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РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 
UDK  37.034; 

159.928 
ID: 195512588 

УЛОГА ШКОЛЕ У МОРАЛНОМ ВАСПИТАЊУ ДАРОВИТИХ 
УЧЕНИКА 

Милан Недељковић1 
 
 
 

Сажетак: У овом раду аутор полази од сазнања да наше време 
обележавају све сложеније и све брже промене у свим подручјима људског и 
друштвеног живота ; да су оне евидентне и у моралу као посебној сфери 
друштвене свести, друштвене и педагошке праксе ; да управљање њима 
захтева савремено знање, вештине, друштвену и моралну одговорност. Налази 
да све компетенције за 21. век ( конативне, емоционалне, социјалне и радно-
акционе) садрже моралну димензију. Упозорава да је морална криза опаснија 
од других криза и да њене импликације још нису критички пропитане. 
Подвлачи да образовање и васпитање добија водећу улогу у остваривању 
концепције " одрживог развоја " а на путу ка  " одрживој будућности". 
Показује да даровити ученици имају специфичне развојне потребе и у 
моралном васпитању ; да недостатак јединства когнитивног и моралног 
васпитања њима наноси највећу штету. Јер, из њихових редова се регрутују 
припадници будуће друштвене елите, првенствено елите знања и моралне 
елите. Подсећа да ће професионални и друштвени задаци који припадницима 
будуће друштвене елите, буду поверавани, подрзумевати и врхунску моралну 
одговорност. Доказује  да у моралном васпитању даровитих ученика ( са) 
учествује више чинилаца, али да је улога школе у томе најважнија.Она  
(школа) својим потенцијалима, целином свога рада и успостаљањем односима, 
највише у процесу наставе и учења, утиче на целовит развој даровитих 
ученика, па и  и на њихово морално васпитање. 
 
 Кључне речи : морал, школа, даровити ученици, морално васпитање, 
васпитање за одрживу будућност 
 

                                                 
 
1 Српска академија образовања, Београд 
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 У свим цивилизацијама и културама васпитање потомства је 
најважнији, најсложенији и најзахвалнији задатак и дужност човека  и 
његових заједница. Свака расправа о моралу, као пракси  етике и у 
моралном васпитању потврђује да је реч о човеку и смислу његовог 
човека (Живковић , 2008). Смисао живота се не налази у границама 
онога што јесте, већ о ономе што још није, а може и треба да буде. 
Питање о смислу живота намеће се онда када се постојеће не 
поистовећује са нужношћу. Претпостављена имплицитивна слобода је 
могућност да нешто буде другачије и боље него што јесте ( Марковић, 
1997). То другачије негира, укида, превладава и прекорачује постојеће. 
Оно је учинак људске и друштвене праксе као слободног чина.  Нема 
ничега у свету што би се унапред могло сматрати добрим или злим 
будући да и добро и зло произилазе из начина и карактера људског 
деловања ( Тубић, 2005). Не постоји подударност између праксе и 
етике. Човек се данас суочава ризицима и несигурним вредностима  
(Бек, 2001). Потребно му је дубље познавање самог сазнавања. 
Делимично и ограничено сазнање човека чини неспособним да 
проникне у везе и односе између делова и целине. Планетарна судбина 
људског рода постаје друга кључна стварност. Долази време у којем се 
у све већој мери може очекивати и неочекивано. За ту врсту искушења 
су потребни знање, разумевање и моралност. Још је старогрчки песник 
Еврипид упозорио : " Очекивано се не остварује, али увек се нађе какав 
Бог да утре пут неочекиваном ". 
 

1. 
 

      Морал је важан и комплексан феномен чије проучавање и 
истраживање има теоријски и практични значај, особито у васпитању и 
образовању. Њиме се баве многе науке, а у првом реду филозофија, 
психологија, социологија и педагогија. 
      У етици (филозофији морала) се истиче да је морал " човеково 
активно обликовање, усмеравање сопствених и туђих поступака и 
хтења, и њихово оцењивање као добрих и злих" ( Павићевић, 1962). 
Морал је облик практичног одношења човека према свету, према 
другим људима и према самом себи и врста " друштвене свести која у 
тој пракси настаје и утиче на њу" (Зајечарановић и Прошић, 1981). Та 
свест " почива на аутономији, на свести појединца о властитој 
одговорности за своје поступке, свој однос према свету, другом човеку, 
друштву у  целини (Животић, 1986). 
      Психологија морала питањима моралног развоја посвећује све 
већу пажњу. О моралном развоју се "може говорити с подједнаким 
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правом као што се говори о физичком , интелектуалном или развоју 
осећања ". Психолози указују " да моралност ваља испитивати изнутра -  
у човековој личности или, пак, трагати за унутрашњим регулаторима 
моралног понашања, тј. владања. То значи да моралност " свеједно да 
ли названа супер его, савест, идеал,  морално мишљење или којим 
другим именом -  узима се у многим психолошким радовима као низ 
културних правила друштвеног реда, као усвојена правила о 
међуљудским вредностима која су унутрашња ствар сваког појединца 
било да су интернализована или су, пак дело унутрашње организације 
личности "( Поповић и Миочиновић, 1977). Моралност је особина 
људског понашања која треба да се руководи критеријумима 
смислености ( Шешић, 1979-114-120). 
      Педагози најчешће морал дефинишу као " скуп ( неписаних) 
правила и обичаја који одређује међусобне односе људи, облик 
понашања и одређени облик живота у некој заједници" (ПЛ, 1996:298), 
а морално васпитање као " организоивану делатност једног одређеног 
друштва са жељом да млађе генерације прихвате основна етичка начела 
тог друштва". 
      Са социолошке тачке гледишта моралност јесте један од облика 
друштвене свести, али је уједно и друштвени процес и друштвена 
творевина. Узорци стварања морала су антрополшки и друштвени. 
Узроци стварања морала су антрополошки и друштвени. Између 
морала  у различитим срединама и различитим временима, значајне су 
сличности, али су значајне и разлике, па и супротности ( Лукић, 
1976:250). 
      Морална свест је важна особина личности која се састоји у 
познавању суштине морала, способности процењивања, шта је добро. 
Морално знање представља основу моралне свести. Морал постоји у 
облику система норми и испољава се у облику савести. Савест се 
одређује као " интернализовани систем важећих норми којима се  
одређује шта је добро а шта зло за појединце, другог човека,  друштво и 
људски род " ( Животић, 1986). Према Л. Колаковском, "  савест није 
непрестано деловање, глас који се стално чује ; његова упозорења, 
позиви или јадиковке чују се онда када су наше присутне силе, нагони 
и инструктива узбуђења или акти воље који нас наводе на нешто, чему 
се савест као чувар  или алармни уређај супроставља ", док је " грижа 
савести" необрив доказ наше слободне воље"( Колаковски, 2001 : 131 
132).  
      Уколико се морал дефинише као облик друштвене праксе онда 
се тиме исказује да су морални само они поступци који (а) издрже 
вредносну процену која долази од друштвене средине из јавности- 
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објективна страна морала и ( б)  уколико очува вредносно одобравање 
самог човека који покушај врши – субјективна страна морала. " За 
човека ништа није дато у готовом облику као и он сам" ( Канграга, 
1970).  
      Као непосредни чинилац морала школа има задатак, право, да 
систематизује и прошири морално искуство ученика које они стичу 
изван ње и, друго, да организује свој рад тако да остварује морално 
васпитање ученика као веома значајан део васпитања уопште.  
      Морално васпитање је једно од најзначајнијих подручја 
образовања и васпитања. Његов циљ се састоји у развијању својства 
моралне личности : моралне свести, моралних осећања, моралног 
суђења и моралног поступања. Морална личност се васпитава 
успостављањем активног односа према друштвеној заједници, 
тековинама људског рада, науке и културе, другим људима и самом 
себи. О моралном васппитању постоје различита схватања и ставови 
(ПЛ, 1996).  
      Морално васпитање има образовну и васпитну компоненту. 
Образовну компоненту чине процес истицања етичких сазнања 
(процеси изграђивања моралне свести), а васпитни процеси формирање 
погледа на свет. Допринос моралног васпитања осталим видовима 
васпитања је велики ( Баковљев, 1997: 66-68). Морална личност има 
развијена морална својства она је "саздана од бројних делова" 
различите нарави и сви они функционишу као јединствена 
целина"(Стојиљковић, 1998:241). Одликују је релативно постојане 
особине и доследност у понашању. Она је "разумска јединка ", 
способна да посредством разума просуђује о питањима добра и зла са 
становништа неког општеважећег начела". Зрела морална особа " има 
развијен смисао за правду ".  Саосећање са другима и бригу за добробит 
других су неизоставна својства моралне особе ( Осовска, 1971 : 141-
144). Научно је доказано да су правда, емпатија и брига за друге 
покретачи моралних поступака. Морална особа је социјализована. Она 
уважава потребе других појединаца, прихвата свој део одговорности и 
делује сагласно интересима друштвене заједнице у целини. Она 
(морална особа) поштује друштвене норме, али заузима аутономне 
моралне позиције. Најзад, морално зрела особа поседује изграђен лични 
индентитет и својства интегрисане личности. Она схвата и прихвата 
чињеницу да је појединац у крајњој линији део сопственог културног- 
историјског контекста и опште људски цивилизације и културе. То се 
нарочито односи на  даровите који највише и учествују  у присвајању 
највреднијих тековина цивилизације и културе. 
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Из реченог произилази да зрелу моралну особу  обликују аутономно 
морално расуђивање, поштовање личностии уважавање потреба других 
појединаца и заједница у целини, као и одговорност за сопствене 
поступке и њихове последице. У свом понашању она се руководи 
правдом, бригом о другима и потребом самодограђивања, 
универзалним начелима и изоштреним мерилима. Поседује постојане 
особине и изграђен идентитет, активно комуницира са средином и 
делује као интелектуално и целовито људско биће ( Стојиљковић, 
1998:247). 
 

2. 
 
      Савремено (светско) друштво препознаје и афимише  
стваралаштво као кључну детерминанту  људског и друштвеног развоја 
и напредтка ( Максић, 2006). Оно ( ставралаштво)  представља скуп 
најразличитијих видова испољавања човекове способности смисла" 
(Мајсторовић, 1997: 214). Манифестује се у свим областима људске 
егзистенције и еманципације, а оваплоћује у облику материјалних и 
културних добара ( Недељковић, 2010: 214). Млади, првенствено 
даровити виде шансу за свој развој у свеукупном стваралаштву и кључу 
филозофије новог развоја, која рачуна на креативни потенцијал 
људског фактора ( Перу, 1986). А основа развијања и коришћења свих 
ресурса" јесте васпитање"( Сузић, 205:69). Стваралаштво има смисла 
уколико доприноси не само одржавању човека и дрштва него и 
њиховом развоју и напредтку ( Илић, 1966:17-22). Реч је о 
унапређивању квалитета живота свих људи, ширењу њихове слободе у 
односу на природу, друштвену стихију, другог човека, производе 
властите делатности, њихове биолошке и егоисстичке инстинкте. 
Слобода стваралаштва, као и слобода уопште, није стање него је процес 
( Марковић, 1997). Нажалост, "оно што хоћемо да дознамо када се 
интересујемо за човека и за људско друштво превазилази оно што је 
наука кадра да пружи"( Ђурић, 1989:162). И Гете је у своје време уочио 
" да човек најмање зна оно што му треба баш". 
      Без стваралаштва нема позитивних промена постојеће 
стварности, нити обликовања "одрживе будућности" ( Морен, 2002). 
Даровитост и креативност учинили су живот људима лакшим, 
удобнијим, хуманијим и лепшим. Због тога је прворазредно друштвено 
и етичко питање како обликовати и објединити моћ интелигенције и 
квалитет карактера даровитих, талентованих креативних. Морално 
образовање и васпитање јесу веома важан део програма подстицања 
даровитих.  
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      Доста дуго, и све до скоро предност је давана проучавању и 
истраживању  утицаја друштва на људско стваралашто. У новије време 
обраћа се све већа пажња утврђивању доприноса стваралаштва 
напретку и развоју човека и друштва. Правци, типови и домети утицаја 
стваралаштва на друштво се вреднују у односу на : (1) друштвено- 
историјски контекст у којима се утицаји остварују, (2)(друштвену 
структуру, (3) природну средину, (4) личност појединца ( Ранковић, 
1996).  
      Од када постоји, школа се суочава са даровитим ученицима. 
Њих одликује : критичка мисао, креаивност, убрзано учење 
,епистемолошка радозналост, способност моралног изражавања , 
изузетна меморија, упорност и емоционалност. Они се значајно 
разликују од својих вршњака, али су разлике међу њима још веће 
(Б.Ђорђевић, 1995). Са становишта стваралаштва и развоја човечанства, 
"разлике поспешују идеје, унапређују и проширују могућности 
превладавања проблема и изазова природе, друштва и сопствене душе" 
(Шефер, 2003: 10). 
      Даровитост се одређује као свокупност особина личности  које 
омогућавају дугорочно постизање натпросечних резултата у једној или 
више активности којима се нека особа бави. Холистички приступ 
феномену даровитости омогућава његово научно објашњење и 
педагошко подстицање. ДАРОВИТИ НЕ ПОДНОСЕ НАМЕТАЊЕ 
једностраних система вредности. Њима одговара плурализам у 
образовању и васпитању ( Максић, 2006: 224-231). У тим условима 
даровите особе максимално остварују своје могућности и потврђују 
даровитост, таленат и креативност ( Шефер, 2008). 
      Живимо у времену у којем се васпитање и образовање даровите 
и креативне деце и младих сматра потребом сваког друштва које хоће 
да напредује и императивном његовог опстанка (Максић, 1993:5). У 
педагошком раду с тим ученицима прихватљиве су методе и технике 
које максимално уважавају њихове развојне потребе и интересовања, 
подстичу унутрашњу мотивацију, буде радозналост, упућују на 
креативност и самосталност у раду, развијају критичко мишљење, 
ослањају се на ученичке снаге и самоконтролу ( Мандић, 1995: 233).  
      При утврђивању садржаја ( моралног) васпитање за даровите 
ученике ваља имати у виду друштвени, педагошки и психолошки 
аспект проблема. Друштвени аспект се тиче савремености програма 
рада. Психолошка димензија се односи на одмеравање тежње, 
структуре и обима садржаја и захтеве према ученицима уопште, 
зависно од њихових могућности и специфичности даровитости.  
Педагошка страна проблема се пита за најефикасније начине, 
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активности, поступке и њихово усвајање. Специфични дидктички 
захтев се односи  на избор облика, метода и техника, односно њихову 
примену у васпитно-образовном раду. 
     Психолози и педагози се залажу за то да се у настави и учењу за 
даровите стварају психолошка клима и васпитне ситуације у којима ће 
даровит ученик моћи да се развија слободно, да  постиже максимм у 
сазнању, креативном испољавању и самопотврђивању  ( Мандић и 
Гајановић, 1991). Према Е.Фрому, "човек има само један стварани 
интерес а то је – пун развитак  својих могућности и себе као људског 
бића. 
      Доказана је потреба повезивања когнитивних, афективних и 
конативних потенцијала у моралном васпитању даровитих и свих 
осталих ученика (Миочиновић, 2004). Научна истраживања 
даровитости и моралности у оквиру  релевантних научних дисциплина 
потврдила су значај познавања и уважавања васпитно-образовних 
потреба, проблема, дилема и могућности васпитања даровитих 
потврђују њихову међузависност (Максић, 1998:45-69). 
      Сложена проблематика моралног васпитања даровитих ученика 
да се груписани у неколико целина као што су  : (1) потреба моралног 
васпитања даровитих, (2) проблеми моралног васпитања даровитих, (3) 
дилема моралног васпитања даровитих и (4) могућности моралног 
васпитања даровитих.  
      Када је реч о првој целини не могу се заобићи : разумевање и 
уживање специфичних захтева даровитих у домен моралности ; 
развијање моралне одговорности даровитих према себи, другим 
појединцима и према друштву ; усаглашавање интереса друштва и 
интереса даровитих, талентованих и креативних појединаца ; складан 
развој когнитивних, афективних и конативних (са) чинилаца моралних 
личности даровитих.  
      У разматрању циља, задатака и проблема моралног васпитања 
даровитих ученика ваља имати у виду : перманентну моралну кризу 
која је многим својим импликацијама тежа од кризе у осталим 
сегментима друштва ; дисктинуитет интелектуалне и моралне културе у 
отвореном друштву ; деликатност концептуализације и вредновања 
моралности и даровитости у друштву несигурних вредности ; 
динамичност и процесуалност моралног васпитања даровитих ; 
специфичности социјалне интеграције даровитих појединаца који су 
склони индивидуализму и егоизму. 
     Морално образовање и васпитање даровитих садржи дилему и 
недостатке као што су : како морално васпитати даровите у друштву 
брзих промена и кризе вредности ; који је теоријско-методолошки 
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приступ најпримеренији моралном поучавању даровитих ; који су 
садржаји, принципи и методе најпогоднији за подстицање даровитости 
на морално расуђивање, осећајност и јаку вољу. 
      Има још отворених питања у вези са могућностима 
осавремењивања моралног васпитања даровитих ученика као што су : 
решења која су могућа у оквиру владајућих теорија и  дидактичких 
принципа, првенствено у настави и учењу ; могућности целовитог 
приступа моралном васпитању које се постиже чвршћим јединством 
когнитивног, емоционалног и конативног аспекта моралног васпитања ; 
позиција и функција иновација у моралном васпитању ( дебатни 
клубови, слободне дискусије, рад по групама, позиви гостију са стране ; 
педагошка функција нове образовне технологије и моралног васпитања 
даровитих ; нове стратегије у моралном васпитању даровитих.  
      Даровити у процесу моралног образовања и васпитања стичу 
знања о моралности, о моралној личности, моралној одговорности, 
моралној свести и моралној савести, разијају способности  разликовања 
добра и зла у различитим ситуацијама, мишљењу и понашању. За 
педагогију је од највећег значаја питање као се одвија процес 
интернализације  система вредности, које су основне карактеристике 
тог процеса каква је интеракција између различитих чинилаца 
социјализације личности с обзиром на морално васпитање. Од 
даровитих, будућих припадника елите знања се захтева, и очекује, да 
буду и морална елита јер ће усмеравати развој друштва, планирати, 
иницирати и спроводити развојне промене које садрже и етичке 
претпоставке.  
       

3. 
 

Васпитање је вечита потреба људског рода . Први облик његове 
институцијализације и професионализације јесте школа. Она је једна од 
најстаријих институција друштва ( Качапор, 1996). Стара је око седам 
миленијума. Опстајала је и развијала се у тако дугој деоници историје 
захваљујући томе што се прилагођавала људским и друштвеним 
потребама. Њена мисија и функција садрже се у намери друштва да на 
младе генерације преноси највредније тековине цивилизације и 
културе. Школа је сложен систем који се састоји из већег броја 
функционално повезаних делова. Међу њима најважнију улогу и 
највећи значај има настава и креативно деловање је један од 
најважнијих њених циљева (Шефер, 2008 : 118). Због тога је парадигма 
наставе увек и парадигма школе.  
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      Глобализација света, интернационализација знања и 
информатичка усмереност врше снажан притисак на државе и народе 
да своје образовне школске системе саображавају потребама 
ововременог човека и " учећег друштва". Претпоставке о васпитном 
моделу школе налазе се у савременој филозофији образовања  
(Нинковић, 2008) и у референтним међународним  организацијама које 
се баве образовањем. Наше и светско искуство потврђују да " живот у 
савременом друштву тражи компетентног грађанина, којег, између 
осталог, одликују нормалност, зрелост, самосталност, демократичност 
и аутентичност"( Максић, 2001 : 37). Три су кључна показатеља 
интелектуалне, социјалне и емоцијоналне зрелости личности. 
Интелектуална зрелост мери се преко критичности, самокритичности и 
развијености интересовања. Социјална зрелост се испољава у 
поштовању и уважавању мишљења других људи, спремности за помоћ 
другима ( емпатија и алтруизам) и прихватање радних обавеза. 
Емоционалну зрелост потврђују прилагођеност на колектив, сигурност 
у односима са другима и способност за самоконтролу. Аутономија 
личности је најважнији циљ образовања и васпитања. Основне 
димензије образовања су : професионална оспособљеност, способност 
суочавања са светом важећих вредности и способност самоодређења  
(Бабић 2005). Квалитетно образовање је у нашем времену веома важан 
облик друштвеног благостања. Такво образовање може да пружа само 
школа која поседује : (1) квалитетан и ефикасан наставни кадар, (2) 
академске стандарде квалитета, (3) физичке стандарде квалитета, (4) 
педагошке стандарде квалитета и (5) квалитетну сарадњу са својим 
окружењем ( Сузић, 2005 : 176-179). Право на ( квалитетно) образовање 
има етичку основу јер је важан део права личности на пун развој својих 
способности ( Мајор, 1991). Компетентност се поима различито, али у 
својој бити оно означава способност. 
      Школа је у савременом друштву само једна од институција за 
морално образовање и васпитање деце и омладине. То су још породица, 
макро и микро средина, масмедији, обичаји, опште стање духа, 
доступност информација, слобода изражавања различитих ставова, 
атмосфера слободе у мишљењу, говору и деловању. Као  
професионална установа школа је значајна у моралном васпитању и 
због тога што се над њеним радом остварује друштвена контрола, а 
њени програми, знања и друге вредности преносе ученицима на 
систематичан начин ( Лукић, 1976). Основни задатак школе је да 
остварује циљ и задатке образовања и васпитања ( Хавелка, 2000). 
      Она има структуралне елементе који се налазе у међусобној 
вези. То су : настава, слободне ученичке активности, друштвено-
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користан рад, ученичке организације, јавна и културна делатност, 
образовање одраслих, као и организовање других активности од значаја 
за ученике, полазнике и друштвену средину у којој се школа налази 
(ПЕ 2 ; 1989:414). 
      Према општем мишљењу двадесети век је био век брзог развоја 
и напретка науке, технике и технологије, век микроелектронике, 
информатике, роботике, кибернетике, век широке примене знања у 
свим областима људског живота и рада. На жалост, многе од тих 
тековина нису довољно коришћене за добро људи него за нове облике 
доминације и манипулације ( Мајор, 1991:78-79). 
      У истом веку уложени су велики напори, и у теорији и у пракси, 
да се дође до боље школе. У томе су постигнути и неспорни резултати, 
особито у демократизацији образовања и подизању нивоа знања и 
културе целих нација. Међутим, целовит критички увид  у планирано   
(жељено) и остварено показује да школа током XX века ипак није 
решила нека своја суштинска питања као што су : (1) статус и улога 
школе у његовом друштвеном окружењу, (2) образовно-васпитна 
функција, карактер и задаци школе, (3) положај и међусобни односи 
субјеката у школи, (4) основне делатности школе ( Поткоњак, 2001:110-
117.) То стање неповољно утиче на укупни рад школе и њене 
резултате, па и на морално васпитање даровитих ученика. 
      У критикама данашње школе превенствено се истиче да се она  
споро мења и споро модернизује ; да се суочава са озбиљним 
проблемима у домену садржаја, облика, метода и исхода васпитно-
образовног рада ; да већу пажњу посвећује усвајању наставног градива 
него развоју мишљења ученика ; да запоставља васпитну функцију ; да 
њена крута организација спутава иницијативу и  ученика и наставника ; 
да се споро покрећу и споро остварују питања проширења њене 
делатности на подручја културе и просвете у средини у којој се она 
налази ( Илић, 1992). Великим недостатком постојеће школе сматра се 
се и то што методолошке основе њених промена нису у довољној мери 
научно и теоријски утемељено ( Мандић, 1972), а било је у покушајима 
промена грубог волунтаризма ( Сузић, 2005). Познато је да у васпитању 
и образовању не постоје дефинитивна решења, јер су то веома 
динамичне делатности које теже перманентним осмишљеним 
променама.  
      Пут од моралног сазнања и убеђења до моралног понашања је 
дуг и сложен. Формирање моралног карактера остварује се када се 
стекну потребна знања на основу којих се  формира вредносни систем, 
развијају морална осећања и ствара лично искуство. Усвајање етичких 
знања, само по себи, не доводи до жељеног понашања. Између знања и 



