашањем појединачних 
ученика. По снази деловања, реторичка питања налазе се на скали од 
благих  (као  увод  за  почињање  часа  и  привлачење  пажње)  до  веома 
агресивних (иронични прекори или директно лично вређање ученика). 
Ученику, пак, није допуштено коришћење овог средства: за реторичким 
питањем  тада  следи  изазов  –  непожељни  одговор  као  интерактивна 
санкција.
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RHETORICAL QUESTION IN ASYMETRICAL INTERACTION 
OF SCHOOL DISCOURSE

Summary:  This  paper  aims  to  provide  further  insight  into  the  role  of 
rhetorical  question in assymetrical  interaction, that is, a verbal  exchange between 
parties of unequal social power. It starts with the assumption that, due to is formal 
attributes, rhetorical question is here used to gain interactional advantage over the 
other  speaker,  constrain his contribution and ultimately gain a certain amount of 
control of his verbal and other behaviour. As investigation was carried out on the 
material gathered exclusively in secondary schools, the paper also affords a closer 
look at the actual language used by teachers during class. In this respect, rhetorical  
question  can  be  considered  as  a  linguistic  strategy  used  by  teachers  to  manage 
student’s behaviour.

Key terms:  rhetorical question, assymetrical  interaction, school discourse, 
verbal strategy, speech actell.
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ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ

ЈЕДАН ПОТРЕБАН И КОРИСТАН УЏБЕНIK 

Др Невенка Михајловић, др Љубиша Михајловић, Методика 
упознавања околине, Графички судио Цицеро, Пирот, 2011.

Уџбеник Методика  упознавања  околине Невенке  и 
Љубише Михајловића је драгоцена је и потребна књига која је 
намењена  првенствено  студентима  васпитачке  струке и 
васпитачима. Књига  садржи  три  целине, прва је  увод  у  коме 
аутори  сажето  говоре  о  појму  околине,  о  предмету,  начину, 
могућностима и значају упознавања околине, о утицају одраслих, 
а  посебно  васпитача,  на  изграђивање  односа  детета  према 
околини  и  о  повезаности  ове  научне  дисциплине  са  осталим 
научним  дисциплинама.  Друга  тема  је  Организација  рада  у 
реализацији области упознавања околине у којој су заступљени 
дидактичко-методички садржаји који се односе на организацију 
живота  и  рада,  односно  активности  деце  и  васпитача  у 
предшколским установама. Трећа, и највећа, названа је Области 
проучавања методике упознавања околине, у којој су студиозно 
описане природа и природне појаве, као и друштво и друштвене 
појаве.  С  обзиром  на  то  да  је  ова  васпитно-образовна  област 
веома широка и додирује све природне и друштвене науке, као и 
све  процесе,  дешавања  и  промене  у  нашем  окружењу,  то  су 
аутори имали веома деликатан и одговоран задатак. Понудили су 
сазнања из многих научних дисциплина, као што су: биологија, 
географија,  геологија,  геоморфологија,  археологија,  физика, 
хемија,  математика,  астрономија,  метеорологија,  екологија, 
медицина и друге науке. Дотакли су се социо-економских, социо-
културолошких, законских и политичких појава и појмова. На тај 
начин,  понудили  су  обилно  научно  сазнање  које  васпитачи, 



сходно својим способностима и могућностима, треба да прераде и 
методички  трансформишу  у  примерене  и  деци  разумљиве 
садржаје. Иако је материјал врло стручно дат, уважавајући научна 
достигнућа, чита се као неко популарно штиво или репортажни 
материјал.  Ово не значи да студенти треба да знају целокупни 
материјал,  али  користећи  ову  литературу  стећи  ће  опште 
образовање које ће им веома добро доћи и помоћи у припреми, 
организацији  и  реализацији  садржаја  из  области  упознавања 
околине.  Користећи  овај  садржај,  васпитач  ће  увек  успешно 
моћи, уз примену принципа научности, деци дати одговоре на сва 
њихова  многобројна  и  разноврсна  питања.  Дакле,  тематске 
целине у потпуности покривају програм истоименог студијског 
предмета на високим школама струковних студија за васпитаче. 