 15 

понашања налази се искуство. Развијање јесте процес који има две 
тесно повезане стране : формирање система убеђења, мотива за 
стварање навика, активности и моралних осећања, и стабилних облика 
понашања. Обједињавањем ових двеју страна  омогућава изграђивање 
моралне личности. 
      Знање о моралности је резултат сазнања појединца о  постојању 
норми и правила понашања, и предуслов је моралне акције. Морална 
компонента укључује емоционални и рационални аспект моралне 
праксе. Емоционални аспект се исказује преко система моралних 
осећања и социјално-психолошких механизма друштвене свести, а 
рационално преко система појмова, судова и кодекса понашања. 
Емоционални и рационални аспект приближавају и повезују 
нормативна и вредносна својства морала. Морално сазнање има још два 
аспекта :  друштвени и индивидуални. Друштвени аспект обухвата 
захтеве, норме, кодексе, идеале, правила понашања, а индивидуални 
мотиве, осећања и убеђења. 
      Убеђења непосредно усмеравају вољу у правцу одређене акције. 
Услов за моралну акцију налази се у повезаности спољашњих захтева и 
унутрашњих побуда. Морална убеђења јављају се у облику мотива 
људског понашања. Морални поступци су појединачни облици моралне 
праксе. Утврђивање нивоа етичке изграђености конкретног 
васпитаника, омогућава да се прогнозира његов даљи морални развој. 
Смисао, садржај и суштина моралнг идеала манифестују се и 
конкретизују посредством моралних вредности, моралних норми и 
моралних правила. 
      Вредности су основа за одређивање циљева и задатака  
образовања и васпитања, али и критеријуми за вредновање постигнутих 
резултата. Неопходно је разликовати дефинисање  моралних вредности 
као циља и моралних вредности као средства. У васпитању целовите 
моралне личности, осим принципа, велики значај имају и садржаји. Као  
најважнија подручја моралног васпитања( даровитих) ученика наводе 
се : (1) васпитање општих вредности, (2) грађанско васпитање, (3) 
патриотско васпитање, (4) идејно-политичко васпитање, (5) поштовање 
рада (Б. И Ј.Ђорђевић, 2009:58). 
      Школа је увек показивала интерес за морално васпитање у духу 
доминантних друштвених вредности. Педагози и психолози 
упозоравају да данашња школа много више пружа и постиже на плану  
когнитивног развоја ученика него у домену моралног развоја. Они 
подсећају да знање представља вредност када се ослања на позитивна 
осећања, када прелази у убеђења, када ј повезано са целином васпитних 
поступака и трансформише се у поглед на свет.   
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      У моралном васпитању велики значај имају настојања која 
мотивишу појединца да се ангажује у друштвеном животу, која га 
оспособљавају за складан живот међу људима, а напредак који има за 
циљ и добро других. Из реченог следи да " проширивање когнитивне 
перспективе појединца не би ничему служило ако не би  било праћено и 
ширењем његових етичких перспектива". 
      Подвајање појединих сфера и аспеката значајних за развој и 
формирање целовите моралне личности је вештачко и има оправдање у 
методолошким разлозима због потпунијег и јаснијег сагледавања 
различитих аспеката и својства личности. У реалном животу, " 
појединац је неодвојива целина". Моралност је интегрални  део 
личности. 
      Када се критички разматрају и вреднују карактеристична 
обележја моралног васпитања у традиционалној школи, онда се 
најчешће потенцирају следећи недостаци:  апстрактност, дедуктивизам, 
пасивност, ауторитарност, негативност и игнорисање сукоба  ( Б. И 
Ј.Ђорђевић, 2009:146-147). 
      Апстрактност  у  моралном васпитању у традиционалној школи 
испољава се у томе што се морално поучавање спроводи у облику 
апстрактних принципа, уопштено и на начин којим се углавном 
прокламују пожељне моралне врлине, а забрањује зло. Утврђено је, 
међутим, да апстрактна и уопштена морална начела нису примерен 
приступ и солидна основа у моралном васпитању,  даровитих ученика 
који имају развијене потребе за моралним расуђивањем. 
      У моралном васпитању у представљању и објашњавању 
моралних врлина и моралног понашања, врлине се често дедуктивним 
путем изводе из општих начела, а заборавља се да је за децу и младе 
карактеристично учење од појединачног ка општем. То значи да 
предност у моралном васпитању треба да има индукција. На тај начин 
се уважава искуство ученика које у моралном васпитању има важну 
улогу јер омогућава мисаону активност ученика ( Јукић, 2001: 280-282). 
      Једна од препознатљивих карактеристика моралног васпитања у 
традиционалној школи испољава се у пасивности ученика. У  тој  
школи тежиште активности у настави лежи на наставнику, настави  и 
предавању, док се ученици налазе у пасивном положају, у улози 
слушалаца, а изостаје размишљање и расправљање. Пасивност ученика 
у образовању у уској је вези са ауторитарношћу која почива на 
некритичком прихватању ауторитета, више инсистира на извршавању 
захтева него на мотивацији, више на слепој послушности  него на 
разумевању. Потврђено је да ауторитарност изазива ригидност у 
моралном расуђивању, јача склоност ка опонашању које је често 
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лишено етичких вредности. Ученици не учествују у откривању и 
одржавању моралних вредности, моралних захтева и моралних норми 
будући да им се оне нуде и намећу споља.  
      У традиционалној школи у моралном васпитању више се 
указује на негативности, а мање афирмишу начела која јачају критичко 
мишљење и аутономно понашање. У таквој организацији наставе и 
учења ученик више учи шта не треба да чини, а мање упућује на оно 
што је позитивно и добро за њега, за другог човека и за људску 
заједницу, и због чега он треба морално да поступа.  
      Највећа слабост моралног васпитања у традиционалној школи, 
ван сваке сумње, јесте игнорисање сукоба вредности до којих долази у 
различитим моралним ситуацијама. Једнострано промовисање 
одређених моралних принципа, односно моралних вредности, 
неприхватљиво је како у моралном тако и у рационалном погледу за 
даровите ученике.  
      У моралном васпитању даровитим ученицима треба пружити 
шансу да у конкретним ситуацијама, моралним дилемима компарирају 
и критички процењују вредности и на основу тога доносе свој морални 
суд. То је проверени пут у развоју критичке свести, способности 
моралног разликовања као и моралне флексибилности јер су то 
незаобилазни предуслови изграђивања зреле моралне особе  
(Стојиљковић, 1998:240-247). 
      Нова улога школе у "учећем друштву" захтева и омогућава 
промену у улози наставника и ученика у настави и учењу ( Хавелка, 
2000: 104-138; Сузић, 2005). Дидактичко и педагошко руковођење и 
даље је доминантно у наставниковој делатности, али се особености 
овог управљања битно мењају. Наставник није више само особа која  
„предаје", већ и личност која организује, подстиче, усмерава, вреднује 
процес наставе и учења, уме да примени стратегију комуникације.  
      Ученике у моралном васпитању ваља оспособљавати за 
аутономни избор који је незаобилазни услов слободе и моралне 
одговорности ( Марковић, 1997). Лична аутономија је начело и мерило 
за избор садржаја, метода и поступака моралног образовања и 
васпитања. Морално васпитање треба да се темељи на разуму, а не на 
ауторитарности, у моралном искуству и доживљајима ученика, у учењу 
морала, а далеко мање на моралном поучавању. 
      Проф. Н. Сузић је разрадио модел Двадесет осам компетенција 
за XXI вијек (2005: 70). Разврстао их је у четири групе: когнитивне 
компетенције, емоционане компетенције, социјалне компетенције и 
радно-акционе компетенције. Показао је да све оне имају и моралну 
димензију чиме је потенцирао потребу јачања моралности у свим 
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сферама људског и друштвеног живота. Држи да су две теоријске 
оријентације посебно занимљиве за педагошко деловање у подручју 
морала. То су: 1. (теорија моралног суђења) 2. (теорија моралних 
својстава). 
      По теорији моралног суђења човек се понаша у складу са оним 
у шта верује да треба чинити. По теорији моралних својстава човек се 
угледа на моралне вредности особа, на њихове мотиве, особине и 
квалитете. Он подсећа да се традиционална педагогија првенствено 
окретала теорији моралних својстава. 
       Морални развој когнитивних компетенција Сузић промишља 
као јачање способности моралног суђења или резоновања. Фокусира 
следеће аспекте моралног васпитања: разумевање социјалних односа и 
комплексних правила која владају међу људима; вербално дешавање 
моралних дилема применом моралног резоновања на основу моралних 
норми, вредности и обичаја; развијање нових логичих капацитета за 
кооперацију у вршњачкој интеракцији; моралну аутономију и 
сигурност у суђењу без обзира на притиске и могуће уцене; моралну 
самоконтролу и самокритику (2005:17) 
     Моралну димензију социјалних компетенција аутор је усмерио 
на усаглашавање индивидуалних потреба и понашања са социјалним 
окружењем, потребама и понашањима других. Указао је да се социјалне 
вредности темеље на алтруизму и способности емпатије које особи 
омогућавају да схвати друге, да своје акције и емоције заснива на 
узајамном уважавању и поштовању. Кључни аспекти моралности у 
социјалним компетенцијама за нашег аутора су: поштовање, уважавање 
и разумевање других: социјална одговорност и ангажованост; морално 
доношење одлука на бази универзалних етичких принципа; помоћ 
другима у њиховом развоју и напредовању у кризним ситуацијама. 
Закључује да развијање социјалне моралности и у друштву несигурних 
вредности добија на значају. 
     Сузић подсећа да се морална димензија радно-акционих 
компетенција темељи на етици која лежи у основи вредновања личних 
и социјалних активности. „Особа која жели својим радом, дјелима и 
производима помоћи другима мора бити самокритична, с једне стране, 
и сусретљива, с друге стране (2005:121). Вредносни аспекти ове 
компетенције су: објективост и критичко сагледавање властитог рада и 
производа као и рада и производа других; морална аутономија у оцени 
властитог рада и рада других. По аутору, радно-акционе компетенције 
представљау практичну оспособљеност човека да доноси адекватне 
одлуке, да оствари постављене циљеве, да објективно сагледава 
учињено, да пружа подршку другима у раду. „Завидност, суревњивост, 
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оспоравање и омаловажавање, искључивост и нетолеранција, као и 
друга слична својства представљају наличје радно-акционих 
компетенција (Сузић, 2005:122).  Аутор је указао на пут и начин развоја 
моралних димензија компетенција за XXI век могу развјати и путем 
радионица. 
 

*** 
  

Из реченог следи да је потребно правити разлику између 
актуелног, замишљеног и планираног искуства даровитих ученика у 
моралном васпитању. Сврха моралног образовања и васпитања, 
развијања моралних компетенција даровитих ученика није само у томе 
да се прошири њихово знање о моралу, већ да се стекну практична 
искуства и способности за живот у људској заједници. Материјали, 
средства  и поступци који се користе у моралном васпитању даровитих 
имају за циљ да оживе моралне ситуације, подстакну расправе и 
дискусије, разговор о мотивима, ставовима и вредностима како би 
довели до доношења моралног суда и конкретних моралних одлука. 
Морални ставови јесу израз човекове личности и њихове 
индивидуалности. Морални развој тече упоредо са општим развојем 
даровитог ученика и не треба да се издваја од његовог интелектуалног 
емоционалног и духовног развоја. Учење је један од најбитнијих 
чинилаца који делује у формирању зреле моралне личности као 
укупности интелекта, осећања и воље.  
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Бабић, Ј. (2005): Морал и наше време. Београд: Службени 
гласник. 

Баковљев, М .(1997) Основи педагогије (2.издање). Вршац: 
Висока школа за образовање васпитача 

Бек, У. (2001): Ризично друштво: у сусрет новој модерни. 
Београд: Филип Вишњић 

Ђорђевић, Б.(1995): Даровити ученици и (не)успех. Београд: 
Заједница учитељских факултета Србије 

Ђорђевић, Б. И Ђорђевић, Ј. (2009): Савремени проблеми 
друштвено-моралног васпитања. Нови Сад: Савез педагошких 
друштава Војводине; Вршац: Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача 



 20 

Хавелка, Н. (2000): Ученик и наставник у образовном процесу. 
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 

Илић, М. (1966): Социологија културе и уметности. Београд: 
ИДН 

Илић, В. (1992): Школа – средиште културе. Ниш: Просвета 
Јукић, С. (2001): Настава у којој ученик мисли. Вршац: Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача 
Качапор, С. (1996): Историјски преглед настанка и развоја 

школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 
Кангрга, М. (1970): Размишљања о етици. Загреб: Праксис 
Колаковски, Л. (2001): Мини предавања о макси стварима. 

Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 
Лукић, Р. (1976): Социологија морала (2.издање). Београд: 

Научна књига 
Мајор, Ф. (1991.): Сутра је увек касно. Београд: Југословенска 

ревија 
Максић, С. (1993): Како препознати даровитог ученика. 

Београд: ИПИ 
Максић, С. (1998): Даровито дете у школи. Београд: ИПИ 
Максић, С. (2001): Улога школе у васпитању младих, Зборник 

33. Београд: ИПИ 
Максић, С. (2006): Подстицање креативности у школи. 

Београд: ИПИ 
Мандић, П. и Најановић (1991.), Н: Психологија у служби учења 

и наставе. Луковац: Графокомерц Туњић 
Мандић, П. (1995.): Индивидуална комплексност и образовање. 

Београд: Научна књига и Учитељски факултет у Београду 
Марковић, М. (1991.): Слобода и пракса. Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства 
Морен, Е. (2002): Одгој за будућност:  Загреб: ЕДУКА 
Недељковић, М (1997): Време  промена и образовање. Јагодина: 

УФ 
Недељковић, М (2010): Друштво у променама и образовање. 

Београд: ЕДУКА и Српска академија образовања 
Нинковић, А.(2008): Разлози за ново философско промишљање 

образовања. Етичка димензија образовања (Зборник радова са 
научног скупа). Јагодина: Јагодин: ПФ 

Миочиновић, Љ (2004): Морални развој и морално васпитање. 
Београд: ИПИ 
Осовска, М.(1971): Психологија морала. Сарајево: Завод за 
издавање уџбеника 



 21 

Павићевић, В (1962): Увод у етику. Београд: Култура 
Перу, Ф.(1986): Филозофија новог развоја. Нови Сад: Матица 

српска 
Поповић, Б. И Миочиновић, Љ (1977): Моралне вредности 

деце и младих и њихов развој. Београд: ИПИ и Просвета 
Ранковић, М. (1996): Социологија уметности. Београд: 

Завод за уџбенике и наставна средства 
Поткоњак, Н: (2001): Школа током 20. века није решила 

своја суштинкса питања, Зборник 33. Београд: ИПИ 
Поткоњак, Н: (2011): Неоправдана запостављеност 

васпитне функције наставе и учења. Настава и учење 
(Зборник радова са научног скупа). Ужице:  УФ 
Стојиљковић, С. (1998): Личност и морал. Београд: ИПИ 
Сузић, Н. (2005): Педагогија за 21.вијек. Бања Лука: ТТ 

Центар 
Шефер, Ј. (2008): Евалуација креативних активности у 

тематској настави. Београд: ИПИ 
Зајечарановић, Г. И Прошић, Л. (1981): Филозофија(Увод у 

основне појмове), Ниш: Просвета 
Живковић, Д. (2008): Трагање за смислом образовања. 

Етичка димензија образовања(Зборник радова са научног 
скупа). Јагодина:  ПФ 
Животић, М. (1986): Аксиологија. Загреб: Напријед 

 
 

SCHOOL ROLE IN MORAL EDUCATION OF TALENTED 
STUDENTS 

 
 
Summary: In this work, author is coming to conclusion that our time marks 

more complicated and faster changes in all aspects of human and social life; that 
they are evident in moral, as special sphere of social awerness, social and 
pedagogical practice; that managing thes require modern knwoledge, skills, social 
and moral responsibility. Findings, that all competences for 21.century (cognitive, 
emotional, socialn and labor-active) contain and moral dimension. Warns that moral 
crisis is more dangerous than other crisis and that its implications are not yet 
analized. Underline that education is gaining leading role in achieving conception of 
"sustainable future". It shows that talented students have special development needs 
in moral education< that lack of cognitive unity and moral sducation is bringing the 
biggest harm, because, they are giving recruits for future social elite, mainly of 
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knowledge and moral elite. Author reminds us that social and professional goals 
which will be put  before future elite, also include top moral responsibility. He 
proofs that in moral education of talented students participate several incorporated 
factors and the role of school is still the most important. School, with all its 
potentials, and work mainly in teaching process, has huge influence on development 
of talented students and their moral development. 
 
Key words: moral, school, talented students, moral education, education for 
"sustainable future" 
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DETINJSTVO : BIOLOŠKA ČINJENICA ŽIVOTA I/ILI 
DRUŠTVENA I KULTURNA TVOREVINA 

Mile N. Nenadić1 

 

 
Sažetak: Autor se priključuje novoj paradigmi za istraživanje detinjstva, staroj 

par decenija. Istraživanje počinje naznakama o ranoj telesnoj osnovanosti dečjeg 
identiteta, a nastavlja isticanjem da se identitet – slika o sebi kao prvoj činjenici 
dečjeg odnosa prema životu i svetu – gradi na novim osnovama, a unutar društvenog 
i kulturnog konteksta. Svoj(e) identitet(e) savremeni čovek stiče – gradi, napuštaja i 
ponovo gradi i ponovo napušta, i... i..., i... – tokom čitavog života. Princip jednom 
stečenog identiteta više ne važi. Identitetska histerija je zahvatila ljude svih životnih 
doba, a pre svega decu. Detinjstvo je postalo strukturisana stvarnost društvenog 
života u kojoj se deca identitetski oblikuju i identitetski menjaju. Nema prirodnog 
identiteta koji bi se mogao nametnuti na silu i za celi život.   

Identitetske promene dece i mladih počivaju na razlici između uzrasta kao 
biološke činjenice života i doba kao kulutne pretpostavke. Model za dobno 
identitetsko oblikovanje autor nalazi u razlici između polnog i seksualnog identitet, 
ali i u drugim razlikama unutar kategorija koje počivaju na biološkim činjenicama 
života, poput: rase, generacije, srodstva, osoba s hendikepom i slično.  

Ideja, koju autor široko objašnjava, odnosi se na detinjstvo kao društveni i 
kulturni konstrukt. Autor istrajava na tumačenju razlika između uzrasta kao biološke 
osnove identiteta i činjenice da se identitet ne može izvesti iz takvih osnova nego iz 
društvenih i kulturnih faktora. Model za ovaj koncept autor nalazi, pre svega, u 
Manhajmovom konceptu generacija.   
 

Ključne reči: detinjstvo, identiet, pol, rod, rasa, generacija, socijalizacija, uzrast, 
doba 
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UVOD 

 
 U društvenoj teoriji, a pre svega u razvojnoj psihologiji 

postoji duga tradicija razmatranja razvoja deteta. Iako sva istraživanja 
pokazuju da dete lišeno društvenog života nije sposobno da prihvati ljudsku 
sudbinu, društvenom životu dece nije pridavan veći značaj. Bez svesti o 
sopstvenom identitetu – prvoj činjenici nešeg odnosa prema životu i svetu – 
nema ni svesti o sopstvenoj društvenosti. Svest o sopstvenom identitetu 
nastaje vrlo rano: bebe svoj identitet, sliku o sebi, grade preko prvih 
opažanja sopstvenog tela i kroz određene aktivnosti (igru), a tek potom u 
dijalogu sa osobama od značaja. Dete se ponaša i prepoznaje kao subjekt 
koji se razlikuje od drugih tek od treće godine. Svest o samom sebi, saznanje 
da se razlikuje o drugih, ono istovremeno oblikuje kroz percepciju 
sopstvenog tela, odnosno kroz telesni identitet, a potom i kroz ranu 
interakciju sa okolino. Telesna osnova ranog dečjeg identiteta kasnije se 
premešta na polni identitet i traje tokom celog života. Ovo premeštanje 
identiteta na polni identitet Frojd je opisao kao „edipov kompleks". Ono se 
uočava odmah po susretu dečaka i devojčica sa zahtevima za usvajanje 
polnih društvenih uloga. Telesni identitet zapravo je i polni identitet.  

U tradicionalnom androcentričnom svetu – svetu koji je sklono da se 
kao podrazumevana norma razmatra i prihvata, pre svega, ponašanje odraslih 
ljudi, tačnije odraslih muškaraca – detinjstvo je univerzalno svojstvo 
biološkog dobnog dimorfizma, uzrasnih razlika između odraslih i dece. U 
njima, o detinjstvu kao strukturisanoj stvarnosti dečjeg društvenog života, u 
kojoj se ne odvija samo proces identitetskog oblikovanja nego i proces 
identitetskih promena, nije bilo ni reči. U svom identitetskom oblikovanju 
deca prolaze kroz više detinjstava, zavisno od uzrasta, psihofizičkog razvoja, 
ali i od porodice, kulture i svih drugih strukturnih činilaca u okviru kojih se 
ono i razvija. Uključivanje i detinjstva u istraživanja izgradnje identiteta 
veliki je doprinos tradiciji razmatranja razvoja dece. 

U svakom slučaju, identitet je mnogolik, polimorfan pojam. U 
najopštijem smislu, identitet je pojam kojim se imenuje relacija delimične ili 
potpune istovetnosti (lat. idem) i koji predstavlja suprotnost pojmu razlike 
mada je u korelaciji s njim. O njemu, zapravo, uvek govorimo kao o 
ljudskom razvoju, ma šta pod tim pojmom podrazumevali. U najopštijem 
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smislu, identiteta se ispoljava na više nivoa, a osnovni su: individualni ili 
lični (mikro-nivo), grupni (mezo-nivo) i društveni (makro-nivo). Na svakom 
nivou može se govoriti o razvojnoj interakciji između osobe u razvoju i 
okoline koja se menja. Razvoj se može definisati kao „trajno menjanje 
načina na koji osoba opaža sredinu i odnosi se prema njoj“, a sredinu kao 
„ekološko okruženje“ koji podrazumeva „set ugnežđenih struktura od kojih 
se svaka nalazi u narednoj, kao set ruskih babušaka. Na krajnjem 
unutrašnjem nivou nalazi se neposredno okruženje u kojem je osoba koja se 
razvija... (A kada se) prevaziđe posmatranje pojedinačnih okruženja i kada 
se gledaju i odnosi između njih“, tada ove „međusobne veze mogu 
određivati razvoj jednako kao štoga određuju i zbivanja u okviru 
pojedinačnog okruženja“. Treći nivo ekološkog okruženja vodi još dalje van 
puta i oživljava hipotezu da „na razvoj čoveka duboko utiču događaji koji se 
deđavaju u okruženjima u kojima se on čak ni ne nazali“  (Bronfenbrener, 
1997:13).  

Ekološki (sistemski) pristup Jurija Bronfenbrenera samo jedan od 
teorijski i metodološki relevantnih koncepata koji upućuje na zaključak da 
smo zakoračili u eru identiteta, da živimo u postmoderno doba u kome se 
identiteti pod uticajem „seta ugnežđenih struktura od kojih se svaki nalazi u 
narednom“ menja na svim nivoima. Svedoci smo sve većeg rasta 
identitetskih zahteva, počev od zahtevima za priznanje kulturne, etničke, 
verske i rase pripadnosti pa sve do priznanja polne i seksualne 
opredeljenosti. Identitetski zahtevi su svakom danom sve dublji i širi. Na 
primer, odmah nakon susreta sa zahtevom za priznanje generacijskog 
identiteta postalo je normalno da se ide korak dalje i dokorrači do potrebe za 
priznanjem uzrasnih identiteta. Neki misli da smo postali svedoci 
„identitetske histerije“ (Halpern, 2009), a koja upućuje na konstataciju o 
konstrukciji identiteta te da stoga i imamo osećaj kao da identiteti „dolaze 
odozgo“, kao da „padaju s neba“. Po njima, atraktivni koncept identiteta se 
polako pretvara u repulzivni „kišobran-koncept“, u pojam koji se ne da 
precizno operacionalizirati i koji „počinje da nervira“.  

Nasuprot svemu ovome, neosporno je da androcentrizam, bilo da se 
odnosi na vladavinu muškaraca ili na vladavinu odraslih, polako nestaje: 
ubuduće će svaki čovek – a ne neko drugi u njegovo ima – sam određivati 
svoj identitet. Iako se još nismo sasvim opravili od šoka koji je usledio 
nakon aperkat-udarca od strane identitetskih zahteva za polnu (rodnu ili 
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seksualnu) jednakosti sledi anderkat-udarac od strane identitetskih zahteva 
za uzrasnu (dobnu) jednakost. Uostalom, zrelo doba se već sada ne slavi kao 
„period koji znači pravi ulazak u život, ispunjenje ljudskog ideala“ (J.-P., 
Boutinet), izostali su običaji koji su slavili dobnu inicijaciju. Za Halpernovu, 
pojam identiteta znači vraćanje snage pojedincu (25) nezavisno od pola, 
uzrasta, rase, kulture, religije, obrazovanja i slično. Ukoliko uspeh identiteta 
znači vraćanje snage pojedincu, onda on ide na štetu struktura.  

U procesu individualizacije i priznanja identitetske razlike, procesu 
koji karakteriše „napredni modernitet“, mora biti mesta i za decu i detinjstvo. 
Strukture su te koje su oduvek kontekst svakodnevnog života dece  određuju 
mnogo jače nego strasti ili lične želje, odnosno „sreća“. Strukturalni, tačnije 
ekološki uticaji su mnogo jači od subjektivnih želja i „sreće“. Sreća, koja se 
najčešće izjednačava sa dobiti ili sa doživljajem punog zadovoljstva, nije cilj 
čovekovog života. Pravi cilj života svakog čoveka predstavlja zadatak koji 
se proteže tokom njegovog celog života, a koji se zadovoljava postizanjem 
maksimalnog ispunjenja, odnosno celovitim razvojem ličnosti. Ispunjavanje 
ovog zadatka predstavlja neuporedivu vrednost koja se nikad ne gubi. Mi 
znamo da ničije maksimalno ispunjenje, ničiji celovit razvoj – od svetaca i 
mislilaca pa do velikih umetnika – nije dar milosrđa, nije „bingo“ ili „loto-
dobitak“, već ga svako mora zaslužiti kroz borbu sa svojim unutrašnjim i 
demonima i spoljašnjim silama, i to uvek uz veliki napor i znoj. 

Najgori demoni i najžešće sile na putu celovitog razvoja ličnosti su 
strukture, a posebno kada se one menjaju, kada nestaju stare forme a 
nastupaju nove koje nastaju iz dosad nepoznatih sadržaja; i sve dok 
strukture, posebno onda kda decu čine svojim žrtvama, ne postanu predmet 
društvene i humanističke nauke i prakse, deca će i dalje biti nedovoljno 
vidljiva (Qvortrup, 1991). Ni u teoriji ni u praksi, društvene i humanističke 
nauke  nisu dugo davala značaj strukturama, institucijama i ograničenjima 
(dopuštenja i kazni), posebno onim koje onemogućavaju da kod njih dođe do 
pune iskorišćenosti njihove egzistencije. Moderno društvo daje mali značaj 
dečjoj egzistenciji, a veliki značaj civilizacijskim i kulturnim postignućima 
odraslih; potreba za uspostavljanjem ravnoteže egzistencije i kulture najbolje 
se vidi osvetljena supstitencijom kao osnovnom ljudskom potrebom. Nije 
civilizacija i njen razvoj osnovna ljudska potreba nego egzistencija. Deca ne 
daju nikakav doprinos civilizacijskom razvoju društva – da li zato treba da 
budu manje vredna? Zar njihov doprinos celokupnoj ljudskoj egzistenciji 
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nije neizmeran. Civilizacijske strukture ne doprinose uvek i dovoljno 
egzistenciji dece – kada počnu da propadaju i trunu one se u principu najpre 
okrenu protiv celokupne ljudskoj egzistenciji, a to znači protiv dece i mladih. 
Egzistenciju danas moramo braniti od agresivnog civilizacijskog razvoja i to 
ničim drugim nego dostojanstvenom supsistencijom, privređivanjem koje je 
usmereno na to „da se činija od plastike zameni drvenim čankom“, jer 
plastični čanak nije suštatstvo posude nego tehnološka polucija jeftinih ovala 
za siromašne koji donose zaradu i profit iako egzistencijalno ugrožavaju 
korisnike, njihovo potomstvo i zagađuju prirodu (Nenadić, 2012).  

Dakle, strukture i te kako mogu da ugroze dečju egzistenciju, a 
samim tim i „prirodni proce individuacije“ (K. G. Jung), njihovu 
„samoaktuelizaciju“ (A. Maslov), a što se manifestuje u formama blokiranja 
(neuroze i psihoze: bolesti modernog čoveka), sputavanja (usmerenjem na 
gole hedonističke sadržaje, drogu) ili sprečavanju (izopačenja i perverzije). 
Egzistencija dece i mladih, odnosno celokupna ljudska egzistencija je žrtva 
civilizacijskog razvoja. On u startu, još dok je osoba dete, onemogućava 
ljude da se razviju u „totalnog čoveka“. Iskoristiću jednu Šopenhauerovu 
metaforu i ovu distinkciju između egzistencije i civilizacije predstaviti 
ovako: egzistencija dece i mladih može da se uporedi sa tkaninom, koju 
mladi ljudi vide s lica, i koja je estetski (da ne kažem „prirodno“ lepa), a 
civilizacija može da se uporedi s naličjem te tkanine, stranom koja nije tako 
lepa ali upućuje na nauku i tehnologiju koja je korišćena u njenoj izradi. 

Ukazivanje na načine na koji strukturalna ograničenja deluju na 
oblikovanje različitih uslova odrastanja, pored svega, dobija na značaju. Na 
primer, škole, a pre svega strukture srednjeg obrazovanja pokazale su se kao 
teško prilagodljive novim zahtevima adolescenata, čiji se odnos prema 
autoritetima odraslih i akademskoj kulutri potpuno izmenio (Dibe, 2002). U 
Odrastanju u Beogradu, empirijskom istraživanju o oblikovanju socijalnih 
biografija mladih, Smiljka Tomanović je došla do zaključka da u okviru 
strukturalnih konteksta mladi donose individualizovane izbore. „Mladi nisu 
žrtve okolnosti, već strateški akteri koji refleksivno promišljaju želje i 
mogućnosti... U okviru procesa   strukturacije odvija se strukturisana 
individualizacija socijalnih biografija mladih (Tomanović, 2010:250; 1997). 
Ali i pored toga, strukturalna ograničenja utiču na odrastanje mladih.  

Mladi svakim danom svedoče da je put njihovog sazrevanja prepun 
strahova od sopstvene beznačajnosti. Oni nisu uvereni u vrednost svoga 
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života i zato se rado upuštaju u rizična ponašanja: nepristojnost (ismejavati 
roditelje, nastavnike, policajce i ostale autoritete), praktikovati ekstrmene 
sportove u potrazi za najopasnijih podvizima, poput freeriders-a i 
funboarders-a, čemu treba dodati navike kojima se ugrožava zdravlje 
(alkoholizam, pušenje, narkomanija), sve do anoreksije i suicida. Ukoliko 
ovome dodamo dekulpabilizirane roditelje koji više ne kontrolišu mlade i 
fenomen „produžene mladosti“ (status adolescenta se produžio do tridesete 
godine), odnosno pojavu niza novih mladalačkih identiteta, uz konstataciju 
da su se vrednosti mladih i odraslih približile, tj. da omladina više nije u 
raskoraku sa današnjim društvom (Olivije Galan), možemo zaključiti: slika 
mladih koji odrastaju u uslovima sve većeg strukturalnog ograničenja 
potpuno odstupa od ideala sadržanog u Jungovom viđenju „prirodnog 
procesa individuacije“ ili celovitog razvoja ličnosti, odnosno  od Marksovog 
„totalnog čoveka“. 
 
 

IZGRADNJA LIČNOSTI DETETA I DOBNI IDENTITET 

 
 
Sasvim konkretno, mi ćemo se baviti problemima uzrasnog 

identiteta, odnosno dobrog identiteta dece kao specifi čne uzrasne kategorije, 
i to na način na koji je to činio Erik Erikson, otac identiteta. Naime, on je 
prvi pokušao da prevaziđe frojdovsku teoriju, naglašavajući ulogu društvene 
interakcije u izgradnji ličnosti. Istina, uzrasni identitet dece, mladih, odraslih 
i starih počiva na zajedničkoj biološkoj osnovi, ali kada ih sagledavamo kao 
društvene kategorije, njihova zajednička biološka osnova neće ih učiniti ni 
istim ni različitim. Identitet se na gradi na prirodnim osnovama. Kada bi 
postojao – prirodni identitet bi se mogao nametati na silu. S druge strane, 
pojedinac integrisan u tradicionalnu zajednicu, a koji i dalje korektno živi 
kao pojedinac, nije imao identitetskih problema kako ih mi danas shvatamo. 
Izgledali su toliko isto (lat. idem) da bi se moglo reći da su identični, 
označavajući time da ih je teško kvalitativno razlikovati. To bi se moglo 
nazvati „kvalitativna identičnost“. Nasuprot njima, ljude modernog društva 
je lako razlikovati: oni su jedni isti ljudi, ali se uvek predstavljaju u više 
različitih izgleda. Ovog puta govorimo o „numeričkoj identičnosti“ jedne 
iste ličnosti kroz vreme i prostor koji na nju deluje (Stephan Chauvier). Ono 
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što je idem (identitet) jedne kategorije ili grupe modernih ljudi nije idem 
(identitet) druge kategorije ili grupe. Govoreći genetski, i posle izgradnje 
svaka ličnost ostaje isto ljudsko biće, ali ne i ista ličnost. Identitet svake od 
kategorija je proces koji je istorijski, društveno i kulturno obeležen i 
apsolutno povezan sa modernim načinom života. 

Iskoristiću pravo na dve analogije u vezi tumačenja bioloških osnova 
definisanja identiteta: prva se odnosi na položaj dece sa stanovišta ljudskih 
prava, a druga na položaj žena sa stanovišta tradicionalne kulture. Dete svoj 
identitet – to je ono što jesmo – definiše tako što na pitanje ko je, kratko 
odgovara: „Ja sam dete!“ Insisteiranje deteta na tome da jeste dete i dete i 
dete i niko drugi nazvao bih „idiotizam dečjeg identiteta“. To da li je ono iz 
ove ili one porodice, društva ili kulture – to nije problem. Problem, ako se 
bavimo dečjim identitetom, jeste da dete svoj identitet može definisati u 
svakoj porodici, društvu i kulturi. Nema porodica, društava i kultura u 
kojima deca ne mogu definisati svoj identitet. Tako nije sa odraslima: 
postoje porodice, grupe i  kulture u kojima bi mnoge osobe radije izabrale 
smrt pristale da participiraju u procesima svoje desocijalizacije i 
resocijalizacije. [Kao prvu analogiju iskoristiću uputstvo Žarka Puhovskog 
dato aktivistima ljudskih prava, a koji je on nazvao „idiotizam ljudskih 
prava“: „Dakle, ljudska prava i ljudska prava i ljudska prava. Pomaže li to 
ovome ili onome, to nije naš problem. Naš problem, ako se bavimo ljudskim 
pravima, jeste da se ničija prava ne smeju kršiti“, a mi bismo dodali, i da ne 
postoji ničiji protektorat u ime ljudskih prava].  

Žene i deca su tradicionalno svrstavani zajedno. „Ja sam žena“ ili 
„Ja sam dete“ znači da sam lično, kao takva  kakva jesam ili takvo kakvo 
jesam, žena dete, ukoliko se oko našeg identiteta žene ili mog identiteta 
deteta grade naša ponašanja i sudovi vrednosti koje mi imamo o njima: 
pozitivni kada učvršćujem moju svest da budem pre svega žena ili pre svega 
dete, negativni kada oni sakrivaju moju afimaciju, mene, kao žene ili, mene, 
kao deteta [Ovde koristim, kao drugu formulaciju, objašnjenje Alena Turena 
o tome kako žena definiše sebe jednostavnom forumulacijom: „Ja sam 
žena“. Ovu njenu identifikaciju „ja sam žena“ Turen tumači ovako: „’Ja sam 
žena’ znači ja sam, ja lično, kao takva kakva sam, žena, ukoliko se oko mog 
identiteta žene grade moja ponašanja i sudovi vrednosti koje ja imam o 
njima: pozitivni kada učvršćujem moju svest da budem pre svega žena, 
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negativnu kada oni skrivaju moju afirmaciju, mene, kao žene (Turen,2011: 
34).] Dakle, identifikacija deteta nije sporrna, sporno je njegovo priznanje.  

Odrasli svoj identitet, svoj čin identifikacije, definišu kao svoju 
vrednosti, i uvek u dijalogu sa pripadnicima kulture u kojoj su već 
socijalizirani, dok deca svoju vrednost poseduju pre čina identifikacije, pre 
same interiorizacije – što im omogućava da svoj identitet mogu definisati u 
dijalogu sa pripadnicima svake kulture. Vrednost dece je apsolutna, a 
identitet odraslih je relativan; ali, apsolutno ovde ne znači i univerzalno. Na 
primer, Alžirac, imigrant koji je rođen u sredini u kojoj islam predstavlja 
suštinsku vrednost, po useljenju u Francusu susreće se sa problemom 
relativnosti svog identiteta. „Za imigrante, izgradnja identiteta je neprekidna 
dinamija sukoba sa dominantnim vrednostima društva zemlje useljenja, i 
afimacije sopstvenih individualnih vrednosti“ (Ruano-Borbalan, 2009:9-10). 
U okruženju u kome su suočeni sa kontradiktornim zahtevima kulture 
(zemlje) porekla i kulture (zemlje) prijema oni se mogu ponašati na 
razuličite načina, ali postoji i nešto što im je zajedničko. Svi imigranati su 
izloženi procesima neprekidne desocijalizacije i resocijalizacije, tako da su 
sve manje u mogućnosti da idem kao svoju vrednost, koju su dobili u 
dijalogu sa svojim roditeljima ili ostalim drugim koji im znače iz kulture 
porekla, prenese na svoju decu. Ona se socijaliziraju u okviru jakih tenzija 
između želje njihovih roditelja za potpunim pripadanjem i nazavisnosti. 

Nasuprot imigrantima koji imaju problem sa relativnosti identiteta, 
deca imigranata imaju veće probleme sa njihovim hibridnim, mešovitim 
identitetom (Said, 2008). Deca imigranata se socijaliziraju i kao pripadnici 
stranih manjina i kao članovi francuskog društva. Ona svoj identitet definišu 
u dijalogu sa drugim koji im znače u kome je sekularizirana francuska 
kultura intrinsično povezana sa islamskom kulturom. Faktori međukulturnih 
veza, poput racionalnosti poslova koji roditelji obavljaju van porodice, 
programi svetovnog obrazovanja, uz svestrano usvajanje prostornih i 
vremenskih kategorija zapadnog društva, s jedne strane, i mitskih priča, 
obreda, verovanja, rituala i svih drugih kulturnih i verskih momenata, 
odnosno složenih porodičnih pamćenja na kojima se gradi i podupire 
porodični etos, s druge strane, zajedno grade strukturisanu stvarnost u kojoj 
se oblikuje identitet deteta koje pripada stranoj manjini.  

Ne postoji način na koji idem (isto) može biti isto za svu decu, nego 
postoji samo dečji idem. Dečji idem je uvek isto, zato što je neprestano 
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drugačije. Sledstveno, ne postoji način na koji se deca ponašaju – postoji 
način ponašanja dece. Detinjstvo je društveni i kulturni konstrukt u kome 
deca izgrađuju sebe kao decu i definišu svoj identitet. Deca sebe izgrađuju, 
ona se razvijaju kao ljudska bića, svoj identitet definišu samo u dijalogu sa 
značajnim drugim – tj. roditeljima i svim drugim koji im nešto znače, 
zapravo brinu o izgradnji njihove ličnosti.    

Konstatacija Čarlsa Tejlora da „geneza ljudskog uma nije 
monološka, nije nešto što svaka osoba postiže sama sa sobom, nego je 
dijaloška“. Deca ne mogu ništa sama da izmisle ili žele, niti se mogu sama 
sagledati. Njihovo ogledalo su drugi. Kada bi se mogla „samosagledati“ – 
ona bi stvarno najpre morala biti tabula rasa. Ali, niko ne može sebe 
samosagledati, kao što niko ne može samog sebe ivući iz živog blata vukući 
se za perčin, u čega se uverio i Minhauzen.  Tejlor je posebno isticao da 
„samo posredstvom sticanja bogatstva-jezika-ljudskog-izražavanja ljudi 
postaju u punom smislu ljudski delatnici (akteri), osobe sposobne da 
razumeju same sebe i, sledstveno tome, da definišu sopstveni identitet“. 
Deca nisu pesnici i filozofi koji govore rečima kao jedinim jezikom. „Jezik“ 
dečjeg dijaloga „ne pokriva samo reči koje govorimo, nego i druge načine 
izražavanja posredstvom kojih definišemo sebe, uključujući tu i ’jezike’ 
umetnosti, pokreta, ljubavi i tome slično“ (Tejlor, 2003: 38-39). Malo dete 
ne može, a kasnije i ne mora, jezikom reči govoriti ko je ono zapravo, 
dovoljno je da raširi ruke i poljubi majku ili neku drugu njemu dragu osobu i 
samim tim im je „kazalo“: „Ja sam (tvoje) dete!“ Deca svoj identitet definišu 
uvek u dijalogu, ponekad u sukobu, sa onim što njihovi značajni drugi, drugi 
koji im znače, žele da vidi u njima. Samo zahvaljujući dijalogu deca se mogu 
potvrditi kao ljudski delatnici; ona samo u njemu mogu definisati svoj 
identitet.  

Detinjstvo je sociološka kategorija; a to znači da se ono može 
definisati samo u kontekstu društvenog i kulturnog života. Kao takvo, 
detinjstvo je društveni i kulturni konstrukt (proizvod, tvorevina). Kao što 
sociologija osuđuje iluzije odraslih da se kao akteri društva da su slobodni, 
tj. da se mogu ponašati nezavisno da uticaja globalnih sila i strukturalnih 
promena, ona mora isto tako osuditi iluzije da se deca ponašaju spontano. I 
kod dece, iza privida da se ponašaju spontano nalaze se skriveni društveni 
mehanizmi koji određuju njihova ponašanja. Nasuprot individualizovanih 
koncepcija, u kojima se o deci govori kako „postaju“ pripadnici društva, 
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nova paradigma decu sagledava kao deo društva. Novi paradigma za 
sociologiju detinjstva polazi od pretpostavke da je detinjstvo tvorevina 
određenog društveno-kulturnog i istorijskog konteksta. Veliki broj 
istraživača društvenog života dece govori o strukturalnom zanemarivanju i 
strukturalnoj ravnodušnosti spram dece. O detinjstvu kao društvenoj 
instituciji danas govorimo kao o „skupu društvenih odnosa o kojima se 
aktivno pregovara i u okviru kojeg se konstituišu prve godine ljudskog 
života“ (Praut i Džejms, 2004: 51). Deca su akteri svog sopstvenog života, i 
to im moramo priznati. Tačnije, treba im omogućiti da od sebe naprave 
agense (agens: osoba „koja deluje“) svog sopstvenog razvoja.   

U ovom članku iznosimo kritiku tradicionalnog modela dečjeg 
razvoja i socijalizacije i to u onom delu u kome su „biološke činjenice o 
životu, rođenju i ranom detinjstvu neprestano korišćene za objašnjenje 
društvenih činjenica o detinjstvu, dok nijedna kulturna komponenta nije 
dovoljno uzimana u obzir“ (Praut i Džejms, 2004: 59). Tradicionalni koncept 
socijalizacije je manjkav za univerzalističku prirodu pristupa, a to znači da je 
zbog svoje evropocentričnosti kulturno pristrasan i kao takav neprihvatljiv za 
druge kulture. Nova paradigma za sociologiju detinjstva polazi od 
pretpostavke da se dete socijalizuje tako što pripada „određenoj kulturi na 
određenom stupnju njene istorije“ (Danzinger, 1970: 18).   
 
 

RAZLIKA IZME ĐU DOBA I UZRASTA 

 
Uključivanjem generacijskih, polnih, rasnih i uzrasnih 

diferencijacija u svoja istraživanja društvenih struktura, sociologija se još 
jednom potvrdila kao ozbiljna društvena teorija. Sve ove kategorije – ma 
kako ih definisli kao biološke činjenice ili, preciznije, prirodna ljudska 
stanja: generacija ‘68, žene i muškarci, crnci i belci, deca i stare osobe – 
zapravo su društvene i kulturne tvorevine. 

Postoji li nešto jednostavnije od ljudskog prirodnog stanja, prirodne 
činjenice da žene i muškarci, na primer, imaju pol, da im je koža 
odgovarajuću boje, da su mlade, odrasle ili već stare osobe, da pripadaju 
različitim rođačkim i generacijskim grupama s kojima razvijaju svoju 
ličnost. Ljudi, zapravo, ne živi u prirodnom stanju – oni su pripadnici neke 
društvene kategorije. Svaka se žena ili muškarac, osoba druge boje kože, 
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dete ili stara osoba, osobe u srodstvu ili pripadnici generacija, uključujući i 
osobe s hendikepom, uklapa u neku društvenu kategoriju – ali s tom 
razlikom da svakoj od tih kategorija njihov društveni identitet, to jest njihov 
društveni status, moć ili  ugled određuje, a vrlo često i nameće društvo kojem 
te osobe pripadaju. Drugim rečima,  fizički pokazatelji (prirodno ljudsko 
stanje) nije osnovni strukturalni uslovi njihove pripadnosti društvenoj grupi 
ili kategoriji. Iako se pol, uzrast, rasa, srodstvo i generacija kao društvene 
kategorije, u koje se oni neizostavno uklapaju, objektivno biološki zasnivaju 
na činjenicama rođenja, rasta i razvoja, boje kože ili hendikepa – pogrešno je 
smatrati da su oni u bilo kom svom elementu biološki dati.  

Društvo i kultura su ti faktori koji uspostavljaju načine 
karakterizacije ličnosti i koji određuju grupe karakteristika koje se smatraju 
uobičajenim i prirodnim za pripadnike svake od ovih kategorija, uključujući 
decu i stare osobe, odnosno osobe koje su stigmatizovane (sa nedostatkom ili 
hendikepom). Društveni okviri ustanovljavaju kategorije ličnosti koje će se 
verovatno zateći u jednoj od datih društvenih kategorija ili grupa (Gofman, 
2009:14). Pre nego postanu društvene – osnove svake od ovih kategorija su 
biološke. 

Biološke datosti su, zapravo, samo podloge na kojima započinju 
društveno-kulturni procesi pripisivanja „virtuelnog društvenog identiteta“ ili 
imputiranja „stvarnog društvenog identiteta“, tj. društvenih uloga i statusa, 
koji u potpunosti zavise od nahođenja zajednica, a ne od konkretnih 
„objektivnih“ prirodnih činjenica. (Pojmove „virtuelni“ i „stvarni društventi 
identitet“ koristi Erving Gofman u svojoj koncept stigme kao „narušenog 
identiteta“). Dakle, generacijski, rodni, dobni, rasni i srodnički društveni 
okviri su proizvod posebnih društvenih uslova i odnosa, a ne puki postulati 
prirodnih stanja. To znači da se ljudsko prirodno stanje različito doživljava 
u različitim društvima i kulturama.  

„Sâmo telo kod čoveka nije čista priroda“ (de Bovoar, 1986:16). 
Marsel Mos je tačno definisao da je „telo prvi i najprirodniji instrument 
čoveka“ ili tačnije, „čovekov prvi i najprirodniji tehnički predmet, a 
istovremeno i tehničko sredstvo“. On je pokazao da postoji habitus tela, 
„društvena priroda ’habitusa’“ (navika): ljudi se na različite načine, u raznim 
društvima i kulturama, služe svojim telima (Mos, 1982:361-391). I sam sam 
se iznenadio kada me je jedan stranac upozorio da naše devojke imaju 
poseban „gait“ (način hoda), držanje, stav ili stil, jednom rečju habitus tela 
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pri hodu: isture stomak, izbace zadnjicu, isprave leđa, blago nišu kukovima, 
s laktovima uz telo a uz blagim pomeranje ruku, s isturenom bradom, 
uvučenim stopalama i ritmom hoda kao kod lipicanerki u svečanom kasu. 
Verovatno ovakav habitus ženskog tela pri hodu predstavlja jednu od onih 
društvenih idiosinkrazija koje su stvar našeg individualnog i kolektivnog 
mentaliteta. 

Da ne bi bilo zabune, i naš zaključak je isti kao i Marsela Mosa: „Ne 
može se imati jasan uvid u sve ove pojave...., ako se u sve to ne uvede 
trostruko gledanje na stvari umesto jednog stanovišta, bilo ono fizičko ili 
mehaničko, na primer, anatomske ili fiziološke teorije hoda ili, naprotiv, 
psihološke ili sociološke teorije. Neopodno je trostruko stanovište, stanovište 
’totalnog čoveka’“ (366).  Ako se ne stavi u odnos sa psihološkim, kulturnim 
i društvnim, reč „telo“ ne znači mnogo više od gole prirodne činjenice. 
Takvo „telo“ bi bilo „telo bez duše“.  