Аутори  интерпретирају  садржаје  засноване  на  научним 
открићима и резултатима. Указују на могућност интерпретације 
тих садржаја деци, тако да се принцип научности не повреди, а да 
деца схвате и разумеју одговарајуће појаве, процесе,  промене и 
дешавања у нашем окружењу. Уџбеник је писан научним језиком 
и стилом тако да ће развијати код васпитача критичко мишљење 
и стваралачки приступ у образовању и  васпитању.

Наставни  садржај,  изложен  у  овом  уџбенику,  према 
начину  како  је  изложен,  конструкцији  и  дужини  реченица, 
смислу,  значењу,  јасноћи  и  обиму  прилагођен  је  искуству, 
претходном знању и могућностима студената, будућих васпитача, 
као и васпитача који се већ баве тим послом.

Квалитет овог уџбеника, са становишта методичке обраде, 
је  на  на  високом  нивоу.  Аутори  наводе  врло  добре  примере 
методичких ситуација и експеримената у којима би деца могла 
поуздано да схвате, разумеју и објасне нека дешавања и промене 
у  околини.  На  тај  начин  провоцирају  и  студенте  да  сами 
осмишљавају нове методичке ситуације и примерене одговоре на 
многа  дечја   питања.  Посебна  дидактичко-методичка  вредност 
овог  уџбеника  је  та  што  аутори  повезују,  врше  корелацију 
садржаја  ове  методике  са  другим  методикама  и  са  другим 
студијским  предметима.  Посебно  је  сажето,  концизно  изложен 
дидактичко-методички  део  уџбеника,  са  бројним  конкретним 
примерима,  што  представља  солидно  поткрепљење  теоријског 
садржаја.
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Све  оно  што  се  учи  у  мноштву  наставних  предмета 
природних,  хуманитарних  и  друштвених  наука,  аутори  су 
синтетизовали  у  једну  пригодну  књигу  (уџбеник),  која 
представља изузетан извор најразноврснијих научних аргумената 
и  чињеница,  представљених  разумљивим  језиком  и  стилом. 
Уџбеник  нуди  богатство  података,  не  само  студентима  и 
васпитачима  предшколских  установа,  већ  и  учитељима  млађих 
разреда основне школе и родитељима који желе да учествују и 
прате интелектуални развој своје деце. 

Милана Егерић
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МИТ У РОМАНУ

Ана Марковић, Поступак митологизације Слободана Џунића, 
Албатрос плус, Београд, 2011.

Опредељујући се  да  за  тему  монографије  узме  три  романа 
Слободана  Џунића  и  да  анализира  митске  елементе  у  њима,  Ана 
Марковић је имала у виду специфичан положај овог писца у савременој 
српској књижевности, тачније чињеницу да је реч о писцу врло богатог 
и сложеног опуса који још увек није на прави начин тумачен и писцу 
који је прошао занимљиву еволуцију и да етапе те еволуције нису биле 
предмет озбиљнијег аналитичког подухвата. Истичући чињеницу да се 
Слободан Џунић у књижевности јавио почетком педесетих година XX 
века  и  да  је  у  својим  првим  приповеткама  користио  реалистичку 
приповедну  технику  Ана  Марковић  је,  врло  сажето,  приказала 
најважније процесе у књижевном животу оног времена, указујући и на 
специфичности односа књижевности и идеологије.

Указујући на еволуцију Џунићевог приповедачког поступка, Ана 
Марковић  је  желела  да  покаже  како  је  овај  писац  релативно  брзо 
напустио  реалистички образац приповедања и како је  све изразитије 
почео  да  користи  оне  могућности  прозног  израза  које,  у  оквирима 
српске  књижевности,  срећемо  код  писаца  који  су  били  склони 
коришћењу фантастике и то оног вида фантастике која је типолошки 
одређивана као фолклорна фантастика.  Од писаца који су изразитије 
неговали  тај  тип  фантастике  она  је  посебно  издвојила  Милована 
Глишића  и  Илију  Вукићевића,  настојећи  да  тако  наговести  један 
традицијски  контекст  коме  би  се  у  другој  половини  XX века  могла 
прикључити  и  проза  Слободана  Џунића,  наглашавајући  и  то  да  су 
писци из међуратног периода  (а најпре Растко Петровић и Момчило 
Настасијевић)  такође  били  склони  укључивању  елемената  који  су 
долазили или из старе  словенске митологије  или из  сфере  народних 



предања  и  веровања,  ширећи  круг  поетичких  сродника  Слободана 
Џунића.

Природу свог истраживачког задатка Ана Марковић је одредила 
јасно дефинишући своја три циља:  први, да се једном специфичном 
анализом Џунићевог приповедања, са посебним нагласком на његове 
митске заснове и суштине,  допринесе ревалоризацији и адекватнијем 
вредновању његовог стваралаштва“,  други, да се одабиром три романа 
са јаком фолклорно-митолошком подлогом и анализом фолклорних и 
митолошких елемената Медовине, Василијане и Оброка , реконструишу 
они елементи српске религије и митологије који имају значајну улогу за  
разумевање и афирмацију српског духовног и културног наслеђа, као и 
да се сагледају начини на које је Џунић ове „вантекстовне“ елементе 
уклопио у уметничку композицију и подредио њеним законитостима, 
чиме  их  је  учинио  књижевно  и  уметнички  функционалним. Трећи 
задатак  ове  студије  био  је  да  се  покаже  начин на  који  је  Слободан 
Џунић проширио могућности садејства мита и књижевности тиме што 
би  се  на  свим  нивоима  структуре  ових  романа  показало  како  се 
коришћење митских и фолклорних образаца одражавало на обликовање 
структуралних  елемената  дела.  Овако  дефинисани  истраживачки 
циљеви показују да је Ана Марковић настојала да се креће у оквирима 
које  је  у најопштијим цртама наговестио Е.  М.  Мелетински у књизи 
Поетика мита, у којој је указао на један у основи парадоксалан процес 
да је читава култура XX века, а књижевност посебно, дубоко прожета 
елементима митолошког порекла, што му је и омогућило да говори о 
„митологизму“ модерне културе. 

Кад је реч о теоријској литератури коју је користила као полазну 
основу  за  доказивање  својих  претпоставки,  треба  рећи  да  је  Ана 
Марковић изабрала оно што је најбоље. Међу домаћим проучаваоцима 
феномена митског централно место је добио Веселин Чајкановић, док 
су  од  страних  проучавалаца  коришћени  увиди  М.  Елијадеа,  Ернста 
Касирера,  Нортропа  Фраја,  Ернста  Касирера,  Леви  Брила, Карла 
Густава Јунга и других аутора. Полазећи од закључака ових и других 
проучавалаца,  Ана  Марковић је  формирала сопствено становиште за 
анализу  елемената  митског  у  романима  Слободана  Џунића.Треба 
поменути да феномен митског није у већој мери био предмет пажње 
српских проучавалаца књижевности, а посебно не проучавалаца прозе 
Слободана  Џунића.  Отуда  је  и  било  логично  што  је  Ана  Марковић 
најпре указала на принципе функционисања митског у делу Слободана 
Џунића.
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Указујући на специфичност приповедачког поступка Слободана 
Џунића,  Ана  Марковић  је  настојала  да  покаже  како  писци  који  су 
означени као следбеници оног типа фантастике која своје корене има у 
фолклору најчешће остају у сфери репродукције  елемената народних 
веровања,  док писци попут  Слободана Џунића  пред себе постављају 
један  уметнички  много  сложенији  циљ.  А суштину  тог  циља  бисмо 
могли одредити као  настојање да  се  слика  света  у  књижевном делу 
изведе из митских елемената и да се тумачење јунакове судбине такође 
саобрази  митолошкој  визији  људске  судбине  и  њених  основних 
компонената.