Uzrok dobne diferencijacija – naime, da deca, odrasli i stare osobe 
imaju različite društvene statuse – nisu biološki uzrasti „tela“, biološki 
„životni stupnjevi“ nego dobnost kao diskurzivna, istorijska i kulturno 
promenljiva formacije. O tome svedoči i sledeća ističnjačka bajka: 

Gospod Bog naumi svojim bićima koja je tek stvorio – magarcu, psu 
i majmunu, i na kraju čoveku – odrediti dužinu života, i dade im po trideset 
godina. Ali životinjam se to učinilo isuviše i Bog se sažali nad njima te 
magarcu dade osamnaest, psu samo dvanaest, a majmunu tek deset godina. 
Međutim, čovek se požali da mu je trideset godina suviše malo i Bog se 
sažali nad njim i dade mu još i one životinjske. Prema tome, čovek svojih 
prvih trideset godina živi ljudskim životom, ali ga zatim obuzmu, jedna za 
drugim godine koje su pretekle od životinja: tegobnih magarca, režećih psa i 
budalastih majmuna koje služe deci za ismejavanje. Naime, na trideset 
ljudskih godina čoveku sledi još četrdeset životinjskih, i tako čovek živi 
sedamdeset godina (Wilhelm Grimm, Tierfabeln bei den Meistersingern, str. 
248). 

Ljudi naših krajeva, na primer, kažu da čovek u četrdesetim 
godinama „dirinči kao magarc“, u pedesetim „reži kao pas“, a kad navrši 
sedamdeset postaje predmet „dečije sprdnje“.  

Periodizacija životnih puteva, uzrasna stratifikacija i uzrasni 
simbolizam su međusobno uslovljeni, a kao takvi prisutni su u svim 
društvima i kulturama. Solom je autor najstarije grčke periodizacije života. 
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Ali, najvažnije od svega odnosi se na to da su uzrasni stupnjevi zapravo 
socijalni identiteti, da postoji društvena priroda  „habitusa“, na čega upućuje 
Marsel Mos (Mos, 1982:366). Upućivanje na uzrasni simbolizam kulture 
ima za cilj da se vidi da uzrasni stupnjevi (engl. age-grade) kao faze 
životnog ciklusa nisu biološke determinante, već da se putem njih ukazuje na 
socijalno-strukturne i kulturne determinante samih uzrasnih kategorija, da se 
ne pripisuju tobože univerzalnim svojstvima biloškog  (Kon, 1991:105-144).  

Kulture koje dečjim uzrasnim kategorijama ne daju nikakvo 
društveno značenje – kao što je slučaj sa srednjovekovnim društvom – 
nemaju ideju detinjstva. Isto tako, kulture koje ne razlikuju polni i seksualni 
identitet žena i muškaraca, ne poklanjaju pažnju identitetskim razlikama 
polova kao fundamentalno definišućim karakteristikama tela ljudskih bića, 
ne vide ženu kao žrtvu diskriminacije i odbacivanja. U njima se praksa 
vladavine muškaraca i podčinjavanja žene prihvata – kao nešto što je 
očekivano, „prirodno“ i poželjna čak i od strane samih žena.  

Društveni standardi koje neka osoba prihvata tokom „dugog 
kolektivnog rada socijalizacije“ – bila ona osoba sa hendikepom, dete ili 
tradicionalna žena – navode je da se intimno saživi sa onim što drugi vide 
kao njen neuspeh ili „nedostatak“. Žena je u patrijarhalnim društvima bila 
prisiljena da prihvati omalovažavajuću sliku vlastite inferiornosti, što je kod 
nje –  makar i na momenat – neminovno izazivaju osećaj da ona zaista nije 
kao drugi i da ne može postići ono što bi trebalo. „Stid u tom slučaju postaje 
osnovna mogućnost, i nastaje iz individualne percepcije jedne od sopstvenih 
katekteristika kao nešto što je loše ili nešto za šta ona spremno veruje da ne 
poseduje“ (Gofman, 2009: 18).  

Zapravo, tradicionalna žena svoj identitet ne oblikuje samo na 
odsustvu priznanja ili nepriznanja (nonrecognitio) od strane drugih; ona svoj 
identitet gradi i na prisustvu naopakog priznanja (misrecognition) od strane 
nje same (Tejlor, 2003:33). Rodni identitet žene - a, uostalom, i dobni 
identitet deteta – sav je negativan, u suštini ustanovljen od zabrana. Kao i 
deca, žena je ustanovljena kao negativno biće, određena samo manama, a 
njihova vrlina je samo dvostruka negacija – negacija mana. 

Simbolička moć i simboličko nasilje primoravaju patrijarhalnu ženu 
da prihvati omalovažavajuću sliku o sebi, da je interiorizira, da je uzima – 
kroz stid, samomržnju i potcenjivanje – kao nešto što je savršeno 
„normalno“, „prirodno“ ili „razumljivo“. Interiorizujuća slika njene vlastite 
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inferiornosti sprečava je da – čak i kada neke od objektivnih prepreka 
njihovom napredovanju nestanu – iskoriste novonastale prilike za svoje 
oslobođenje. Patrijarhalne žene kao da su osuđene da pate od nedostatka 
samopoštovanja. Ljude je i inače teško naterati da nešto razumeju, ukoliko 
im društveni položaj, moć i ugled zavise od tog nerazumevanja.  

Osnovni princip epistemološke distinkcije po osnovu pola i roda 
istovremeno je i osnovni epistemološki princip po bilo kom drugom 
prirodnom osnovu. Naime, rodni se koncept – po kome je pol biološka a rod 
društvena kategorija – u principu ne razlikuje mnogo od dobnog koncepta, 
samo što je u njemu uzrast biološka a doba društvena konstrukcije: rod je 
društvena konstrukcija nastala kolektivnim radom socijalizacije,  a doba je 
društvena konstrukcija nastala uzrasnim razvojem deteta, odnosno starenjem 
odraslih ljudi. 

Kao što između pola kao biološke činjenice života (anatomskih 
razlika kao bioloških očiglednosti) i roda kao društvenih konstrukcija ne 
stoji znak jednakosti, tako ne stoji ni između uzrasta i doba. Njega nema ni 
na opštem planu između prirode i kulture. Istina, i ne tako često, njihova 
izjednačenja se mogu dogoditi – ali uvek kao tregedije! Radi se o graničnim 
situacijama. Izjednačenje prirode i kulture uvek negativno utiče na društvo i 
njegov razvoj, a ukoliko duže traje može dovesti i do njegove propasti. Na 
primer, mlado američko društvo bi skroz propalo da mu nije uspelo da ukine 
crnačko ropstvo. 

Drugo, detinjstvo i starost – dva različita ljudska prirodna stanja, dve 
različite ljudske biološke sudbine, dve „vanvremenske stvarnosti“ – kao 
prakse i norme variraju zavisno  od mesta do mesta, od kulture do kulture. 
Gledano sa teorijske i istorijske distance, to nisu univerzalne kategorije; ono 
što važi u jednoj kulturi ne važi u drugo. O svakoj od njih može se govoriti 
zavisno od društvenog i kulturnog konteksta. Konfuzija smisla ili besmisla 
koji dobija starost može, kako tvrdi Simon de Bovoar, društvo dovesti u 
pitanje, jer se preko kategorije starosti otkriva smisao ili besmisao čitavog 
prethodnog života (de Bovoar, 1986:14).   

Kad god dobne, rodne, rasne, srodstvene ili generacijske odnose sebi 
predstavljamo kao savršeno „normalne“ ili „prirodne“, kad god nam 
izgledalo da su same po sebi razumljive – radi se zapravo o tome da mi 
društvenim konstrukcijama dajemo značenje prirodnih zakona. Ova inverzija 
dovodi do dramatičnih posledica. Na primer, sve donedavno je bilo 
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rasprostranjeno uverenje da ne treba imati veliko poverenje u sve ono što 
ženske osobe govore. Niko ne poriče značaj koji ima govor i njegova 
personalizacija za pridobijanje poverenja i naklonosti slušalaca radija, ali je 
indikativno da „godinama, na primer, ženama nije bilo dozvoljavano da 
čitaju vesti na BBC radiju, jer je vladalo rasprostranjeno uverenje da se 
ženski glas suviše dovodi u vezu sa ogovaranjem i glasinama da bi bio 
pogodan za prenošenje informacija koje su zahtevale stvaranje utiska 
najveće moguće intimnosti i jasnoće... Ženski glas je veoma dosledno bio 
odstranjivan i potcenjivan (na radiju)... Glas javnosti je bio muški glas“ 
(Šingler i Viringa, 2000:97).  

Navedena praksa sa radija je dobar primer za ono što Pijer Burdije 
vidi kao ujedinjavanje ili preokretanje biološko-evolutivnih i društveno-
kulturnih činjenica. On njime objašnjava procese „vladavine muškaraca“ nad 
ženama: „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 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).  

„Doba“ kao uzrasni habitus – iako društveni produkt – takođe se 
nameće kao „prirodna osnova“ detinjstva. Ukoliko demokratija 
podrazumeva borbu protiv vladavine na bilo kojim osnovama – 
ekonomskim, političkim, religioznim, rasnim, polnim – onda ona mora 
uključiti i borbu protiv vladavine na osnovu dobne i generacijske 
diferencijacije. Dobne, polne i generacijske diferencijacije su tek odnedavno 
postale tema kojom se bave društvene teorije.  

Dobnoj perspektivi društvene teorije uspelo je da raskrinka 
mehanizme i institucije odgovorne za pojednostavljivanje i vulgarizovanje 
detinjstva kao biološke očiglednosti. Dugog kolektivnog rada socijalizacije 
biološkog i biologizacije društvenog ujedinjuju se u zaveri da preokrenu 
odnos između uzroka i posledice i kada se radi o detinjstvu. Novi koncept 
detinjstva polazi od epistemološke pretpostavke koja detinjstvo tumači kao 
društveni i kulturni proizvod određenih društvenih uslova i odnosa (Prout 
and James, 2005:56-80).  
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DETINJSTVO JE SOCIOLOŠKA KATEGORIJA 
 

Detinjstvo je sociološka kategorija, a to znači da nije nikakvo 
prirodno stanje – nikakva biološka očiglednost, već ljudska konstrukcija, 
društvena tvorevina ili društveni i kulturni proizvod određenih društvenih i 
istorijskih uslova i okolnosti. Ono je različito u zavisnosti od tih uslova i 
okolnosti, tako da „umesto da govorimo o njemu u jednini, kao prostoj 
refleksiji dominantne norme i doživljaja, plodonosnije je i ispravnije govoriti 
o njemu u množini“ (Vivijen Zelicer).  

Detinjstvo je sastavni deo našeg doživljaja života. Ljudska vrsta je 
jedna – deca ne pripadaju nekoj drugoj vrsti – a razlike između njih i 
odraslih moraju postati „moralno irelevantne“. Odrasli prema deci treba da 
postupaju na način na koji bi i sami želeli da drugi postupaju sa njima 
samima. Pretočen u praksu detinjstva, stav o jednakosti dece i odraslih može, 
na primer, glasiti: kada se odlučuje o ekonomskom statusu ili potrebama 
dece, na decu ne treba gledati kao da su pripadnici neke druge vrste.  

Deca imaju iste potrebe, isto osećaju bol, glad, hladnoću, poniženje, 
ljubav kao i odrasle osobe. Ona ne žive izvan čovečanstva. Da tako postoje, 
neko od njih ne bi mogao tražiti da budu oličenje vrline odraslih, pa čak i da 
budu „bolji odrasli“. Odrasli se često ponašaju kao da nikad nisu bili deca, 
kao da je detinjstvo nešto što se tiče samo dece. 

Nova paradigma za sociologiju detinjstva – koja polazi od 
pretpostavke da je detinjstvo društveni i kulturni proizvod – uspešno 
raskrinkava tradicionalne doživljaje detinjstva, i time doprinosi 
demontiranju stava da je detinjstva kao prirodne činjenice života. I sam 
takav stav poprima oblik „doxe“, stava koji se ničim ne dovodi u pitanje ili 
mišljenja o kome se ne raspravlja, koji se uzima kao da je sam po sebi 
razumljivo.  

Kao biološka očiglednost, prirodna činjenica života, dete se 
doživljava kao nezrela osoba, pasivni objekat nesavršene društvenosti, osoba 
u postajanja. Prelaskom na novi koncept, sociologija detinjstva na neki način 
se podiže ogradu između detinjstva i sveta odraslih. Ona upozorava da to šta 
je detinjstvo definišu odrasli, a ne deca: ideja detinjstva je tvorevina 
određenog društveno-kulturnog i istorijskog konteksta. Današnji roditelji o 
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deci više ne sude kao o svom „životnom projektu“, „našoj budućnosti“. O 
njima društveni delatnici sve manje govore kao o „društvenom kapitalu“, a 
sve više upozoravu da se radi o „rizičnom delu društva“ ili o 
„problematičnom delu populacije“ (Dženks, 2004:96-109; Bek, 2001). Javio 
se i pokret za „spasavanje dece“ od rizika kojim ih društvo izlaže, naročito 
od rizika prekomerne institucionalizacije i prevelikog udaljavanja od 
odraslih.  

Za razliku od srednjovekovnog doba, detinjstvo danas podrazumeva 
dugi period života u kome se živi drugačije od odraslih: dečji mediji su 
drugačiji (knjige, internet, filmovi, muzika, radio), dečje igre se drugačije, 
dečja odeća je posebna, ona govore „svojim“ jezikom. S druge strane, sve 
što mogu da rade deca nije primereno odraslim, ili: sve što ona rade, odrasli 
nikada nisu radili. Izgleda da se stepen kulturne segregacije između 
generacije odraslih i dece povećava. Moramo već sada preispitati odnos 
odraslih prema deci i verovatno tražiti da se uspostavi ravnoteža u uzrasnim 
odnosima.  

Posledice segregacije generacija su velike: ona vodi ili odsustvu 
kontakata ili „međugeneracijskoj konfuziji i jednakosti“. Ako se ne povuče 
crta – a to znači priznaju, a ne ukinu razlike među generacijama – „zaista 
nam preti pošast“. Evo kako tu „pretnju“ vidi Rob Vederil u svojoj knjizi 
Kolaps kulture: 

„Reč dete ne znači ništa ako ne stoji u odnosu na rečju roditelj. Biti 
dete znači pripadai različitoj generaciji u odnosu na roditelja. Istakli smo 
značaj razlike među polovima i nužnost zauzimanja izvesne pozicije i 
preuzimanja izvesnog identiteta – muškog ili ženskog. Ovde ponovo, kao 
posledicu Edipovog kompleksa, moramo da naglasimo razliku među 
generacijama.  

Otac je potpuno drugačiji od sina; majka se razlikuje od kćeri. Svako 
od njih mora da zauzme poziciju naspram onog drugog iz druge generacije. 
Naravno, postoji bezbroj različitih načina da se to učini. U tome ne bi trebalo 
da bude ničeg prekomerno restriktivnog, ukoliko, u izvesnom osnovnom 
smislu,m sin priznaje oca kao oca, a otac priznaje sina kao sina. Bez 
preuzimanja ovog zadatka – suočavanja sa Edipovim kompleksom – nećemo 
imati mesto, nećemo imati poziciju, ili će nas ibti na svakom mestu, bićemo 
neko i niko, ispunjeni a prazni – ne Edip, već Narcis. 
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Na kraju, mogli bismo da dodamo da ova međugeneracijska 
konfuzija i jednakost mogu da se shvate, u nekoj krajnosti, i kao odobravanje 
seksualnih odnosa među generacijama. Ako već ne postoji generacijska 
razlika između očeva i kćeri, zašto oni ne bi stupili u seksualne odnose? 
Naše gnušanje nad ovim znači, barem u ovom smislu, da nam je jasno da 
crta mora da se povuče i da među generacijama mora da postoji edipovski 
taubu. Tako će kćer biti sačuvana u svom statusu kao „kćer“ i kao „dete“. 
Bez ove crte – zaista nam preti pošast“ (Vederil, 2005:192). 
 
 

ZASNIVANJE I IZVOĐENJE KATEGORIJE DETINJSTVA 

 
 
Različiti odnosi prema deci i različiti doživljaji detinjstva zavise od 

mnogo činilaca, ali najviše od tradicije i kulture određenog naroda. 
Videćemo da su neka društva, gledana vremenski (istorijski) i prostorno, bila 
svesna posebne prirode dece i detinjstva, a druga nisu. Pojam detinjstva se 
menja zvisno od stepena razvoja društva.  

Sociologija detinjstva se konstituisala kao disciplina zahvaljujući 
odlučnosti da se suprostavi socijalizujućem konceptu o detetu kao biću u 
postajanju. To ne znači da nova paradigma detinjstva kao društvene i 
kulturne tvorevine zagovara obesprirođivanje dečjeg života. Ona samo pravi 
razliku između prirode koja upućuje na inherentnu ranjivost dece i „prirode“ 
koja ukazuje na njihovu strukturalnu ranjivost. Naprosto, kod inherentnosti 
ranjivosti dece se radi o biološkoj ili fizičkoj slabosti i nezrelosti deteta, a 
kod strukturalne ranjivosti o društvenom i političkom kontekstu. Odnos 
između inherentne i strukturalne ranjivosti, koji je izrazito determinisan 
kulturnim uverenjima, upućuje na potrebu promene pristupa ideji detinjstva: 
detinjstvo je socijalni i kulturni konstrukt (tvorevina, proizvod), a ne 
biološka činjenica života.  

Novi koncept detinjstva polazi od pretpostavke da se detinjstvo 
doista zasniva na biološkom faktoru života, ali da se ni na koji način ne 
može iz njega izvesti. Da to objasnimo. Ovaj koncept inače ne poriče da se 
svi dobni odnosi zasnivaju na telesnim svojstvima mladosti i odraslosti, ali 
ističe da to ne znači da se oni mogu izvesti iz naturalističke činjenice života. 
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Metodološku distinkciju između „zasnivanja“ i „izvođenja“ ponudio je Karl 
Manhajm u svom konceptu generacija: 

„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“ 
(Manhajm, 2009:349-350).  

Generacija i detinjstvo su kategorije koje su izvedeni iz društvenog 
konteksta a ne bioloških faktora – a upravo iz tih razloga je suštinski 
značajno otkriti društveni i kulturni značaj bioloških faktora. Kao što je 
psihologija „otkrila“ dete kada je otkrila psihološki kontekst njegovog 
razvoja, tako je sociologija „otkrila“ detinjstvo kada je otkrila društvenog 
konteksta nezrelosti deteta. Antropolog Džejn La Fonten (Jean S. La 
Fontaine) bi na to rekao: „Nezrelost dece je biološka činjenica života, ali 
način na koji se ta nezrelost shvata i dobija na značaju jeste činjenica 
kulture“ (La Fontaine, 1979). Uostalom, ontički gledano, opstanak ljudskog 
roda se zasniva na biološkim faktorima, ali se ne može iz njega izvesti. 
Detinjstvo spada u ontičku dimenziju ljudskog života. 

 
 

ZAKLJUČAK 
 

 
Sociologija je kasno otkrila značenje dobne strukture i unutar njega 

detinjstva. Savremena društva nisu odmah počeli pridavati detinjstvu, a to se 
vidi i po tome da nisu pridavala veću važnost staranju o deci. Deca su morala 
čekati nekoliko vekova da bi bila priznata kao ljudska bića koja su jednaka 
drugim ljudima. U XIX i XX veku socijalizacija i obrazovanja su 
predstavljali jedine ideale za koje su vezivana decu i njihovo delovanje. Taj 
ideal se raspršio, najpre usled katastrofa XX veka, a kasnije kao posledica 
procesa karakterističkih za „rizičko društvo“. Postindustrijsko „rizičko 
društvo“ se ponovo više usredsređuje na probleme odraslih, a manje na 
detinjstvo. Teško je zamisliti, ali postoje ozbiljne naznake da bi se škola 
mogla ponovo pretvoriti u svetilište u kome bi nastavnici treblo da uzimaju u 
obzir samo racionalnog pojedinca, a ignorišu kulturni, socijalni i psihološki 
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status svakog učenika. Kao što su nekada bili koleteralna šteta ekonomskih 
kriza i velikih ratova XX, deca i mladi bi mogli postati kolateralna šteta 
dvostruke tranzicije: vlastite tranzicije u odraslu osobu i tranzicije iz jednog 
društvenog realiteta u drugi. Na primer, iz totalitarnog sistema u liberalnu 
demokratiju.  

Nova paradigma za sociologiju detinjstva aktivno doprinosi saznanju 
da detinjstvo nije izvor ograničenja i uvreda: o deci se danas govori kao 
najvrednijem delu onoga što čovek u bitnom smislu jeste. Deca zaslužuju da 
budu priznata kao deca, zaslužuju „da se čuje njihov glas“.  

Nažalost, ne možemo biti zadovoljni. Nasuprot civilizacijskom 
napretku, detinjstvo i predstave o detinjstvu i dalje su u velikom delu sveta u 
senci odraslih i njihovih problema. Proaktivna uloga dece i mladih –  aktivno 
se suočavanje sa trajnim strukturalnim (stratifikacijskim i sistemskim) 
ograničenjima kao i sa novim izazovima i rizicima postindustrijskog društva 
–  kao društveni kapital je od velikog značaja. On se može potpuno 
osloboditi njegovim priznanjem.  

Igor Sejmonovič Kon predlaže da se detinjstvo istražuje, ne samo 
kao produkt socijalizacije, društvene akcije odraslih, već i kao „autonomna 
sociokulturna realnost, svojevrsna supkultura 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). 
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CHILDHOOD: BIOLOGICAL FACT OF LIFE AND/OR SOCIAL AND 

CULTURAL CONSTRUCT 
 

Mile N. Nenadić 
 

Summary: The author of the paper aligns himself with the new paradigm for 
investigating childhood which has appeared in recent years. The investigation starts 
off with the indications of early bodily foundation of  a child’s identity and goes on 
to emphasize that identity – the picture of oneself as the first fact of a child’s 
relationship with life and world – has been built on new foundations, within social 
and cultural contexts. A contemporary human being constructs his or her identity, 
than leaves it behind, builds it again and the cycle repeats itself over the whole life 
span. The principle that identity is once acquired and kept forever has been 
abandoned. Identity hysterics has affected people of all ages, and children most of 
all. Childhood has become a structured reality of social life in which children’s 
identities are shaped and changed. There is no natural identity which could be 
imposed forcibly and for a whole life. 

Identity changes in children and young people stem from the discrepancy 
between age as biological fact of life and age as cultural assumption. The author 
finds a model for age dependent identity shaping in the difference between gender 
and sex identities, as well as in other differences within categories resting on 
biological facts of life, such as: race, generation, family background, disability and 
similar. 

The author expounds the idea of childhood conceived as a social and cultural 
construct and emphasizes the interpretation of differences between age as biological 
basis of identity and the fact that identity cannot be drawn from such bases but rather 
from social and cultural factors. The model for this concept is found in particular in 
Manheim's concept of generations. 
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КЊИЖЕВНОСТ, ФИЛМ И ТЕЛЕВИЗИЈА 
(Суживот, антагонизми, утицаји) 

Милентије М. Ђорђевић 1 

Сажетак: У раду се разматра проблем савремене позиције 
књижевности у односу на филм и телевизију. Почетак 20. века обележен је 
појавом нових медијума као што су филм и радио а касније и телевизија. Ти 
нови медијуми који су суштински проистекли из књижевне уметности у 
једном тренутку су почели да постају конкуренти уметности на којој су 
утемељене. У нашем веку књижевност, филм и телевизија коегизстирају, 
паралелно делују, а у неком тренутку се и прожимају и уметнички 
надограђују. 

Кључне речи: Књижевност, роман, филм, телевизија, режија, 
деструкција,  супротности, утицаји 

Од тренутка кад су браћа Лимијер у Паризу  крајем 1895. године 
приказали свој први неми филм под називом Долазак воза и кад се то 
исто десило у Србији само шест месеци касније у кафани „ Код златног 
крста“, књижевна уметност добила је заувек још једног озбиљног 
конкурента.  Али филм неће бити само једна појава у каталогу других 
уметности, филм ће убрзо прерасти у филмску индустрију са многим 
атрибутима онога што се дотад називало индустријом. 
 Почетком 20. века технолошки развијен Запад припремао је 
убрзано још једног конкурента а тај конкурент биће телевизија.  Од 
1936. године кад је кренуо први програм BBC , а потом 1939. и први 
програми у SAD, и филм  ће добити веома динамичног конкурента.  На 
нашим просторима, међутим,  телевизија ће озбиљно кренути да 
привлачи и придобија пажњу аудиторијума тек од шездесетих година 
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прошлог века. Дакле, од педесетих и шездесетих година прошлог века 
за књижевну уметност у свету више ништа неће бити као што је било. 
Нема сумње да ће се пажња читалачке публике нужно прелити на нове 
медијуме који ће бити много атрактивнији и провокативнији и 
занимљивији. Но,  то неће бити постојање засновано само на 
антагонизмима , биће то суживот симбиоза , живот на паралелним, а 
понекад на истим колосецима.  