Из много разлога се може рећи да је истраживање у монографији 
Мит у роману донело веома важне аналитичке резултате. Не само што 
је слика света у три романа овог писца тумачена из перспективе коју 
образује  присуство  митских  елемената,  већ  су  и  ти  елементи 
подвргнути подробној анализи. На тај начин је Ана Марковић отворила 
и питање места прозе Слободана Џунића у српској књижевности друге 
половине XX века. 

Бобан Вујичић
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In memoriam

БИО ЈЕ УЗОР МНОГИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА

Богољуб Михајловић

 (1922-2012)

Почетком  ове  године  (9.  март  2012)  трајно  је  заћутало  срце 
Богољуба  Михајловића,  професора педагогије у Учитељској школи и 
Педагошкој академији у Крушевцу.

Професор Михајловић је  рођен  1922. године у селу Бела Вода, 
општине Крушевац. Учитељску школу завршио је у Јагодини 1943. год. 
Службовао је као учитељ по многим селима широм Србије. Свој нови 
професионални радни циклус започео је уписом на студије педагогије, 
које  је  завршио  у  Београду  1959.  год.  По  положеном  дипломском 
испиту запослио се у Среском просветно-педагошком Заводу из кога 
долази у Учитељску школу (1. Јануар 1962. год.) да би ту провео све 
време свог наставничког рада до одласка у пензију.

У  Учитељској  школи  у  Крушевцу  предавао  је  педагогију  и 
методике,  све  до  њеног  укидања 31.  августа  1973.  год.  Његов 
дугогодишњи  професорски  рад  настављен  је  и  након  оснивања 
Педагошке академије  за  образовање васпитача  у  Крушевцу,  у  звању 
професора  више школе.  Предавао је будућим васпитачима Методику 
развоја  говора,  Методику упознавања околине  и Методику почетних 
математичких појмова. Сви његови ђаци сећају се његових предавања 
карактеристичних по томе што је све своје напоре усмеравао на то да 
његови ђаци уче мислећи и није штедео своју животну енергију да им 
пренесе љубав према учитељском позиву. О његовом педагошком раду 
са великом љубављу говорили су и говоре његови некадашњи ученици, 
пријатељи и сарадници.



Својим колегама је говорио, одлазећи у заслужену пензију (1984. 
год.) „Идем на време да уживам у пензији, а нећу да дозволим да идем 
у пензију као нека руина.“

Када је  отишао у пензију наставио је  да,  поред приручника  за 
студенте, пише и објављује радове у педагошким часописима Настава 
и васпитање и  Педагошка  стварност и  сл.,  дајући  значајан  прилог 
нашој педагошкој теорији и пракси.

Најкраће речено, живео је скромно и часно, а ми, његови ђаци 
смо имали срећу што нам је такав човек био професор и прави узор! 
Овим  скромним  текстом,  желим  да  забележим  да  је  и  у  нашој 
професији,  било  и  да,  на  срећу,  има  још  увек,  таквих  педагошких 
радника какав је био професор Богољуб Михајловић.

Ружица Милосављевић
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СИНТЕЗЕ

УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА

Часопис објављује оригиналне радове из области педагогије, 
књижевности, језика и културе, као и сродних дисциплина.  Радови 
који  су  већ  објављени  или  понуђени  за  објављивање  у  некој  другој 
публикацији  не  могу  бити  прихваћени.  Ако  је  рад  био  изложен  на 
научном скупу, под истим или сличним насловом, податак о томе треба 
да буде наведен у посебној напомени при дну прве странице чланка. 

Радови  се  објављују  на  српском  језику,  ћирилицом  или 
енглеском, руском и француском. 