 Књижевност и позориште су већ давни сапутници у читавом 
низу векова и о томе је већ написано много књига. Позориште, 
уосталом, нужно припада корпусу књижевности и из тог корпуса и 
произилази.  Ако је понекад  и проистекао какав опозитивни однос, он 
је био лакше схватљив и лакше решив. Драмска књижевност се у 
највећем броју случајева намењује за позоришно извођење па нисмо 
далеко од истине да једино тамо и има свој пуни смисао. ( Данас се све 
чешће прихвата мишљење да треба разликовати књижевну , леседраму 
од праве позоришне драме.) 
 Још 1924. године руски формалиста Борис Ејенбаум је веома 
добро проценио позицију филма и књижевности. „Што се тиче филма, 
супарништво с њим је безнадежно. Он је, очевидно, коначно преотео од 
књижевности жанр авантуристичког романа, и једино остаје да се тај 
вид романа званично преда у надлежност“ (...)  Чињеница је јасна: 
књижевност дословно пролази кроз кино-апарат. Ако су неки мислили 
да та веза неће бити дуга, да ће филм, довољно сазревши, напустити 
своју уважену сапутницу, они су се, очигледно, преварили: стање више 
не личи на законит и дуг брак, па макар и с неверством (...) Чини се да 
литература лакше улази у биоскоп него у позориште. Позоришна 
инсценација не преноси књижевност у други план – остајемо у сфери 
речи која се изговара и чује, јер се на њој заснива цео позоришни 
систем. При том књижевност осиромашује, лишавајући се читавог низа 
својих средстава и могућности (епизода, одступања, описа, детаља, 
паралелизама..  (...) Књижевност у биоскопу је појава сасвим другога 
реда. То није инсценација нити илустрација, већ превод на филмски 
језик“.2 
 Ејхенабаум је веома добро закључио да је баш авантуристички 
роман био главна спона која ће утврдити везу филма и књижевности.  
Основа мотивације у авантуристичком роману као том главном 
експоненту заснована је на етичкој и психолошкој мотивацији 
карактера, а систем мотива се, по унутрашњој законитости, могао лако 
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преобликовати у схему. Схематизовани облици су оно што је најшира 
публика вековима тражила и прихватала. (Доказ за то су и схеме 
савремених теленовела). Роман и филм се тако у почетку проналазе на 
оним тачкама које су им поетички најближе. „ Филмски редитељ 
стварајући кинематографско дело намењено широј биоскопској 
публици налази се у ситуацији стваралаца бајки и тривијалне и забавне 
књижевности. Уколико жели да оствари задовољавајућу комуникацију 
између филма и гледалаца, он мора да користи вековна искуства 
имагинарног синтетизована у поменутим књижевним врстама. Слично 
канонима бајки  о којима пише пионир структуралне фолклористике 
руски научник Владимир Проп“.3 
 Зашто се данас роман често преобраћа у филм? 
 Драматизације романа или драматизације уопште треба 
посматрати као последицу све убрзанијег преношења информација, 
исто тако драматизација романа може својим осветљавањем дубинских 
структура романа да допринесе потпуније и целовитијем читању 
романа.4 Има истине и у једној или другој тврдњи, али човек 
данашњице живи у свету слика и визуелизација, за њега је то природна 
ствар; друго,  савремени читалац не очекује филмовање целокупне 
књижевности, већ само оних најзначајних дела светске литературе. 
Магови филмске индустрије су непогрешивом тачношћу бирали које ће 
романе  адаптирати као филмске верзије. Нема сумње да су они водили 
рачуна о укусу и рецепцији публике. Мало је вероватно да се у филм 
успешно могао преточити Прустов роман У трагању за изгубљеним 
временом или Џојсов роман Уликс. (Истина, морамо признати, ову 
нашу сумњу демантује филм Нађено време Раула Руиза који је 1999. 
године снимљен по поменутом Прустовом делу.) Рецимо и то да се 
реклама и маркетинг данас много више везују за филмску него за 
издавачку продукцију. Уосталом, на западу нема пребогатих писаца и 
издавача , као што има  богатих глумаца и редитеља.  
 Појачано интересовање за филм савременог човека има 
несумњиво и своје психолошке разлоге. Читање романа захтевало је 
доста времена и снагу емпатије, филм је нудио живу слику у разумном 
временском трајању. Све оно што се снагом емпатије (уколико је 
читалац поседовао) могло оживети у роману био он авантуристички, 
криминални или љубавни, на филму је нуђено у пуном реалитету, као 
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живот сȃм.  Превратнички моменат у развоју филма , у том смислу и са 
том мисијом, догодио се још далеке 1896. године у Чикагу на снимању 
првог филма са глумцима под називом Удовица Џонс када је снимљен и 
први филмски пољубац. Од тог времена филм је обогаћен хиљадама 
тзв. филмских пољубаца. Филмски гледалац у дубљем психолошком 
смислу пробудио је на тај начин своје воајерске склоности. Да је та 
претпоставка тачна данас нам потврђује и невероватан развој порно 
продукције и еротског филма. Ону читалачку потребу коју је некад 
задовољавао роман Љубавник леди Четерли Дејвида Херберта Лоренса 
или Мадам Бовари  Гистава Флобера, савременом гледаоцу пружао је 
Боровчиков филм Неморалне калуђерице , Заводнице Зигија Ротемунда, 
Емануела Франсиса Ђакобетија или Врући кревети Луиђија Зампе. 
 Постоје мишљења да  се велики број адаптација књижевних 
дела за филм завршава уметничким разочарењима.5 Постоји, међутим, 
исто толико тврдњи да је роман најпогоднији жанр за филмску 
адаптацију. Наравно, не сваки роман, Сергеј Ејзенштајн је истицао како 
се Золини романи лако преносе на екран , али да то није случај са 
Балзаком; исто тако Бергман је говорио о изванредној филмичности 
Чеховљевих приповедака (филм Дама са псетанцетом) итд. Познати 
светски редитељи дали су изванредна филмска остварења адаптирајући 
исто тако познате романе.6 Луис Буњуел снимио је филм Лепотица 
дана по роману Жозефа Кесела, Федерико Фелини  креирао је филм по 
Петронијевом Сатирикону, Михалис Какојанис Електру по 
Еурипидовој трагедији, Лукино Висконти филм Странац по 
истоименом Камијевом роману итд. Од домаћих редитеља вредно је 
споменути  филм Мајстор и Маргарита Александра Петровића по 
роману Михаила Булгакова и филм Сеобе по роману Милоша 
Црњанског, филм Уста пуна земље Нона Драговића по истоименом 
роману Бранимира Шћепановића, потом филм Дервиш и смрт и 
Доротеј Здравка Велимировића по романима Меше Селимовића и 
Добрила Ненадића, филм Петријин венац Срђана Карановића по 
роману Драгослава Михаиловића, филм Време чуда Горана 
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и Велико ишчекивање  Дејвида Лина по истоименом Дикенсовом роману. 
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Паскаљевића по роману Борислава Пекића, филм Смрт господина 
Голуже Живка николића по роману Бранимира Шћепановића итд. 
 Колико је спона између романа и филма била истински 
разложна и јака показује нам и значајан број писаца који су се исказали 
и као филмски ствараоци. Андре Малро је 1938. године снимио филм 
Нада, Франсоа  Вејерган филм Неизлечива болест, Курцио Малпарте 
филм Забрањени христ, а филмом су се бавили Норман Мајлер , Сузан 
Зонтаг, Едит Брик, Ежен Јонеско, Паоло Пасолини, Тадеуш Конвицки и 
многи  други. 
 Временом успоставио се и сложени однос између књижевности, 
филма и театра.  
Књижевно дело је једнако улазило у позориште и селило се на филмско 
платно. Постоје и редитељски поступци тзв. интермедијалне режије. 
Код нас тај покушај се везује за име Александра Петровића који је свој 
филм Мајстор и Маргарита по роману Михајла Булгакова поставио на 
сцену Народног позоришта . У самој представи коришћени су инсерти 
из истоименог филма. Овај покушај, код актуелне критике , нажалост 
није наишао на добар пријем. По нашем скромном уверењу сматрамо 
да је у овом случају пре реч о незрелости критике но о неуспеху 
редитеља. 
 Кажимјеж Браун7 је разматрао проблематику типова адаптација 
романа за  позоришну представу. Преносимо његове ставове у 
најкраћем. „Постоје многи типови адаптације: почевши од покушаја 
литерарног преношења неког романа на сцену, део по део, па све до 
личних импресија које понекад са узором имају заједнички само 
наслов. Тешко је ипак овде говорити о општој класификацији  
позоришних, филмских и телевизијских адаптација. То је посебна, 
опширна тема. Размотрићу, међутим, проблем читања романа од 
редитеља с циљем да , ослањајући се на њега, изгради представу. 
Пример ће бити мој рад на Куги Албера Камија (Albert Camus). 
 Тај рад је имао три основне етапе: 1) анализа романа Камија, 2) 
писање позоришног текста од адаптатора-редитеља, 3) конструисање 
сценарија представе. Тек по завршеном овом послу, почеле су пробе. 
Анализа је обухватила филозофску и етичку проблематику, анализу 
радње, простора, времена и ликова“. (Курзив мој) Браун надаље истиче 
да се адаптор касније мора да „радикално откине од читања текста, од 
његове структуре, изражајних средстава, чак и од ликова и да створи 
нову структуру“. Управо у том делу редитељ  улази у деструкцију 

                                                 
 
7 Кажимјеж Браун, Редитељ чита драму,  Градина , 9- 10, 1985, стр. 80. 
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текста и изневеравање оригинала. Ту и настају многа спорења, од оних 
да редитељ има право да са текстом поступа по својој вољи па до оних 
да редитељ мора поштовати суштину текста онако како су то 
својевремено  чинили Лоренс Оливије и Орсон Велс са Шекспировим 
делима. Сложићемо се да је „штриховање ( скраћивање) или 
дописивање текста директно узроковало промену места 
неодређености или тзв. празних места што опет води ка промени 
сегмента слоја значења,  промене дела текста као знака и доводи  у 
питање целовитост дела као јединственог знака“.8 Данас, међутим, 
имамо много позоришних представа где редитељи бесомучно атакују 
на целовитост и изворност текста тако да, како рече Браун, од свега 
заједничког остаје једино наслов. То напросто можемо сматрати 
трендом, неком врстом нове поетике режије која је вероватно основна 
упоришта нашла у савременим проучавањима књижевности. 
 Но, да се не помисли да су главна упоришта савременог филма 
роман или неки други књижевни жанрови. Савремени филм данас 
почива на филмском сценарију и  ту се раздваја свака прича о 
књижевности и филму, будићи да је сценарио нешто што почива на 
сопственим законитостима и правилима.  
 Суверена владавина филма трајала је нешто више од пола века 
кад у конкуренцију ушла телевизија.  Телевизија је још један уступак 
конзументу (гледаоцу) пошто му најдиректније улази у кућу, да не 
кажемо у спаваћу собу. Тај ниво непосредне  доступности у највећем ће 
поткопати филм а у извесној мери позориште. Филм и позориште у том 
раном добу телевизије добијају посредника: телевизија ће радо 
прихватити да преноси позоришне, оперске и балетске представе, а 
ништа мање наклоности неће показати ни према филму. Наравно, све се 
то догађа до данашњих дана. Није тешко закључити да се телевизија на 
најдиректнији начин агресивно укључила у расподелу колача пажње 
својих конзумената гледалаца. Она узима време читалачке публике, 
љубитеља филма и позоришта. Наравно, време је оно што савременом 
човеку највише недостаје. Задовољавање културних потреба се тако 
усмерава у правцу малог екрана пошто је он  најближи и најдоступнији. 
Тешко да ту нешто посебно још можемо рећи. Ипак, нас интересује 
како се у том медију прелама књижевност , какве промене трпи и какве 
последице производи. 

                                                 
 
8 Марко М. Ђорђевић, Деструкција књижевног текста у позоришту и на телевизији, 
Поља, год.L,бр.432, 2005, стр. 27. 
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 Са тим почетним абицијама да преноси позоришна и филмска 
остварења ( а тиме унеколико и књижевна) телевизија  остаје сурогат. И 
позоришна представа и филм губе јер су моћи медија (малог екрана) 
ограничене. Сам чин „посредовања“ је оно што се у свакодневном 
говору зове из друге руке. Творци и теоретичари телевизије су то убрзо 
увидели и исто тако брзо покушали да гледаоцима понуде сопствени 
производ који ће бити много динамичнији и који ће одговорити на све 
специфичности илити ограничености медија. Тако су настали 
телевизијски филм и телевизијска серија .  Показује се убрзо, већ 
шездесетих година, да је то био пун погодак. Приказивање  америчких 
ТВ серија Дуго топло лето, Бонаца и Градић Пејтон  а потом и праве 
сапунице Династија , показали су веома велико интересовање публике. 
Серија дуго топло лето ( драма Мартина Рита)  базирана је на 
неколико кратких прича Виљема Фокнера. Код нас су серије 
приказиване само неколико године после америчких премијера. И тамо 
и овде доживеле су велики успех. Свакако под непосредним утицајем 
ових код нас (у бившој држави Југославији)  снимљене су две серије по 
литерарним предлошцима књижевника Миљенка Смоје. Биле су то 
серије Вело мисто и хумористичка серија Наше мало мисто. Веома 
запажене биле су још и серије Куда иду дивље свиње (1971.), десет 
епизода у режији Ивана Хетриха, а потом серија  У регистратури 
(1974) по истоименом Ковачићевом роману и серија Камионџије 
Гордана Михића. После тих серија седамдесетих и осмадестих година 
прошлог века ТВ серија ће постати  омиљени жанр  најширег 
гледалишта. Телевизијске серије и филмови снимаће се касније по 
делима Стевана Сремца, Милована Глишића, Светолика Ранковића , 
Лазе Лазаревића и других. 
 Учинци ових ТВ подухвата су различити: од крајње позитивних 
до крајње негативних. Позитивно је то што ТВ серија и филм 
популаришу свој књижевни предложак, поспешују општу културу и 
информисаност гледалаца, а негативни су јер умањују интересовање за 
књигу и читање. Негативно је и то што ни филм ни серија не преносе 
дело у пуној уметничкој снази и лепоти. Ни телевизија ни филм не могу 
да пренесу танане медитативне слојеве дела, ни филм ни телевизија 
„немају времена“ ни разумевања за епску ширину романа итд. 
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 LITERATURE, FILM AND TELEVISION 
(Coexistence, Antagonisms, Influences) 

Summary: This paper deals with the issue of the position of literature in 
relation to film and television in present times. The beginning of the 20th century 
was marked by the appearance of new media such as film and radio, and later on 
television. These new media in essence stemmed from literature, but at a certain 
moment assumed the rival role to the art on which they were based. In this century, 
literature, film and television coexist, operate in parallel, and at certain points 
intertwine and mutually upgrade in artistic terms. 

Key terms: literature, novel, film, television, directing, destruction, 
opposites, influences 
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 Сажетак: Милоје Милојевић (1884-1946) је један од најзначајнијих 
српских композитора прве половине двадесетог века који је својим 
стваралаштвом често пратио најсавременије стилске тенденције свога доба. 
Иако познат као плодан композитор, са изразито модернистичким 
тенденцијама, он никада није занемарио музичко-педагошки рад, нити 
компоновање вокалне музике за децу. Своја дела за најмлађе извођаче 
Милојевић је писао на стихове српских романтичарских песника попут Змаја, 
Шантића и Грчића-Миленка. Најважније одлике тих композиција су правилан 
музички третман текстуалних предложака, прегледна форма и метрика који 
увек произрастају из облика песме, али и свежа мелодијска и хармонска 
линија. Све ове карактеристике чине Милојевићево вокално стваралаштво за 
децу адекватним и драгоценим за обраду са децом предшколског и школског 
узраста  
 Кључне речи: Милоје Милојевић, композитор, хорска музика за децу, 
српска поезија, музичка педагогија 
 
 Културни живот Србије током првих деценија двадесетог века 
обележио је процес модернизације на свим пољима. Такве тенденције 
нису мимоишле ни област класичне музике. Композитори су се 
постепено упуштали у откривање нових стилова, у мањој или већој 
мери напуштајући тековине до тада актуелног романтизма. 
Осавремењивању српске музике допринела је и чињеница да су у 
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првим деценијама двадесетог века, раније превасходно аматерски 
интерпретативни оквири домаће музичке сцене, постепено прерасли у 
професионалне и тако омогућили композиторима да своје стваралачко 
умеће опробају у другим жанровима. За разлику од деветнаестог века, 
када је хорска музика апсолутно доминирала, почетком двадесетог века 
појављују се нови вокални и вокално-инструментални жанрови. Осим 
тога, будући да су се школовали на познатим иностраним 
конзерваторијумима, српски композитори овог периода били су у току 
са најсавременијим европским токовима развоја музичке уметности, 
што се одражавало на њихово стваралаштво, али и на концертни живот 
уопште. У таквом уметничком окружењу је живео и стварао Милоје 
Милојевић (1884-1946) - композитор, организатор музичког живота, 
диригент и пијаниста, педагог, музички критичар и први доктор 
музикологије у Србији.2 

 За његово име се најпре везује прва поменута делатност - 
компоновање. Заиста, Милојевић је, поред Петра Коњовића (1883-1970) 
и Стевана Христића (1885-1958), један од најзначајнијих стубова 
српске музике прве половине двадесетог века. Остварио се у 
најразличитијим жанорвима компонујући хорску, камерну, клавирску и 
оркестарску музику, соло-песме и један балет. Студирао је у центрима 
европске музичке авангарде: Прагу и Минхену, где је имао прилике да 
слуша и упозна се са најновијим и најмодернијим остварењима својих 
европских колега. Тако стечена искуства снажно су утицала на 
композиторов уметнички развој. Стилске окоснице Милојевићевог 
стваралаштва мењале су се у различитим етапама његовог 
композиторског пута и кретале се од романтизма и позног романтизма, 
импресионизма, експресионизма, па све до надреализма.  

 Стваралаштво уметнику омогућује да "вечно" живи, па је 
Милојевић данас познат пре свега по композиторској страни своје 
уметничке личности. Ипак, посматрајући конкретан историјски 
тренутак у коме је деловао, он је и својим педагошким радом оставио 
дубок траг у српској култури. Предавао је музичку културу у неколико 
београдских гимназија, био је професор у музичкој школи, на Музичкој 
академији, као и на Филозофском факултету у Београду где је држао 
предавања из историје и теорије музике. Залагао се да учење музике у 
школама нема као своју једину сврху увежбавање програма за школске 
представе, већ да добије значај уметничког предмета као саставног дела 

                                                 
 
2 Милоје Милојевић докторирао је на Карловом универзитету у Прагу 1925. године са 
темом дисертације: Сметанин хармонски стил. 
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општег образовања ученика. Милоје Милојевић се ангажовао и на пољу 
"јавне музичке педагогије" организацијом и одржавањем бројних 
циклуса концертних предавања о класичној музици намењених 
најширој публици. 

 Настава музичке културе у школама током првих деценија 
двадесетог века није имала систематичан и обједињен програм, већ је 
зависила од вештине и умећа самог предавача. Многи композитори и 
учитељи музике су радили на конципирању уџбеника који су често 
били уједно и теорије музике, певанке и методике наставе певања.3 
Међу њима је највећи одјек несумњиво имао уџбеник Милоја 
Милојевића, објављен први пут 1922. године у две свеске, под називом 
Основи музичке уметности у вези са ритмичким и мелодичким 
вежбама. (упор. Пејовић, 1981: 105) О томе колико је ова књига 
значила српској музичкој просвети, говори и чињеница да је након 
1922, све до 1938. године, њен први део доживео укупно дванаест 
издања. Тринаесто, допуњено издање прве свеске уџбеника штампано 
је 1940. године под називом Основна теорија музике у вези са 
ритмичким и мелодичким вежбама на основу наставног програма. 
Друга свеска уџбеника имала је осам издања, а последње је објављено 
такође 1940. године. Оба дела Милојевићевог уџбеника у свим својим 
издањима као додатак садрже његове оригиналне композиције - песме 
за децу и композиције за дечији хор.  

 Први део уџбеника Основи музичке уметности има додатак 
који је композитор именовао поднасловом Из природе. Он обухвата 
десет једногласних дечијих песама које су компоноване у Це-дуру. У 
тринаестом издању ове књиге (1940) део са дечијим песмама 
композитор је проширио новим нотним записима. Збирка је допуњена 
обрадама народних мелодија из разних крајева Југославије, за један или 
два гласа.4 Други део уџбеника садржи тридесетак песама од којих је 

                                                 
 
3 Неки од најзначајнијих уџбеника међуратног периода: Божидар Јоксимовић Музички 
буквар, Београд, 1923; Методика певања за музичке заводе, средње и учитељске школе, 
Београд, 1927; Музичка читанка вежбања за певање за средње и стручне школе, 
Београд, III издање, 1936; Владимир Ђорђевић, Општа теорија музике, Београд, 1924; 
Кратко упутство за предавање нотног певања у основној школи, Београд, 1927; 
Светолик Пашћан-Којанов Певанка за II разред средњих и грађанских школа, Нови Сад, 
1940; Миодраг Васиљевић, Нотно певање у теорији и пракси, I и II, Београд, 1940, и 
др. 
4 Треба имати у виду да је Милојевић, као и многи други његови савременици, био 
изразити заговорник југословенства као друштвеног модела. Његове идеолошке 
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већина једногласна, а постоји и неколико двогласних и трогласних 
примера. 

 Иако су партитуре објављене уз књигу Основи музичке 
уметности имале првенствено функцију помоћне уџбеничке 
литературе, њихов значај вреди сагледати и у ширем контексту, 
посебно зато што ово нису једина ауторова остварења у жанру вокалне 
музике за децу и омладину. Поред композиција које представљају 
нотни додатак овом музичко-теоретском уџбенику, Милојевић је 
објавио још две збирке хорских дела педагошког карактера: Песме у 
један, два, три или четири гласа за дечији или женски хор и Песме за 
мушки или мешовити хор - намењене певачким зборовима ученика 
средњих школа или универзитетске омладине. 

 У свим композицијама које обухватају поменуте песмарице 
огледа се Милојевићева дотадашња активност и искуство у подручју 
музичке педагогије, удружени са његовим композиторским умећем. 
Све четири збирке садрже композиције различитих нивоа техничке 
захтевности, пре свега у домену извођачког састава: неке су 
једногласне, у виду једноставних дечијих песама, неке намењене 
двогласном или трогласном хору, а има и оних писаних за мешовити 
хор, које захтевају сложенији извођачки апарат и самим тим веће 
техничке способности ансамбла. Овом приликом задржаћемо  се на 
композицијама које су примерене извођењу у дечијим хоровима, а ту 
спадају Милојевићева једногласна и двогласна хорска дела. 

 Осврнућемо се, пре свега, на немузичку компоненту ових 
остварења, јер су у питању вокалне композиције, које су, као што је 
познато, писане су на неки текстовни предложак. Било да је у питању 
текст народне песме, уметничка поезија или црквена химнографија, 
овај елеменат вокалног стваралаштва равноправно учествује у 
изградњи целокупног уметничког производа - вокалне или вокално-
инструменталне композиције. Милоје Милојевић се у целокупном свом 
опусу брижљиво односио према третману текстуалних предложака. 
Одабирао је најчешће лирику домаћих књижевника, како у 
остварењима за мешовите хорове, тако и у композицијама за децу. 
Композиције за најмлађе извођаче писао је на романтичарске стихове 
српских песника, а најзаступљенији су Јован Грчић-Миленко (1846-
1875), Јован Јовановић Змај (1832-1904), Милета Јакшић (1863-1935), 

                                                                                                                   
 
склоности су се често одражавале и на стваралаштво у свим жанровима, а евидентне су 
и у овом композиторовом избору тема и материјала за збирку дечијих композиција. 
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Алекса Шантић (1868-1924), Војислав Ј. Илић (1860-1894) и Милорад 
Петровић-Сељанчица (1875-1921). Природне акценте одабраних 
текстова Милојевић је вешто претапао у мелодијске: ''Код њега та 
''говорна мелодија'' (српског језика) постаје скоро по правилу мелодија 
у правом смислу речи, што показује његову интелигенцију, у општем 
значењу, као што и потврђује његову музичку интелигенцију.'' 
(Коњовић, 1954: 43)  Логичан третман текста чини да се он при певању 
лако прати и разуме, што између осталог, доприноси да ове песме буду 
врло пријемчиве деци извођачима. Промишљен однос према поетској 
компоненти вокалних композиција потврђује Милојевићеве педагошке 
квалитете.  