Рад  се  пише  на  страници  величине  16,5  x  23,5  cm,  са 
маргинама: 2,5 cm горе и доле, а 2 cm лево и десно и простором за 
коричење  0,5  cm.  Шаблон  Word  документа  са  свим  поставкама 
могуће је преузети са сајта www.vaspks.ac.rs

Рад треба  да  има  следеће  елементе:  а)  наслов,  б)  име,  средње 
слово и презиме аутора;  назив установе у којој  је аутор запослен,  в) 
сажетак,  г)  кључне  речи,  д)  текст  рада,  ђ)  литературу  и  изворе,  е) 
резиме, ж) прилоге. 

Наслов рада штампа се  на средини странице,  фонт Times  New 
Roman  12,  великим словима,  простор  испред  и  иза  параграфа  30  pt  
(стил naslov). 

Име,  средње слово и  презиме аутора  у студијама и чланцима 
штампа се испод наслова по средини странице, фонт Times New Roman 
величине  11  искошен  а  у  приказима  на  крају рад  уз  десну маргину 
курзивом,  простор  испред  параграфа  30  pt  а  иза  36pt  (стил  autori). 
Назив и седиште установе у којој је аутор запослен наводе се испод 
имена, средњег слова и презимена аутора. Ако је аутора више, мора се 
назначити  из  које  установe  потиче  сваки  од  наведених  аутора. 
Функција и звање аутора се не наводе. Службена адреса и електронска 
адреса аутора даје се у фусноти, 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 фусноти, која је двема звездицама везана за назив 
установе у којој је аутор запослен. 

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и 
рад,  треба  језгровито  представити  проблем,  циљ,  методологију  и 
резултате приказаног научног истраживања. 

Сажетак треба да има између 100 и 250 речи  (испод аутора рада) 
штампа  се  фонтом  Times  New  Roman  10,  поравнање  са  обе  стране 
странице, први ред увучен 1,25 cm, простор иза параграфа 10 pt , (стил 
sažetak ). 

Кључне  речи  (пет  одредница), дају  се  на  језику  на  којем  су 
написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне 
речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 
странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза 
параграфа 12 pt , (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 
12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и 
иза параграфа 30 pt , (стил naslov). 

Наслов другог  нивоа  пише се  великим словима,  фонтом Times 
New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 
параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt , (стил naslov2).

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе 
стране странице,  први ред увучен  1 cm,  простор иза параграфа 3pt  , 
(стил tеkst ). 

Прилози  којима  је  илустровано  научно  излагање  (табеларни  и 
графички  прикази,  факсимили,  слике  и  сл.)  обележавају се  римским 
цифрама (стил tеkst).

Наслови  посебних  публикација  (монографија,  зборника, 
часописа,  речника  и  сл.)  који  се  помињу  у  тексту  рада  наводе  се 
курзивом  на  језику и  писму на  којем је  публикација  чији  се  наслов 
наводи објављена, било да је реч о оригиналу или о преводу. 

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према 
изворном  тексту  (оригиналу)  и  писму.  Уколико  се  наводи  цитат  из 
преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 
податке о оригиналу. 

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 
било  пожељно,  може  користити  и  транскрибовано  име,  с  тим  што 
приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 
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Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 
упућује  на  потпуни  библиографски  податак  о  делу  које  се  цитира 
(наведен  на  крају  рада)  састоји  се  од  отворене  заграде,  презименa 
аутора,  зареза,  године  објављивања  рада  који  се  цитира,  ознаке 
странице  са  које  је  цитат  преузет  и  затворене  заграде.  На  пример: 
(Петровић, 1986: 128). 

Ако  се  име  аутора  који  се  цитира  већ  помиње  у  тексту  који 
непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 
само  година  и  странице.  На  пример:  „...о  овоме  је  говорио  Петар 
Петровић (1981: 111)“. 

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре 
које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између 
њих ставља се црта. На пример: (Петровић, 1981: 135–140). 

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 
се  односе  на  странице  у  цитираном  раду,  одвајају  се  зарезом.  На 
пример: (Петровић, 1981: 122, 130). 