 Стилски језик Милојевићевих једногласних и двогласних 
композиција за децу је уједначено романтичарског проседеа, а ова дела 
се међусобно разликују по карактеристикама музичког израза. 
Мелодика се креће у обиму квинте, сексте, октаве, ноне и дециме, 
преовлађују поступна кретања, док се скокови одвијају у оквиру исте 
хармонске функције. Метро-ритмичка структура произилази из метрике 
стихова, што омогућава да се при извођењу лако постигне јасна 
артикулација. Форма је најчешће строфична са рефреном, троделна, 
дводелна, а има и примера прокомпонованог облика. У сваком од 
наведених случајева облик песме је увек у вези са формом текстуалног 
предлошка. Већина песама је у дурским тоналитетима, а у појединима 
постоје промене тоналитета путем тоналних иступања или модулација, 
махом у доминантни тоналитет.  

 Двогласне композиције имају углавном хомофону фактуру. 
Полифонију је композитор користио спорадично, како би подцртао 
значење текста, као у песми Ветар на текст Јована Јовановића Змаја, у 
којој се поступком имитације дочарава стих: "Сад сам дете ка и ви, па 
ћарлијам ко је гди". У двогласном ставу гласови се често крећу у 
паралелним терцама, а примећује се да је Милојевић водио рачуна да у 
свакој композицији буде заступљено унисоно певање, чиме се 
олакшава одржавање стабилне интонације која је чест проблем у 
дечијим ансамблима.   

 Отежавајућу околност за извођаче представља однос темпа и 
ритмичких вредности у појединим композицијама. У једногласној 
песми Поздрав мајци, на пример, мелодика се највећим делом креће у 
дугим ритмичким вредностима (целе ноте, половине и половине са 
тачком), такт је четвороделан, а темпо умерен. Овако дугачка трајања 
тонова и дуге фразе су веома напорни за дечије гласове којима је 
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потребно учестало узимање даха, што композиције овог типа чини 
непримереним за певање са просечним дечијим ансамблима. 

 Ознаке за темпо и агогику Милојевић је у свим партитурама 
бележио на српском, што одудара од уобичајене праксе да се користе 
инострани изрази, најчешће италијански и немачки. Збирке Песме у 
један, два, три или четири гласа за дечији или женски хор и Песме за 
мушки или мешовити хор садрже и кратко објашњење графичких 
ознака које се налазе у партитурама. Све ово наставнику или васпитачу, 
коме музичка уметност није примарна професионална оријентација, 
значајно олакшава анализу нотног текста и припрему за обраду 
композиција.  

 Особине музичког језика Милојевићевих дечијих песама за 
један глас деле их на оне примерене извођењу са децом предшколског, 
млађег школског и старијег школског узраста. Приказаћу анализу једне 
композиције коју могу изводити деца предшколског узраста. Стихови 
песме Мали коњаник Јована Јовановића Змаја инспирисали су неколико 
српских композитора, међу којима је и Милоје Милојевић. Форма ове 
композиције је дводелна (АБ). Део А је у облику поновљене реченице 
(репетиција је обележена знаком у нотном тексту) и кроз њега су 
изложене прве две строфе познате Змајеве песме. У одсеку Б износи се 
последња строфа текста са новим мелодијским материјалом, а други 
стих се понавља у оквиру прима и секунда волте. Равномерна осминска 
подела јединице бројања у дводелном такту у делу А доприноси 
опонашању дечије игре "Ђиха, ђиха". Текст "Раго једна баш си лена, 
зар те није срам" ритмички је испраћен дужим, четвртинским нотним 
трајањима, са застојем на речи "срам", све у складу са значењем самих 
стихова. Осим ритмом, Милојевић је и мелодиком допринео музичком 
осликавању текста, тако да се у првом одсеку јавља репетитивност која 
асоцира на кас коња. Ознака на почетку композиције је "весело" што 
упућује на предвиђени карактер извођења, док је избор темпа 
очигледно слободан. То омогућује наставнику да брзину 
интерпретације прилагоди могућностима групе.  

 Већина композиција за децу Милоја Милојевића су својим 
музичко-поетским особинама сасвим адекватне и корисне за обраду са 
различитим узрастним групама у којима се одвијају музичке 
активности или настава музичке културе. Упркос томе, његово 
стваралаштво је након последњег издања уџбеника Основна теорија 
музике, нажалост, врло ретко обухватано антологијама композиција за 
децу, нотним приручницима за наставнике и васпитаче, као и самим 
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уџбеницима. Милојевићев труд у области музичке педагогије је данас 
готово сасвим занемарен.  

 А Милоје Милојевић је током читавог свог стваралачког пута 
био свестан да је окружењу у коме живи потребан не само као 
композитор, већ и као педагог. Знао је да се српска музика тек опрезно 
сусреће са најновијим стиловима којима шира јавност није сасвим 
дорасла, те да се чак и уметници његовог ранга и даље морају бавити 
писањем хорске музике, па и музике за децу. То композитору 
модернистичких стремљења, какав је Милојевић био, често није било 
лако. Са својих студија у Минхену5 он је писао својој породици: "О 
Боже, како ћу да пишем мешовите хорове кад ми је душа пуна фанфара 
и прождирућих хармонија" (нав. према Коњовић, 1954: 25). Ако имамо 
у виду Милојевићево стваралаштво за децу, постаје јасно да је он, 
упркос оваквим стрепњама, сасвим успешно мирио своју потребу да 
компонује авангардну музику, са свешћу о значају и оних других 
композиција, можда не високо уметничких квалитета, али драгоцених 
за развој шире музичке културе у Србији.  
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VOCAL MUSIC FOR CHILDREN IN THE OPUS OF MILOJE MILOJEVIC 
 
 

Abstract: Miloje Milojevic (1884-1946) is one of the most prominent 
Serbian composers of the first half of the twentieth century. Years of 
education in European centers of music vanguard strongly influenced on his 
work. Even though he is mostly known as a composer with strong affinity 
for modernity and modern tendencies, Miloje Milojevic contributed a lot to 
the development of music pedagogy. His books and instructions for music 
teachers, as well as his choral music for children choirs were among most 
important literature of its kind in first half of the twentieth century in Serbia. 
Milojevic's works for young singers were written on lyrics of Serbian 
romantic poets such are Zmaj, Santic, and Grcic-Milenko. Major 
characteristics of these compositions are clearly defined music accentuation 
of texts; clear form and metrics; and pure melodic and harmonic lines. All of 
these characteristics of Milojevic's choral works for children recommend 
them as adequate for singing with preschoolers and school children.       
Key words: MilojeMilojevic, composer, choral music for children, Serbian 
poetry, music pedagogy 
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МАТЕМАТИЗАЦИЈА РЕЛАЦИЈА КОД ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 

Марија С. Најдановић 1 

Сажетак: У раду се анализира релација као математички појам. 
Разматрају се следеће особине релација: рефлексивност, симетричност, 
антисиметричност и транзитивност и дефинишу релације еквиваленције и 
релације поретка. Даје се методички приступ формирању математичког појма 
релација код деце предшколског узраста и то: релација положаја, релација 
величина, временских релација, инклузије и релација на бројевима. На 
конкретним примерима, кроз низ игара и активности, врши се математизација 
релација, односно, указује се на њихове основне особине. 

 

Кључне речи: релације, математизација, рефлексивност, симетричност, 
антисиметричност, транзитивност, предшколско дете. 

1. УВОД 

Односи између елемената неких колекција у математици се 
описују релацијама. Елементи су у релацијској вези најчешће у 
паровима, неким редом. Међутим, релацијски однос може да постоји не 
само за парове, већ и за тројке, четворкe, односно n-торке елемената 
неких скупова. Када је реч о паровима елемената једног скупа, релације 
које су њима описане могу да поседују  извесне особине. Тако имамо 
релације еквиваленције које задовољавају особине рефлексивности, 
симетричности (узајамности) и транзитивности, док релације поретка 
задовољавају особине рефлексивности, антисиметричности 
(антиузајамности) и транзитивности. 
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Са релацијама се дете среће веома рано у свакодневном животу.  
Свакодневне животне ситуације су прави амбијент за развијање 
појмова релација. Користећи одговарајуће термине у свакодневном 
говору, дете постепено усваја терминологију и изграђује јасне појмове 
о њиховом значењу. Ти термини временом постају имена (појмови, 
симболи) за одговарајуће релације. Организованим активностима деце 
и васпитача могуће је ненаметљиво, кроз игру и забаву, утицати на 
извесну математизацију одговарајућих појмова релација која 
подразумева уочавање и истицање њихових битних математичких 
особина. 

Бројни психолози и педагози показали су у својим 
истраживањима да су могућности за стицање елементарних 
математичких појмова на високом нивоу. Потребно је само одабрати 
праве методе и средства како би деца прихватила и савладала 
математичке појмове, и што је још битније, како би се помогло деци да 
ментално и интелектуално брже сазревају.  

Најбољи начин за то је игра. Она је у почетку слободна, а касније 
се култивише и даје јој се дидактичка вредност. Кроз добро 
организовану игру, уз добро осмишљен дидактички материјал, код 
детета се подстиче мисаона активност која води развијању 
математичких појмова. 

При развијању математичких појмова од посебне је важности 
иницијатива и активност самог детета. Треба искористити практичне 
активности, како усмерене тако и слободне, да се деци обезбеди 
самостално постављање хипотеза, њихова провера, као и доношење 
закључака. Задатак васпитача је да пажљиво одабраним питањима 
наводи децу да сами дођу до одговора чиме се деци препушта чар и 
задовољство открића. 

2. РЕЛАЦИЈА КАО МАТЕМАТИЧКИ ПОЈАМ 

У математици релације указују на одређене односе међу 
математичким објектима. Релацију можемо посматрати као повезивање 
елемената неког скупа А са елементима скупа B за које је важно да се 
зна који елементи скупа А су у вези, тј. у релацији, са којим елементима 
скупа В. Дакле, релацију можемо задати на следећи начин:  ако је 
x A∈  и y B∈ , онда важи тачно један од исказа:  ,,x  је у релацији са 
y ” или ,,x  није у релацији са y “. Релација заправо раздваја оне 
уређене парове елемената скупова А и В за које кажемо да јесу, од оних 
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за које кажемо да нису у релацији. Стога се једна релација међу 
елементима скупова А и В може задати као подскуп Декартовог 
производа A B×  урећених парова оних елемената који јесу у тој 
релацији. При том, ако је A Bρ ⊆ ×  и ( , )x y ρ∈ , онда кажемо да је x  
у релацији ρ  са y  и пишемо x yρ . 
 Овако уведена релација назива се бинарна (релација дужине 
два). Постоје такође и унарне (дужине 1), тернарне (дужине 3) и 
уопште n-арне релације, према броју елемената који су у неком односу 
(релацији). Прецизније, n-арна релација између елемената скупова 

1,..., nA A  је сваки подскуп Декартовог производа 1 ... nA A× × . 

Посебно су важне бинарне релације A Bρ ⊆ ×  када је A B= . 

Скуп 2A A A× =  јесте Декартов квадрат скупа А.  У том случају 
релацију ρ , над коначним скупом, можемо задати: 

� набрајањем уређених парова који су у тој релацији, 

� помоћу таблица релација, 

� помоћу графа релација. 

Пример 1.  Релацији  
{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (4,4)} {1,2,3,4} {1,2,3,4}ρ = ⊂ ×  

одговарају таблица и граф на сл. 1. 

                       
Слика 1. 
 

Пример 2. Нека је на скупу {1,2,3}A =  дефинисана релација 
x yρ  ако и само ако x | y  (тј.  x се садржи у  y). Дакле, следећи уређени 
парови припадају релацији  |: (1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (3,3). 

 Међу важним особинама релације 2Aρ ⊆  истичемо:  

� рефлексивност ( ) ( ),x A x xρ∀ ∈  

� симетричност ( , ) ( ),x y A x y y xρ ρ∀ ∈ ⇒  

� антисиметричност ( , ) ( )x y A x y y x x yρ ρ∀ ∈ ∧ ⇒ = , 

� транзитивност ( , , ) ( )x y z A x y y z x zρ ρ ρ∀ ∈ ∧ ⇒ . 
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Пример 3. Релација из првог примера је рефлексивна, 
симетрична и транзитивна. Релација инклузије (подскупа) је 
рефлексивна, антисиметрична и транзитивна. Једнакост је рефлексивна, 
симетрична, антисиметрична и транзитивна релација. Релација | из 
другог примера рефлексивна, антисиметрична и транзитивна на скупу 
{1,2,3}. Приметимо да је ова релација антисиметрична на скупу 
природних бројева ℕ , али не и на скупу целих бројева ℤ  (3 |-3 и -3 |3, 
али 3 3≠ − ). 

Релацију која је рефлексивна, симетрична и транзитивна 
називамо релацијом еквиваленције. Релацију која је рефлексивна, 
антисиметрична и транзитивна називамо релацијом поретка.  

Пример 4. Релација једнакости је релација еквиваленције и 
релација поретка. Такође, релације сличности и подударности 
геометријских фигура, као и паралелност (правих и равни) јесу 
примери релација еквиваленције. Са друге стране, примери релација 
поретка јесу релације подскупа, ≤  и  ≥ . Приметимо да < и > нису 
релације поретка јер нису рефлексивне. Релација из првог примера је 
релација еквиваленције, а из другог релација поретка. 

Релација еквиваленције дели скуп на којем је дефинисана на 
тзв. класе еквиваленције. То су дисјунктни подскупови, а сваки од њих 
се састоји од елемената који су сви једни с другима у релацији.   

3. ПОЧЕТНО РАЗВИЈАЊЕ МАТЕМАТИЧКОГ ПОЈМА РЕЛАЦИЈЕ 

Са релацијама се срећемо свакодневно, почев од најранијег 
узраста, кад год између елемената два или више скупова можемо 
формулисати некакву везу, однос. На пример, свака девојчица из скупа 

1 2 3 4 5{ , , , , }D D D D D D=  бира партнера за плес из скупа дечака 

1 2 3 4 5{ , , , , }M M M M M M= . Дакле, елемети скупа D  су у релацији 

,,плесати са” неким елементом из скупа M . Овде је важно напоменути 
да, на пример, уређени пар 1 3( , )D M  није исто што и пар 3 1( , )M D , јер 

то значи да дечаци бирају. 

Ово је један пример бинарне релације. Примери унарних релација 
су: ,,бити добар“, ,,бити поштен“, ,,бити заљубљен“, ,,бити паран број“, 
,,бити потпун квадрат“,… Пример тернарне релације је ,,5, 6 и 7 су  
узастопни природни бројеви” (односно 5,6 и 7 тим редом су у 
релацији). 



 65 

Дете на предшколском узрасту има богато знање о односима у 
просторној и друштвеној средини. У свакодневном говору те односе 
изражава реченицама: књига је на полици, лопта је испод стола, Вишња 
седи лево од Ане, дошла сам пре њега, Ивана је Миланова сестра, 
мачка је већа од миша, Марко има више кликера од Петра, ... 

Како су деци блиски и познати могобројни односи, ту чињеницу 
треба искористити и упознати децу са особинама неких релација, 
односно извршити извесно математизирање и децу припремити за 
школу. Математизација се састоји у томе да деца на конкретним 
примерима, ситуацијама из живота и различитих људских делатности, 
уочавају одговарајуће особине релација. 

3.1 Релације положаја 

Када говоримо о положају предмета, можемо мислити на његов 
апсолутни положај у простору, или на релативни положај, тј. положај у 
односу на остале предмете из непосредне околине. У релације положаја 
сврставају се следећи односи: горе, доле, испред, иза, изнад, испод, лево, 
десно, у, на, ван, између и слично.  Наведене релације поседују особине 
антирефлексивности, антисиметричности и транзитивности (осим 
релације на која није транзитивна и релације између која је тернарна). 

Све релације положаја изграђују се код деце посматрањем 
постојећих положаја предмета у простору, манипулисањем реалним 
предметима, вербалним комуникацијама и мисаоним уочавањем 
одговарајућих односа. Развијање  појмова релација положаја везује се 
за сваку активност детета, пошто свет око себе упознаје својим чулима, 
практичним деловањем и менталним операцијама. 

Наводимо неке од могућих игара и активности  у којима се код 
деце подстиче математизација релација положаја. 

Игра 1:  Кобац 
Узрасна група: Средња. 
Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова релација 

положаја у-на-ван. Схаватање релативности релација положаја. 
Развијање оријентације у простору и способности уочавања положаја 
предмета. Развој сарадње и дружељубивости. 

Ток игре: На поду радне собе васпитач црта неколико затворених 
линија које ће у игри представљати гнезда. Васпитач објашњава 
правила игре. Једно дете је кобац, а остала су птичице. Када васпитач 
каже кобац, птичице беже у гнезда, а кобац их лови. Птичице које су 
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успеле да побегну налазе се у гнезду, а птичице које је кобац дотакао су 
ван гнезда, односно ван нацртане линије. Васпитач води дискусију о 
томе где се ко налази у односу на гнезда. Неко ко је у једном гнезду, 
налази се ван другог гнезда, и обратно. 

Игра 2: Веверица, меда, зека и миш 
Узрасна група: Средња. 

Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова релација 
положаја испред-иза-између. Уочавање антирефлексивности, 
антисиметричности и транзитивности релација испред-иза. Развијање 
мишљења, опажања, децентрације. Развијање дружељубивости, 
толеранције. 

Ток активности: За уводни део васпитач припрема 
драматизацију приче о веверици, меди, зеки и мишу. Апликације 
поменутих животиња налазе се на фланелографу у поретку као у причи.  
Прва је веверица, иза веверице меда, иза меде зека, иза зеке миш. 
Васпитач подстиче децу да описују представу и именују положаје 
актера следећим питањима: Ко је стао иза веверице? Где се налази зека 
у односу на миша? Ако је веверица испред зеке, где је зека у односу на 
веверицу? (Последње питање упућује на антисиметричност.) Ако је 
меда иза веверице и зека иза меде, где је зека у односу на веверицу? Где 
се меда налази у одосу на миша, ако знамо да је меда испред зеке и зека 
испред миша? (Последња два питања упућују на транзитивност.) Ко је 
све иза веверице? Ко је све испред миша? Ко се све налази између 
миша и веверице? 

Васпитач позове једно дете да уочи и каже шта се све налази у 
радној соби испред њега, а шта иза. Затим се дете окрене за 180 степени 
па опет утврди шта је испред, а шта иза. Потом се води разговор о томе 
шта се све налази испред и иза васпитачице, ормара, телевизора, куће, 
вртића,... Тако смо утврдили да испред нас није само оно што је 
непосредно испред нас, већ све оно што можемо видети гледајући 
право, а да је иза све оно за нашим леђима. Такође смо мисаоно изашли 
ван радне собе и оријентисали се у простору који није перцептивно 
доступан. 

За завршни део може се припремити радни лист у коме 
одговарајућим стрелицама треба означити шта је испред, а шта иза, или 
све што је испред обојити плаво, а иза црвено. 
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3.2 Релације величина 

 

Упоређивањем предмета према неким квантитативним особинама 
као што су величина, висина, дужина, ширина, дебљина, дубина, 
тежина настају релације величина. Деца уочавају одговарајуће 
релације, углавном, упоређујући предмете истог облика. Циљ ових 
упоређивања јесте да се усвоје појмови супротни по значењу: велико-
мало, високо-ниско, дугачко-кратко, широко-уско, дебело-танко, 
дубоко-плитко, тешко-лако. 

Посебно је важно вршити серијацију. Под серијацијом 
подразумевамо успостављање односа (релација) међу предметима, 
односно уређивање предмета према одређеној димензији (дужини, 
ширини, висини, дубини, дебљини) или некој другој особини (по боји-
од светлијег ка тамнијем, по јачини звука-од тишег ка гласнијем, по 
температури-од хладнијег ка топлијем и сл.). Такво уређивање врши се 
низом транзитивних релација код предшколске деце. Дете које није у 
стању да ментално усклади ове транзитивне релације прибегава методи 
покушаја и грешака. Тако, на пример, на захтев да се десет штапића 
различите дужине поређа у растући низ, дете које је способно да 
усклади транзитивне релације закључиће да, уколико је плави штапић 
дужи од црвеног,  црвени од жутог, а жути од зеленог, онда је плави 
дужи и од жутог и зеленог. 

Наводимо примере могућих игара којима се утиче на схватање 
неких особина релација величина. 

Игра 3: Кажи супротно 

Узрасна група: Средња. 

Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова релација 
величина: велико-мало, дугачко-кратко, високо-ниско, широко-уско, 
дубоко-плитко. Уочавање особине релативности ових појмова. 
Развијање мишљења, закључивања, маште, усменог изражавања. 

Ток игре: Васпитач каже неку реченицу у којој се налази неки 
појам релација величина, а деца смишљају нову реченицу у којој ће се 
наћи релацијски појам супротан по значењу. На пример, васпитач каже: 
,,Лав је велики”, a дете треба да именује нешто мало, рецимо, ,,Миш је 
мали”.  Затим васпитач може рећи: ,,Миш је велики”,  а дете каже 
,,Мрав је мали ”. Тако добијамо парове великих и малих ствари:  слон-
тигар, тигар-мачка, мачка-миш, миш-буба шваба, буба шваба-мрав, 
мрав-бува, солитер-зграда, зграда-кућа, кућа-кућица за псе. Ови 
примери упућују на особину релативности појмова велико-мало. 
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Наиме, нешто што је велико у односу на један објекат није велико, тј. 
мало је у односу на други. Слично, наводе се примери и за остале 
релације које имају супротна значења. На пример, жирафа има дугачак 
врат, а слон кратак, лијин реп је дугачак, а зекин кратак, лонац је дубок, 
а тањир плитак,...  

Игра може бити и такмичарског типа. Деца се поделе у две екипе, 
а екипе се поређају у две паралелне колоне. Васпитач поставља задатак. 
Одговарају деца са почетка колона. Дете које прво да тачан одговор 
доноси својој екипи један жетон. Потом оба такмичара одлазе на крај 
колона, а такмичење настављају преостала деца. Победник је она екипа 
која сакупи више жетона.  

Игра 4: Поређај у низ по дужини 

Узрасна група: Старија. 

Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова релација 
дугачко-кратко. Овладавање серијацијом ових појмова. Уочавање 
транзитивности релација дугачко-кратко. 

Ток игре: Делимо децу у пет група. Свака група добија по 10 
оловака различитих дужина, у зависности од тога колико су се 
истрошиле. Задатак је да направе серије оловака по дужини, уз 
обавезно именовање: плава је дуга, жута је дужа, зелена је још дужа,..., 
црвена је најдужа. 

3.3. Временске релације 

Временске релације су апстрактни појмови. Они се не могу 
осетити ни једним чулом, за њихово схватање неопходна је већа 
психичка зрелост, извесна развијеност централног нервног система, 
развијеност мисаоних операција, као и развијеност говора. Развијање 
појмова временских интервала и релација врши се кроз спонтане 
активности детета уз правилно усмеравање васпитача одговарајућим 
питањима и правилним именовањем временских појмова. То су 
појмови: пре, после, прво, следеће, на почетку, на крају, одавно, ускоро, 
након и слично. Развијање ових појмова није предмет само васпитно-
образовне области развијања математичких појмова, већ и упознавања 
околине јер се већи део тих појмова интуитивно развија у млађем 
узрасту везано за ситуације и процесе у непосредној околини. 

Извесну математизацију могуће је вршити и са временским 
релацијама. Ако је неки догађај био пре другог, онда други не може 
бити пре првог, односно, други је после првог. То указује на особину 
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антисиметричности. Такође, ако је, на пример, среда после уторка,  а 
уторак после понедељка, онда је и среда после понедељка. Тако 
уочавамо транзитивност релације ,,после”.  Особина релативности 
временских одредби огледа се у томе што нешто што важи за дати 
период, у следећем  не важи. Тако, на пример, већ следећег дана оно 
што је било ,,данас” постаје ,,јуче”, а оно што је било ,,јуче”“ постаје 
,,прекјуче”.  

Игра 5: Точак среће 

Узрасна група: Старија. 

Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова временских 
интервала и релација: пре, после, јуче, прекјуче, данас, сутра, 
прекосутра. Уочавање цикличности дана у недељи. 

Ток игре: Васпитач је припремио точак среће на коме се налази 
неколико различитих апликација (цвет, сунце, лист, лопта,...). Иза сваке 
апликације крије се неко питање. Деца су подељена у две групе. Из 
сваке групе наизменично по једно дете заврти точак среће и одговори 
на скривено питање које васпитач поставља. Питања су следећег типа: 
Који је пети дан у недељи? Који је дан пре среде? Који је дан после 
недеље? Који је дан између петка и недеље? Данас је четвртак. Који је 
дан био јуче, а који прекјуче? Ако је данас субота, који ће дан бити 
прекосутра? Наброј седам дана у недељи почев од уторка. Уколико дете 
да тачан одговор, екипа добија поен, иначе поен изостаје, а на питање 
може да одговори следећи такмичар из противничке екипе. Победник је 
екипа која сакупи највише поена. 

3.4. Релација инклузије (подскупа) ⊆  

Инклузија (подскуп) је релација која се дефинише на партитивном 
скупу неког скупа, односно на скупу свих подскупова датог скупа. За 
скуп A  одговарајући партитивни скуп ( )P A  дефинише се на следећи 
начин: 

{ }( ) :P A X X A= ⊆  

Очигледно су празан скуп ∅ , као и сам скуп A , елементи партитивног 
скупа ( )P A . Као што је већ речено, подскуп је релација поретка. 

 Код деце предшколског узраста подскуп формирамо преко 
конкретних примера. Подскуп се формира уочавањем заједничке 
особине неких елемената датог скупа. Како елементи имају више 
различитих особина које их описују, то један исти елемент може бити 
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елемент више подскупова. Такође, издвајањем једног подскупа скуп  се 
раздваја на два подскупа, односно, целина се раздваја на делове. Исто 
тако, обједињавањем два или више скупова уочавањем њиховог 
заједничког својства, настаје нови скуп. 

 Игра 6: Образуј подскуп 

 Узрасна група: Старија. 

 Васпитно-образовни задаци: Развијање појма подскупа и 
схватање суштинских особина ове релације (рефлексивности, 
антисиметричности и транзитивности). Развијање мишљења и 
закључивања. 

Ток активности: На поду радне собе налази се обруч у коме 
васпитач смешта апликације домаћих животиња (овце, краве, коке, 
куце,...). Међу овим животињама неке имају четири, а неке две ноге. 
Васпитач поставља мањи обруч у већи и захтева од деце да у њему 
издвоје све  животиње које имају четири ноге и именују добијени скуп 
(скуп четвороножних животиња). За овај скуп може се рећи да је 
подскуп скупа домаћих животиња. Следећи захтев је да се формира 
подскуп скупа четвороножних животиња од животиња које дају млеко. 

 Дакле, ако је скуп животиња које дају млеко подскуп скупа 
четвороножних животиња, а скуп четвороножних животиња подскуп 
скупа домаћих животиња, онда је и скуп животиња које дају млеко 
подскуп скупа домаћих животиња. Овде уочавамо особину релације 
инклузиje-транзитивност. Затим образујемо подскупове по другим 
особинама животиња (које носе јаја, које су рогате итд.). 

 Потом се  води разговор о подскуповима скупа породице 
детета: скуп родитеља, скуп деце, скуп девојчица, скуп дечака. 
Последња два подскупа се могу искористити за разматрање празних 
подскупова кад су у питању породице у којима има само дечака, 
односно само девојчица.  

У завршном делу свако добија радни лист са задатим 
скуповима. Задатак је да се именују скупови, а затим затвореним 
линијама различитих боја да се означе подскупови чији чланови имају 
посебно истакнуту особину. 

3.5 Релације <, >, = 

Скуп природних бројева је тотално уређен скуп релацијом ≤ . 
То значи да је релација ≤  релација поретка на скупу природних бројева 
и да за свака два природна броја x  и y важи x y≤  или y x≤ . Као што 
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смо већ рекли, релације < и > нису релације поретка јер нису 
рефлексивне. 

Код деце предшколског узраста потребно је систематски 
развити појам природног броја од један до десет, структуру сваког 
броја, као и место броја у бројевном низу. Схватање структуре броја и 
места броја у бројевном низу подразумевају разумевање релација на 
бројевима, односно који број је већи, а који мањи и за колико, шта 
треба урадити са скуповима да би имали једнак број елемената, какав је 
међусобни однос два суседна броја, који је претходник датог броја, а 
који следбеник и др.  

Игра 7: Беремо јабуке 
Узрасна група: Старија. 
Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова релација више-

мање-једнако на скупу бројева до десет, уочавање антисиметричности 
ових релација. Схватање структуре броја десет. 

Ток игре: Васпитач је направио дрво од хамера и на њему 
поставио десет апликација јабука. Деца ,,беру” јабуке са дрвета и 
стављају у корпу. Када дете убере једну јабуку, треба да каже где има 
више јабука, а где мање, на дрвету или у корпи, и за колико више, 
односно мање. На пример, на дрвету је 7 јабука, а у корпи 3. Дете треба 
да закључи да је седам (за четири) више од три, а три (за четири) мање 
од седам. Такође, ако је седам више од три, онда три није више од 
седам (особина антисиметричности). Васпитач може питати колико 
треба додати јабука у корпу да би било исто као на дрвету, или колико 
још јабука треба убрати да би их било исто онолико колико је у корпи. 
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MATHEMATISATION OF RELATIONS IN PRESCHOOL 
CHILDREN 

Summary: In this paper we analyse the relation as a mathematical concept. 
We discuss the following properties of relations: reflexivity, symmetry, anti-
simmetry and transitivity and define equivalence relations and order relations . We 
give a methodical approach to the forming of a mathematical relation in preschool 
children such as relations position, size relations, temporal relations, inclusion and 
relations of numbers. On specific examples, through series of games and activities, 
we do mathematisation of relations, i. e. we pay attention to their basic 
characteristics. 

Key terms: relations, mathematisation, reflexivity, symmetry, anti-
symmetry, transitivity, preschool children. 
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Сажетак: Деца са сметњама у интелектуалном развоју под великим 

су ризиком од испољавања коморбидних бихејвиоралних и емоционалних 
поремећаја, пре свега због генетско-биолошких фактора, који су узрок 
примарне ометености, али и због развојно-психолошких специфичности и 
социо-економских услова у којима одрастају. Процес дијагностиковања ових 
поремећаја може бити веома комплексан, пре свега због атипичних симптома 
менталних болести, али и због когнитивних и комуникационих ограничења. 
Постојање тзв. ''двојне дијагнозе'' знатно умањује квалитет живота ове деце и 
зато је од пресудне важности расветлити најважније ризико-факторе и 
омогућити адекватнију дијагностику поремећаја, да би се деца на време 
укључила у одговарајуће терапијско-рехабилитационе програме.  
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Многа истраживања показују да су деца са интелектуалном 
ометеношћу (ИО) под појачаним ризиком од испољавања различитих 
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бихејвиоралних и емоционалних проблема у поређењу са децом 
просечне популације. Врста, тежина, ток и прогноза психопатологије 
условљени су етиологијом саме ометености, развојним 
специфичностима, као и утицајима социо-демографских и других 
спољашњих фактора. Код деце са лаком ИО најфреквентнији су 
поремећаји понашања, пажње, анксиозност и депресивност, а ток и 
клиничка слика одговарају  симптоматологији виђеној и код деце без 
интелектуалних сметњи. Са продубљивањем нивоа ИО, 
симптоматологија менталних поремећаја мења се у правцу веће 
фреквенције первазивних развојних сметњи, агресивног и 
самоповређујућег понашања, психотичних манифестација, соматских и 
вегетативних проблема и екстремне депривације социјалних контаката. 
Последњих деценија све је више истраживања која се баве питањем 
менталног здравља деце са ИО. Разлог за то јесте потреба да се боље 
расветле проблеми ове популације у циљу хабилитације и 
нормализације услова живота и функционисања деце у ужој и широј 
социјалној средини. Посебан акценат у процесу нормализације стављен 
је на питање едукације ове деце и могућности и евентуалне предности 
њиховог укључивања у редован систем образовања и васпитања, 
заједно са децом без ометености. У том смислу, потребно је проучити 
етиолошке, развојне, едукативне, породичне и шире социјалне факторе 
који повећавају ризик од психопатологије, да би се проблеми менталног 
здравља ове деце успешно превенирали предузимањем раних 
рехабилитационих мера и откљањањем или ублажавањем фактора који 
до њих доводе. 
 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОМЕТЕНОСТ 

 

Интелектуална ометеност подразумева развојну ометеност, 
стање, а не појединачну болест или симптом (Harris, 2005: 12).  Као 
облик развојне ометености, ИО се односи на значајна когнитивна, 
адаптивна и бихејвиорална развојна кашњења, која су последица 
многобројних етиолошких фактора. Термин интелектуална 
ометеност, који је у употреби последњих неколико година, заменио је 
до тада широко распрострањен термин ''ментална ретардација'', који је 
у ширу употребу уведен 1961. године (Luckasson et al, 2002) и 
заменио до тада коришћене, стигматизирајуће термине: идиотија, 
ментална субнормалност, слабоумност и сл.  Референтна организација 
за изучавање ИО, Америчка асоцијалција за интелектуалне и развојне 
ометености, предлаже да термин интелектуална ометеност буде у 
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најширој употреби, јер подразумева динамично, а не статично поимање 
развојног кашњења и имплицира сложену интеракцију између 
ограничених когнитивних и адаптивних способности индивидуе са 
специфичним срединским факторима, јер се развој управо и одвија 
ангажовањем личних снага индивидуе у одговорима на изазове 
средине, путем чега она организује искуства и обезбеђује развојни 
напредак (Harris, 2005: 5) 

Данас је опште прихваћена дефиниција интелектуалне 
ометености она коју даје  Америчка асоцијација за интелектуалну и 
развојну ометеност (AAIDD)  из 2002. године, у којој се каже да  

''Интелектуална ометеност подразумева суштинска 
ограничења тренутног функционисања, а карактерише се значајним 
исподпоросечним интелектуалним функционисањем, које постоји 
истовремено или је у вези са ограничењима у области адаптивног 
понашања, што се испољава у концептуалним, социјалним и 
практичним адаптивним вештинама. Ова ометеност настаје пре 
осамнаесте године живота'' (ААIDD, 2010: 3) .  

Дакле, за дијагностиковање ИО потребно је проценити и 
интелектуалне способности особе, али и адаптивно понашање – 
практичне вештине које омогућавају уклапање у захтеве социјалне 
средине на начин који одговара узрасту особе. Ниво развијености 
интелектуалних способности, које обухватају општу способност 
резоновања, планирања, решавања проблема, апстрактног мишљења, 
разумевања сложених идеја, брзог учења и учења из искуства 
(Luckasson et al, 2002), изражава се коефицијентом интелигенције (КИ), 
који се процењује стандардизованим тестовима. Адаптивно понашање, 
које се односи на три групе вештина: концептуалне (самоусмеравање, 
разумевање и коришћење симбола – говор и језик, време, новац), 
социјалне (интерперсонални односи, социјална одговорност, 
самопоуздање...) и практичне (дневне животне вештине, самопомоћ, 
окупационе вештине...), мери се стандардизованим скалама адаптивних 
способности, као што су: Вајнеланд скале адаптивног понашања 
(Sparrow et al, 2005), Скалa за процену адаптивног понашања- АБАС II 
(Adaptive Behavior Assesment Scale - ABAS, II, Harrison & Oakland, 2003), 
Скалe независног понашања (Scales of Indeprednent Behavior revised – 
SIB-R, Bruininks et al., 1996), као и нормираном опсервацијом понашања 
особе у различитим контекстима. Интелектуална ометеност се 
дијагностикује уколико је коефицијент интелигенције, мерен 
стандардизованим тестовима, испод постављене границе која износи 
70, а сигнификантно заостајање адаптивних способности (одређено 
нормама узраста и друштвене групе) присутно у најмање две сфере 
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адаптивних вештина. Ометеност мора настати у развојном периоду, 
чија је граница постављена на узрасту од 18 година.  

Опште прихваћен податак везан за распрострањеност ИО 
указује да је преваленца овог развојног поремећаја у општој популацији 
од 1-3% (WHO, 2001). Чак 85% интелектуално ометених спада у 
категорију лаке интелектуалне ометености (КИ од 50-69), док осталих 
15% одлази на теже облике (умерена, тешка, дубока ИО). Око 0,3% 
светске популације функционише на нивоу тешке (дубоке) ИО и она је 
у 50% случајева генетски детерминисана (Smith, 2005: 17). Подаци о 
преваленци у литератури су веома хетерогени, с обзиром на  
критеријуме класификовања, присуство вишеструке ометености, као и 
варијабилне индивидуалне карактеристике администрирања 
дијагностичких тестова. 

 
ПСИХИЈАТРИЈСКИ ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У 

ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ РАЗВОЈУ 
 
Многа истраживања показала су повећану учесталост 

психијатријских поремећаја код деце и адолесцената са ИО у односу на 
популацију без ометености. У зависности од операционализације 
варијабли, инструмената процене и карактеристика испитиваних 
популација, процене указују да 30-60 % деце и младих са ИО има неки 
психијатријски поремећај, што је три до четири пута већа заступљеност 
него код деце опште популације (Dekker et al, 2002). Епидемиолошка 
студија Ајнфелда и Тонга (1996) показала је да чак 40% деце са лаком 
ИО има озбиљне бихејвиоралне и емоционалне сметње, чије тежина и 
клиничка слика задовољавају стандардне постојећих дијагностичких 
критеријума (Einfeld & Tonge, 1996). Аутори наглашавају да ова деца 
најчешће испољавају маладаптацију, агресивност, противљење и пркос, 
као и асоцијално и антисоцијално понашање комбиновано са 
коморбидним интернализованим, емоционалним сметњама, што 
усложњава терапијске приступе и погоршава прогнозу (Embregts et al,  
2010).  

Најраспрострањенији проблеми, како показују поједине 
епидемиолошке студије на националним узорцима, јесу емоционални 
поремећаји (12%), анксиозност (11,4%), поремећај пажње са 
хиперактивношћу (8,9%) и поремећаји понашања (20%), што су 
вишеструко већи нивои заступљености него у просечној популацији 
(Emerson & Hatton, 2007). Чак 36,8% деце са лаком ИО задовољава 
ДСМ-4 критеријуме коморбидних менталних обољења, која озбиљно 
угрожавају едукацију и социјалну интеграцију и функционисање ове 
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деце и смањују њихове адаптивне капацитете (Dekker et al, 2002). 
Интересантна студија холандских аутора, Саре Сенен и њених 
сарадника (2009) покушала је да расветли комплексне међуодносе 
интелектуално-когнитивних, адаптивних и бихејвиоралних 
карактеристика деце са лаком ИО, да би, као резултат,  формулисала 
статистичке бихејвиоралне кластере или типове функционисања ове 
деце, који подразумевају специфичнну констелацију интелектуалних и 
адаптивних способности, као и типичних менталних и бихејвиоралних 
проблема асоцираних са њима. Анализа је издвојила четири кластера – 
типова деце са лаком ИО, при чему су кластери 1 и 3 били типични по 
вишем нивоу интелектуалног функционисања, бољој адаптацији и 
социјалним вештинама, а од менталних сметњи по доминацији 
асоцијалног поремећаја личности, сметњи у понашању, анксиозности и 
депресивности, а кластери 2 и 4 по нижим општим интелектуалним 
способностима, лошијој адаптацији и већем присуству симптома 
первазивних развоних поремећаја, тешкоћа сензорне интеграције, 
стереотипних понашања и социјалне изолације, као и сметњама пажње 
са хиперактивношћу. Кластери 1 и 3 су они у којима доминирају 
поремећаји личности, а кластери 2 и 4 они код којих су кључни 
развојни поремећаји (Soenen et al, 2009). Моделовање кластера има 
значаја у процесу дијагностике бихејвиорално-емоционалних сметњи, 
као и у планирању корективних и терапијских приступа. Такође, 
познавање интеркорелација свих поменутих сегментата 
функционисања детета са лаком ИО и менталним проблемима може 
значајно утицати на боље планирање и програмирање целокупног 
система подршке, укључујући и процес едукације и васпитања. Јасно је 
да се, и у оквиру категорије лаког интелектуалног заостајања код деце 
(КИ 50-69, лако заостајање адаптивних способности – до 2 СД од 
просека), са продубљивањем нивоа ометености мењају симптоми 
менталних обољења, што може сугерисати димензионалност и значајне 
различите у функционисању, развојним карактеристикама и 
проблемима деце која се налазе унутар исте категорије интелектуалне 
ометености.  

Упркос познатој чињеници о високој заступљености менталних 
проблема код деце са ИО, постоји општи тренд занемаривања и 
непрепознавања симптома менталних болести, пре свега због феномена 
дијагностичке замагљености, атипичних клиничких испољавања, 
комплексног коморбидитета стања и неадекватних инстумената 
процене. Поред институција примарне здравствене заштите и 
психијатријско-рехабилитационих служби, велика улога у иницијалном 
скринингу поремећаја и покретању дијагностичко-терапеутских 
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поступака припада школама и наставницима који раде са овом децом, 
пре свега путем промовисања питања менталног здравља кроз процес 
наставе и васпитања, као и директног учешћа у препознавању симптома 
и упућивања детета одговарајућим стручним службама. Исто тако, 
познато је да се родитељи најчешће обраћају наставном особљу у 
потрази за информацијама о здрављу и проблемима њихове деце 
(Taggart & McMullan, 2007). Јасно је, ипак, да је потребна боља и 
свеобухватнија едукација наставног кадра који ради са децом са ИО о 
менталним проблемима и поремећајима, начинима њиховог 
испољавања и препознавања, као и могућим приступима и раду са 
дететом које има двојну дијагнозу. Једно од могућих решења било би 
организовање додатних едукација и тренинга наставника од стране 
стручних психијатријских служби, чиме би се поспешила могућност 
наставника да адекватно препознају знаке менталне болести код својих 
ученика применом одговарајућих скрининг техника. Поред тога, овим 
поступком побољшала би се индивидуализација васпитно-образовног 
приступа ометеном детету узимањем у обзир и специфичности његовог 
менталног здравља. Све ово неопходно је из разлога што и данас веома 
мали број деце са сметњама у интелектуалном развоју, која имају 
коморбидних менталних проблема прима адекватну психолошку и 
психијатријску помоћ. Третман се своди, у главном, на модификацију 
понашања која је једнострана и има за циљ уклапање детета у 
социјалне и конвенционалне норме, а не брига о његовом менталном 
здрављу и благостању. 

 
 

ДВА ПОЛА ПРОБЛЕМА 
 
Психопатологија код деце може се посматрати из угла 

димензионалног или категоријалног приступа, као и уважавањем 
развојних карактеристика поремећаја, узимањем у обзир комплексне 
интеракције индивидуалних и срединских фактора у настанку 
проблема. Док категоријални приступ подразумева дијагностиковање 
поремећаја на основу присуства и изражености клиничких симптома 
одређених категорија менталних обољења дефинисаних у стандардним 
класификационим системима, димензионални приступ предвиђа 
сврставање карактеристичних психопатолошких испољавања у 
кластере симптома – синдроме, добијене калстер-факторском 
статистичком анализом (Mash & Barkley 2003: 43). Димензионално, 
психопатолошка испољавања код деце, па и оне са ИО, могу се 
посматрати кроз припадност једној од две дистинктивне димензије 
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симптома и проблема: екстернализованој, која подразумева мањак 
личне контроле и агресивност, деструктивност, хиперактивност, 
пркосност и асоцијалне тенденције и, с друге стране, интернализованој, 
која је последица прејаке личне контроле и обухвата симптоме 
повлачења, дисфорије, анксиозности и депресивности. Ове две 
дихотомне димензије дечје психопатологије представљају широке 
категорије проблема у које се могу укључити и симптомски варијетети 
појединачне дијагностичких категорија постојећих класификационих 
система (Achenbach & Edelbrock, 1978). Екстернализовани проблеми 
генерално су стабилнији од интернализованих и имају лошију 
прогнозу, као и релативну отпорност на терапијске интервенцијe. 
Такође, екстернализоване сметње чешћи су разлог дијагностичких 
евалуација и третмана, посебно код деце школског узраста, зато што 
подразумевају дисруптивна понашања, која се лако уочавају и 
представљају велики проблем у едукацији и социјализацији деце, као и 
фактор који породица, вршњаци и наставници препознају као посебно 
проблематичан. Ови подаци репрезентују различите ставове које 
средина има према различитим врстама психопатолошких испољавања 
код деце и делимично објашњавају због чега подаци о преваленци 
говоре да су маладаптивна понашања бар два пута чешћа од 
интернализованих сметњи. Озбиљне сметње понашања, на пример, 
наставници у раду и односу са децом доживљавају као највећи 
проблем, који код њих доводи до пораста нивоа стреса, незадовољства 
послом и интензивнијег усмеравања пажње на та испољавања. 

Иако је учињено много напора да се постигне валидност и 
поузданост класификационих критеријума и схема дечје 
психопатологије, остаје јасно да је веома тешко установити довољно 
поуздан систем калсификације, пре свега због фактора као што су: 
велика варијабилност и атипичност симптоматологије, знатна 
преклапања симптома различитих поремећаја, чест коморбидитет, 
хетерогеност етиологије, као и неизоставан, али понекад тешко 
разлучив утицај развојних фактора на моделовање клиничких слика, 
где се већина понашања карактеристичних за ментална обољења често 
јавља и као пролазна развојна фаза током сазревања (Mash & Barkley 
2003: 31). Овај проблем постаје посебно изражен када су у питању деца 
са ИО, иако истраживања показују да су психопатолошка испољавања 
деце са лаком ИО симптоматски, прогностички и етиолошки слична 
испољавањима код деце без интелектуалних сметњи, па се стандардни 
поступци дијагностиковања и терапије могу са успехом примењивати.  
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ФАКТОРИ ПОЈАЧАНЕ ВУЛНЕРАБИЛНОСТИ 
 
 
Узрочници који доводе до појачане вулнерабилности деце са 

ИО на поједине облике психопатологије могу се посматрати у 
контексту оних који потичу од самог детета, као и оних који 
подразумевају удео фактора уже и шире социјалне средине и 
интеракцију поменутих чинилаца. Као и у психопатологији деце 
просечне популације, фактори ризика за менталне болести и проблеме 
могу бити везани за нарушено физичко стање и хроничне болести 
детета, претходну психопатологију, карактеристике темперамента, 
проблеме у учењу, стресне животне догађаје, менталне проблеме и 
социопатију родитеља, дисфункционалност породице, живот са једним 
родитељем и низак социо-економски статус породице (Dekker & Koot, 
2002). Студије су показале и значајан утицај пола и узраста детета на 
карактеристике симптома менталних поремећаја, при чему је рано 
детињство период озбиљнијих и израженијих проблема, посебно 
екстернализованих. Дечаци су генерално осетљивији, са много 
израженијим екстернализованим него интернализованим сметњама 
(Emerson & Hatton, 2007). Неки ризико фактори специфично предвиђају 
одређену димензију проблема, па тако нпр. социопатија родитеља, 
низак социо-економски статус и дисфункционалност породице имају 
значајног удела у испољавању екстернализованих сметњи и 
маладаптације, док су анксиозност и депресвиност мајке, смрт 
родитеља и хроничне болести деце значајни предиктори анксиозно-
депресивних и других интернализованих проблема (Dekker & Koot, 
2002).   

 
ДИЈАГНОСТИКOВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА 

 
 
Дијагностиковање психопатологије код деце са ИО заснива се 

на клиничкој процени менталног статуса и личној и породичној 
анамнези, примени структурисаних интервјуа, упитника, чек-листи 
понашања, стандардизованих тестова, као и неуролошких и 
неуропсихолошких прегледа (Harris, 2005: 161). Специфичности 
дијагностиковања подразумевају уважавање етиологије ометености, 
придружених сметњи, као и процењеног развојног, когнитивног и 
адаптивног нивоа детета и прилагођавање критеријума стандардних 
класификационих система менталних обољења карактеристикама 
симптома. Клиничари ангажовани у процени морају, такође, узети у 
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обзир и евентуалне срединске чиниоце и стресоре, који су могли 
изазвати психопатолошке реакције и проблеме у понашању, као што су: 
промена места становања или школе, смрт блиске особе, физичко 
злостављање, академски неуспех, вршњачко насиље, задиркивање и 
малтерирање, којима су ова деца често изложена и који могу утицати на 
компензаторне механизме детета и смањити капацитет за успешно 
превладавање стресних ситуација и адаптацију. У процесу 
дијагностиковања, МКБ-10 и ДСМ-4 критеријуми менталних обољења 
могу се успешно примењивати код деце и малдих са лакшим сметњама, 
а Светска здравствена организација је 1996. године издала и специјалан 
МКБ-10 водич за менталну ретардацију, који садржи мултиаксијалне 
стандарде као помоћ у примљни стандардних критеријума у 
популацији особа са интелектуалним сметњама (WHO, 1996).   