Када се у раду помиње више студија које је један аутор објавио 
исте  године,  у  текстуалној  библиографској  напомени  потребно  је 
одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 
библиографској  одредници  из  списка  литературе  ради.  На  пример: 
(Russeau, 1988а: 11). 

Уколико  библиографски  извор  има  више  аутора,  у  уметнутој 
библиографској напомени наводе се презимена прва два аутора, док се 
презимена осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек, Ворен и 
др., 2007). 

Фусноте,  обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 
без тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део 
текста на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, 
допунска  објашњења  и  сл.  Фусноте  се  не  користе  за  навођење 
библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 
будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана  литература  даје  се  у  засебном  одељку  насловљеном 
Литература.  Библиографске  јединице  (референце)  наводе  се  по 
азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У  часопису  СИНТЕЗЕ  у  библиографском  опису  цитиране 
литературе  примењује  се  АПA  начин  библиографског  цитирања 
(American Psychological Association’s style). 

Примери  таквог  начина  библиографског  цитирања: 
Монографска публикација: 
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Презиме,  иницијал  имена  аутора  (година  издавања).  Наслов 
књиге. Место издавања: издавач. 

Пример: 
Тумарић, М. (2004). Виза. Нови Сад: Тусами. 
Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 

енциклопедији или лексикону: 
Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 

поглавља  или  одреднице.  In  Иницијал  имена  и  презиме 
аутора/уредника,  Наслов  публикације  (стране  на  којима  се  налази 
цитирани рад/поглавље/одредница). Место издавања: издавач. 

Пример: 
Roulet,  E.  (2004).  The  description  of  text  relation  markers  in  the 

Geneva  model  of  discourse  analysis.  In  K.  Fischer  (ed),  Approaches  to 
Discourse Particles (pp. 115–131). Amsterdam: Elsevier. 

Прилог у часопису: 
Презиме,  иницијал  имена  аутора  (година  издавања).  Наслов 

прилога. Наслов часописа, број, стране. 
Пример: 
Ziff, М. (1967). On H.P. Grice’s account of meaning. Analysis, 28, 1–8.
Прилог доступан преко интернета: 
Презиме,  иницијал  имена  аутора  (година  издавања).  Наслов 

прилога. Наслов публикације, број,  стране. [on-line].  Доступно преко: 
интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 
Ryan,  T.  (2004).  Turning  patrons  into  Partners  When  Choosing 

Integrated Library System. 
Infotoday,  15,  4.  [on-line].  Доступно  преко: 

http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.html [27.03.2004] 
Необјављене докторске и магистарске тезе: 
Презиме,  иницијал  имена  аутора  (година).  Наслов  тезе 

(необјављена  докторска  дисертација  /  магистарски  рад).  Назив 
установе, место. 

Пример: 
Ивановић,  Б.  (2005).  Фразеологизми  у  Лутеровом  преводу 

Библије  из  1534.  године  и  њихова  заступљеност  у  савременом 
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немачком језику (необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, 
Београд. 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 
Презиме,  иницијал  имен  аутора  (датум  и  година  издавања). 

Наслов чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази. 
Пример: 
Цветковић, И. (10.  март 2011).  Заблуда  као интерес.  Политика, 

стр. 15. 
Класична дела: 
За  велика  класична  дела  попут  античких  грчких  и  римских 

текстова,  Библије,  Кур'ана  и  сл.  треба  наводити  њихову стандардну 
нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада). 

Пример: 
(Држава: 595а–598а) 
Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи 
на http://www.apastyle.org. 

Извори се наводе под насловом Извори у засебном одељку после 
одељка Литература, на истим принципима библиографског описа који 
се примењује у одељку Литература. 

Резиме се пише на  једном од светских језика,  или на српском 
уколико је рад написан на неком страном језику (стил sažetak). 

Кључне  речи  се  пишу  на  једном  од  светских  језика,  или  на 
српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne  
reči). 

Радове слати на мејл адресу sinteze@vaspks.edu.rs
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