Најчешћи практичан начин дијагностиковања широке лепезе 
интернализованих и екстернализованих проблема код деце са лаком ИО 
ослања се на примену чек-листа и рејтинг скала, које процењују 
различите аспекте емоционалних и бихејвиоралних тегоба 
(Koskentausta et al, 2007). Већина инструмената и скала који се користе 
у дијагностиковању менталних проблема деце и адолесцената просечне 
популације, примењиви су и када су у питању деца са лаком ИО, због 
релативно очуваних когнитивних капацитета и вербалних способности, 
као и сличности клиничких испољавања. Поред опште коришћених, 
постоје и инструменти дизајнирани посебно за потребе популације са 
интелектуалним сметњама. Чек-листе и рејтинг скале базиране су 
најчешће на систему мултиплих информаната, који подразумева да 
мишљење о детету и његовом понашању дају различите особе из 
његовог окружења, које комуницирају са дететом у различитим 
контекстима и врстама релација. Исто тако, деца и адолесценти са 
лаком ИО могу бити и субјекти самопроцена и самостално извештавати 
о властитим проблемима и тегобама. Неке од најчешће коришћених 
скала и чек-листа су:  

1) Чек-листа дечјег понашања – „Child Behavior Checklist – 
CBCL“, садржи ајтеме везане за социјалну комепетентност детета, као 
и 118 проблемских ајтема, који се односе на различите аспекте 
понашања. Ова скала широко се примењује у истраживачкој и 
клиничкој пракси, преведена је на 80 језика и поседује 
мултикултуралне додатке са нормама прилагођеним различитим 
поднебљима (Achenbach & Rescorla, 2001). Скала даје скорове тоталних 
проблема, интернализације и екстернализације, као и појединачних 
субскала које припадају поменутим димензијама понашања. Такође, 
скала обезбеђује и ДСМ-4 оријентисане субскале, које кореспондирају 
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са стандардним критеријумима менталних обољења по ДСМ-4 
класификацији, што има велики практичан значај. Поузданост и 
валидност овог инструмента доказане су и када су у питању деца са 
лаком ИО, тако да се може успешно користити у дијагностици 
(Borthwick-Duffy et al, 1997). 

2) Једна од структурисаних чек-листа, дизајнираних посебно за 
особе са ИО је Скала адаптивног понашања – ''Adaptive Behavior Scale – 
ABS'', Америчке асоцијације за интелектуалну и развојну ометеност 
(AAIDD), некада Америче асоцијације за менталну ретардацију. Ова 
скала мери два аспекта функционисања, личну независност и социјалне 
вештине, кроз процену функционалне самосталности и одговорности у 
дневним животним активностима,  као и маладаптивно понашање и 
психолошке проблеме (Bean & Roszkowski, 1982).  

3) За децу са интелектуалном ометеношћу дизајнирана је 
структурисана Чек-листа развојног понашања – „Developmental 
Behavior Checklist (DBC)“, са верзијама за родитеље, наставнике, као и 
верзијом за одрасле са ИО (Einfeld & Tonge, 1995). Ова скала процењује 
пет фактора или синдрома: дисруптивно понашање, преокупираност 
собом, комуникационе дефиците, анксиозност и социјално повезивање 
и најчешће се користи за процену психопатологије код деце са тежим 
облицима ометености, али има своју примену и код млађе деце са 
лаком ИО, посебно уколико се ради о присуству коморбидних стања, 
као што је дечји аутизам, или генетској етиологији ометености (нпр. 
Синдром фрагилног ''Х'').  

4) Једна од специјализованих скала за процену димензије 
екстернализације, агресивности и хостилног понашања код деце са ИО 
је Дечја скала хостилности и агресије: реактивне/проактивне – 
„Children`s Scale for Hostility and Aggression, Reactive/Proactive – (C-
SHARP)'', која садржи 48 ајтема у две Ликертове скале: проблемском 
скалом, која мери фреквенцију и тежину симптома и скалом 
провокације, где се одређује ниво проактивности или реактивности 
агресивних испада (Farmer & Aman, 2009). Факторском анализом ајтема 
скале добијено је пет фактора или субскала: вербална агресија, 
малтертирање, прикривена агресија, хостилност и физичка агресија, 
тако да овај инструмент покрива широку лепезу типова агресивних 
понашања које деца испољавају. Скала има добру поузданост, 
факторску валидност и високе интер-рејтер и тест-ретест коефицијенте 
(Farmer & Aman, 2009), тако да се може сматрати поузданим 
инструментом за процену маладаптивног понашања код деце са ИО.   

Неки од инструмената који су такође у употреби, а дизајнирани 
су за децу и адолесценте без ИО су: Профил расположења за 
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адолесценте – „Profile of Mood-states for Adoelscents (POMS-A)“, који 
помоћу 24 ајтема, а на основу самопроцена, мери шест димензија 
расположења – бес, конфузију, депресију, умор, тензију и енергију 
(Terry et al, 1999), као и Инвентар депресивности за децу – ''Children`s 
Depression Inventory (CDI)'', који садржи 27 ајтема-изјава на 
тростепеној Ликертовој скали и даје скорове субскала негативног 
расположења, интерперсоналних проблема, неефикасности, 
анхедоније и негативног самопоштовања, што значи да мери све важне 
конструкте који експланаторно и предиктивно карактеришу депресивне 
симптоме код деце и адолесцената (Kovacs, 1992). Наравно, у употреби 
је још много различитих инструмената који мере уже или шире 
димензије понашања и менталних потешкоћа код деце, с тим што за 
већину њих није вршено довољно емпиријских провера да би се могли 
успешно примењивати и код деце са сметњама у интелектуалном 
развоју.   
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 

Комплексна етиологија интелектуалне ометености, која 
подразумева садејство биолошких, психолошких и социјалних фактора, 
условљава велики ризик од испољавања коморбидних 
психопатолошких сметњи, посебно код деце и младих са когнитивно-
адаптивним заостајањем. Секундарна ометеност, изражена кроз 
суперпониране емоционалне и бихејвиоралне поремећаје, додатно 
компликује процес рехабилитације и може значајно да компромитује 
едукацију и социјалну интеграцију ове деце. Рано дијагностиковање 
поремећаја кључно је за адекватно терапијско деловање, али најпре 
треба применити методе примарне превенције, тј. уклањања или 
минимизирања фактора ризика, посебно оних који потичу из уже и 
шире социјалне средине и подложни су модификацији, да би се 
спречило испољавање проблема и побољшао квалитет живота деце с 
интелектуалним сметњама.  
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PSYCHOPATHOLOGY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 
INTELLECTUAL DISABILITY 

 
Summary: Children with intellectual disability are at high risk of comorbid 

behavioral and emotional disorders, primarly due to genetical and biological factors 
that have caused the initial disability, but also because of developmental and 
psychological specificities and socio-economic conditions in which they grow up. In 
these cases, diagnostic process can be very complex, primarly because of the great 
variability of the symptoms and their atipical presentations, but also because of 
serious cognitive and comunicative limitations.  The existence of so called „dual 
diagnosis“ significantly reduces the quality of life of these children and that is why it 
is crucial to detect the most important risk factors and to provide early and accurate 
diagnostics of the mental disorders, so that these children could be included in 
appropriate therapeutical and rehabilitation programs as early as possible.  

 

Key words: intellectual disability, internalization, externalization 
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НЕПРИРОДНОСТ САВРЕМЕНИХ ИГРАЧАКА ЗА ДЕЦУ 

 

Невенка К. Михајловић1, Љубиша М.Михајловић2 

  

Резиме: Игра је водећа активност у детињству, те као таква има 
централно место у развоју детета. Кроз игру деца развијају когнитивне 
способности, подстичу креативност, повећавају физичке и менталне 
могућности које су им неопходне у даљем животу. Играчка је сваки предмет 
којим се дете игра и она је више од средства игре. У ранијим временима, деца 
су углавном сама израђивала играчке користећи природне материјале из свог 
непосредног окружења. У критичним тренуцима када деца нису могла да обаве 
одређене радње, укључивао се неко од чланова породице или неко од њихових 
другара. Играчка је полако добијала свој облик („рађала се“). Тиме је играчка у 
себи „садржала“ и маштање детета како би она требало да изгледа и подсећала 
би их на чланове породице и/или другаре који су помогли при њеном 
моделовању и изради. Са индустријализацијом и комерцијализацијом 
играчке, као природног средства за игру, играчка је изгубила ове 
атрибуте и дошло је до њеног отуђења. Одсуство природности  савремених 
играчака се огледа у три аспекта; (А) употреба углавном синтетичких 
(вештачких) материјала од којих се оне израђују, (Б) одсуство социјалне и 
емоционалне компоненте која прати самосталну дечју израду играчака (В) 
олако долажење детета до циља. Зато је неопходно да се у будућности при 
изради играчака што више користе природни материјали, као и да се родитељи 
значајно укључују у игру детета са купљеном играчком. Тиме играчка добија 
нову вредност, а веза родитеља и детета постаје здравија и стабилнија. 
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2  
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Посебни тренуци су када се купљена играчка поквари или оштети. То је 
прилика да се родитељ укључи у поправљање исте заједно са својим дететом. 
Време које дете проведе са родитељима у поправљању играчке биће му, када 
одрасте, незаборавна успомена из детињства. 

Кључне речи: играчка, развој детета, социјална и емоционална компонента 

Игра је водећа активност у детињству те као таква има 
централно место у развоју детета. Деца је са одушевљењем 
прихватају и не доживљавају је као обавезу и нешто наметнуто. 
Игра обезбеђује забаву и образовање. Дете кроз игру учи на 
забаван начин. Предност игре у односу на друге врсте активности 
је у томе што она омогућава детету да учи на њему 
најпримеренији начин. То је у сагласности са природом детета. 
Кроз игру деца стичу знања, не само о свету који их окружује, већ 
и о себи, својим способностима и могућностима.  

Кроз игру деца развијају когнитивне способности, 
подстичу креативност, повећавају физичке и менталне 
могућности које су им неопходне у даљем животу. Играјући се 
деца темељно уче, испробавају и проверавају сопствена 
предходно стечена знања и вештине. Деца кроз игру укључују 
целокупну своју личност и то, како њену биолошку, тако и 
социјалну (друштвену) компоненту. Такође, игра позитивно 
утиче на емоционални и социјални развој детета. У игри се 
испољава дететов унутрашњи психолошки свет. Играјући се деца 
усклађују сопствене идеје и праве везе са родитељима и осталим 
члановима породице, вршњацима, и друштвеном околином 
(Михајловић, Михајловић 2011: 31).  

Средство које се користи у игри је играчка. Играчка је сваки 
предмет којим се дете игра и она је више од средства игре. Дете 
персонофикује играчку па је она његов верни пратилац и прави друг у 
игри. Играчка игри даје идеју и садржину. 

У свакој кући у којој има деце, играчке су предмети с посебним 
значењем. Оне не представљају само украс нити служе само за забаву, 
већ имају значајну улогу у развоју деце. Помоћу играчака деца 
„прерађују“ своја животна искуства, вежбају разне животне вештине, 
развијају машту и уче. 
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Почетак развоја играчке је немогуће одвојити од постанка 
човека. И младунци животиња се играју различитим предметима 
(комади дрвета, камен, трава итд.), а што у овом случају представља 
играчку. Праисторијски човек је уз помоћ алатки које је научио да 
прави и користи створио склониште за своју породицу, копља, лукове и 
стреле, али и играчке за децу. Он је стечено знање кроз игру преносио 
на своје синове учећи их како да лове, пецају и опстају у свом 
окружењу. За девојчице су од грања и прућа биле прављене лутке и 
мале глинене посуде, како би научиле да се брину о деци  и да кувају. 
Вештине које су та деца савладавала кроз игру дрвеним играчкама су 
биле веома битне за њихов даљи опстанак. За израду ових играчака 
коришћени су природни материјали. Поред дрвета, коришћени су камен 
и трава. У то доба, играчке су правили родитељи или сама деца заједно 
са својим родитељима.  

Почетком XVIII века почиње индустријска производња 
играчака. У то време у Немачкој,  у кућној радиности су израђиване 
дрвене играчке намењене за продају. Када је на почетку XX века у 
Америци почело интензивно да се гради, ентузијазам и потреба за 
зарадом се пренела и на забаву, а самим тим и на производњу и 
трговину играчкама. У то време, већ је почела масовна производња 
играчака. Пред крај Другог светског рата, пронађен је већи број нових 
материјала међу којима и пластика. Са откривањем пластике и других 
синтетичких производа индустрија играчака је попримила сасвим другу 
размеру. Пластика је била јефтинија и далеко једноставнија за масовну 
производњу (1).  

Данас производња играчака представља посебну индустријску 
грану. У ланцу производње  раде тимови стручњака задужени за 
обликовање играчака у односу на узраст деце и њихову намену. Све то 
значајно је праћено маркетингом са циљем остваривања профита. 
Трговина играчкама представља значајан извор прихода за многе 
мултинационалне компаније. У циљу остваривања већег прихода, 
маркетинг у овој области је постао често бруталан и безобзиран. 
Постоје велики супермаркети у којима су присутне само играчке за 
децу. Дигитализација је учинила своје, тако да данас деци играчке 
представљају различити дигитализовани производи са уграђеним 
софтверима различитих могућности. Посебан део представљају игрице 
за децу у рачунарској технологији. 
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Када се сагледава историја развоја играчке као незаобилазног 
средства играња, јасно је да су родитељи од првобитне ситуације, када 
су заједно са децом правили играчке и преживљавали тај процес, дошли 
у ситуацију да за њихову децу неки други људи производе играчке. 
Родитељи их купују јер су и они и деца маркетиншки припремљени на 
то, односно убеђени да то тако треба. У свему томе, функција и улога 
родитеља се своди на куповину играчке чиме бар на тренутак 
„усрећује“ своје дете. Од детета се очекује да покаже срећу због 
куповине нове играчке која је у тренду, а родитељ осети тренутно 
благостање што је купио дететову љубав бар на тренутак.  

Након тога судбина играчке је различита. Најчешће, дете се 
игра неко време и након тога заборавља на играчку све док се не стекну 
услови (прилика) за куповину нове, када се поново купује тренутна 
породична срећа. И тако опет и опет и опет... То се тако понавља кроз 
цело детињство, формира се гомила сломљених играчака, вишка 
пластике која најчешће завршава на ђубришту. Тиме се завршава 
судбина играчке. Бацили смо их на ђубриште, а да нисмо ни трепнули, 
јер не постоји никаква дубља породично уграђена веза у њих. То је 
само гомила пластике и ништа више (2). 

Из свега напред наведеног, следи да је са индустријализацијом 
и комерцијализацијом играчке, као природног средства за игру, дошло 
до њеног отуђења. Играчка је изгубила првобитну значајност у погледу 
своје природне улоге и функције. 

Неприродност савремених играчака се огледа у следећем: 

(а) Неприродност материјала од којих се израђују савремене играчке 
(синтетички или вештачки материјали); 

(б) Одсуство социјалне и емоционалне компоненте; 

(в) Одсуство истрајности или олако долажење до циља. 

Како смо  напред истакли, играчке је човек најпре израђивао од 
природних материјала. То су били углавном дрво, камен, сува трава, 
глина, природни конац итд.  Међутим, са развојем синтетичких 
материјала, а нарочито пластике која је лакша за обликовање и 
јевтинија, занемарују се природни материјали и све се више користе 
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вештачки. То је донело предности, јер су играчке постале јевтиније и 
доступније широј популацији деце. Такође, ови материјали су 
омогућили креирање различитих облика. Међутим, израда играчака од 
синтетичких материјала има и своје негативности. То се најпре огледа у 
одсуству чулних надражаја материјалима из природе и могућој појави 
осетљивости и алергијских реакција, па чак и токсичности појединих 
синтетичких материјала. Повремено нас изненади информација о 
повлачењу играчака из малопродаје, јер је утврђена токсичност 
материјала од кога су направљене,  а у неким случајевима чак и 
радиоактивност. 

Због одсуства чулних надражаја, изостаје дечји контакт са 
материјалима из природе већ на раном узрасту. Дете се лишава да 
тактилно, визуелно, аудитивно и олфактивно осети дрво, камен, сирову 
и суву траву, лишће и да манипулише и игра се са њима. Тиме се већ на 
раном узрасту дете отуђује од природе, због чега временом изостаје 
осећај за њу и повећава се могућност његовог непоштовања према свом 
природном окружењу и изостанак развоја еколошке свести. У 
савременом друштву, дете расте окружено играчкама израђеним од 
синтетичких материјала. Синтетика је њему ближа него природни 
материјали и играчке израђене од природних материјала, чиме детету 
природа постаје страна.  

Због свега наведеног у појединим земљама, посебно 
развијенијим, све се више израђују играчке од природних материјала. 
Негативно је то што су и ове играчке често скупље, а некад могу бити и 
финансијски приступачне али родитељи их због предрасуда избегавају. 

У ранијим временима родитељи ,или сама деца заједно са њима, 
су израђивали играчке. У нашем друштву то је било карактеристично за 
период после Другог светског рата, а и касније, посебно у сеоским 
срединама. Деца су често од природних материјала израђивала 
различите предмете којима су се играла. У критичним тренуцима када 
деца нису могла да обаве одређене радње укључивао се неко од чланова 
породице. То су најчешће били родитељи, старији брат или сестра, дека 
или бака, а понекада и други чланови шире породице и другови. Цео тај 
процес је трајао. Играчка је полако добијала свој облик („рађала се“). У 
њеном настанку је било обухваћено и маштање детета како би она 
требало да изгледа и шта би још требало дорадити. Поједини делови 
играчке децу су подсећали на чланове породице и/или другаре јер су 
они помогли при њиховом моделовању и изради.  



 92 

Оно што само дете направи има потпуно другачију вредност, 
јер је прилагођено њему, а у стварање је унет и део себе, чланова 
породице, другара. Све у свему, читав сплет догађаја, доживљаја, 
напора, искушења, односа са члановима породице или другарима је 
уграђен у изради такве играчке .        

Време које дете проведе у изради играчака са родитељима и/или 
својим другарима биће му  када одрасте, незаборавна успомена из 
детињства. Таква играчка „живи“ са свим овим атрибутима, а дете је на 
јединствен начин везано за њу. Игра траје, а играчка „живи“. Често се 
таква играчка чува дуго и остаје да „живи“ и после детињства. Она се 
не баца лако. Дете се не одриче ње тако олако, јер играчка симболизује 
успомене на све оне људе који су имали учешће у њеном настајању. 
Такође, она подсећа и на атмосферу и дружење карактеристично за 
период одрастања. Из овога следи да оваква играчка има своју 
социјалну и емоционалну компоненту. Она је „обогаћена играчка“. 
Осим материјалне вредности, она има значајну социјалну и 
емоционалну компоненту. 

Насупрот овоме, купљена играчка није „обогаћена играчка“ јер 
нема социјалну и емоционалну компоненту, већ само материјалну и 
тржишну вредност. Таква играчка се  не израђује  породично, већ се 
купује у супермаркетима и специјализованим продавницама. Она се 
најчешће купује у тренутку задовољавања дечјег прохтева. Дете се са 
њом најчешће игра неко време, а након тога је запоставља и коначно 
заборавља. Значи, сама куповина играчке лишава дете оне социјалне и 
емотивне компоненте која је била присутна при породичном, односно 
природном процесу израде играчке, као средства за играње. 

Приликом породичне израде играчке, посебно када је дете у то 
укључено, развија се истрајност, упорност у реализацији и постизању 
одређеног циља. Једноставно речено, развија се радна навика. 
Приликом реализације сваког посла, па и у процесу израде играчке, 
подразумева се наилажење на одређене потешкоће и изазове. Успех 
подразумева њихово превазилажење. За постизање одређеног циља 
потребна је истрајност и упорност. Све то прати „породичну“ израду 
играчке. Међутим, све то недостаје при куповини играчке. Дете веома 
лако долази до жељеног циља, а што ствара једну погрешну перцепцију 
реалног живота. Из тог разлога деца често траже следећу и следећу и 
следећу.... играчку и никад нема краја. Зато би требало да дете неким 
својим претходним гестом, радњом или залагањем „заслужи“ купљену 
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играчку. Није природно и препоручљиво да дете увек и олако долази до 
циља који тренутно жели. Ово се нарочито односи на то  када долази у 
контакт са великим бројем играчака у примамљиво постављеним 
излозима продавница. 

Напред наведено представља две крајности значаја дечјих 
играчака. С обзиром на цивилизацијски напредак и комерцијални 
интерес, немогуће је зауставити индустрију играчака, али је 
могуће нешто друго а то је повремено укључивање родитеља у 
игру детета са већ купљеном играчком. Реалност је да се играчке 
купују, али није добро да родитељи децу „купују“ играчкама и да 
се међусобна веза на томе завршава. Неопходно је повремено 
укључивање родитеља у игру детета са купљеном играчком. Тиме 
играчка добија нову вредност, а веза родитеља и детета постаје 
здравија и стабилнија. Посебни тренуци су када се купљена 
играчка поквари или оштети. То је прилика да се родитељ укључи 
у поправљање заједно са својим дететом. Време које дете проведе 
са родитељима у поправљању играчке биће му, када одрасте, 
незаборавна успомена из детињства. Тиме се значај купљене 
играчке увећава, а сама она полако поприма социјалну и 
емоционалну компоненту.  
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MODERN TOYS ARE NOT NATURAL 

Abstract: Playing is the leading childhood activity, and has a central 
place in the development of the child. Through the games children are 
developing cognitive abilities, encouraging creativity and increasing 
physical and mental abilities. The main object of the children’s play is the 
child’s toy. In the earlier times, the children made toys themselves, and for 
making it they used natural materials. In critical moments, when the children 
could not menage to it on theirown, they were assisted by it’s family 
members or their friends. The toy was slowly receiving it’s form and it 
was “looming slowly“. In this way, the toy includes, the child’s imagination about 
how this toy should look like and memory of the family members and their friends 
which are participating in its construction. In modern times, because of 
industrialization and commercialization, the toy lost this property. The absence of 
natural properies in these modern toys is reflected in the three aspects; (A) Artificial 
materials which are used for the production of modern toys, (B) Absence of social 
and emotional components which is presented when children independently made 
toys and (C) Child is slowly reaching to their point. Because, in the future 
production of modern toys, more and more natural materials will be used and the 
significant inclusion of parents into playing with the child. In this way, the toy gets a 
new quality and the connection between parents and child becomes healthier and 
more stable. The special moment is when the purchosed toy is damaged. This is the 
time, when the parents are activated in the repair of the toy together with their child. 
The time, when the child is together with the parents, repairing it’s toy will be very 
important for a proper child development. 

 
Key words: toy, child development, social and emotional component. 
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Сажетак: Предмет овог истраживања су надимци наставника у 
основној школи „Вук Караџић“ у Крушевцу до којих се дошло путем анкете. У 
анкети је од ученика тражено да уз наставников надимак напишу и ко је 
творац  надимка и који су мотиви за његов настанак. Методом случајног 
узорка у истраживање су укључена 243 ученика, а прикупљено је 217 
надимака.  Овај рад је још једна потврда функционалности нашег језика у 
различитим облицима изражавања. 

Уочили смо да тим надимцима „кумују“ ученици, али и колеге – 
наставници. Надимке које су наставници добили од својих колега, ученици су 
радо усвајали. Такође смо запазили да један наставник може имати и по два, па 
и три надимка. То је последица прихватања надимака које су наставници 
добили од претходних генерација ученика. Закључили смо да свака нова 
генерација ученика има своје надимке, али исто тако прихвата и „старе“, 
постојеће надимке. Ови надимци не само да су открили креативност, 
маштовитост и оригиналност ученика, већ и њихов однос према наставницима 
заснован на уважавању и поштовању наставникове личности.  
 

Кључне речи: надимци, функционалност језика, креативност, мотивска 
разноврснос, оригиналност надимака 

 
Надимци су део лексичког блага једног језика. Да је тако 

потврђује и Вук Караџић који је проучавао надимке и разврстао их на 
надимке које деца добијају у кући и ван куће. Надимци у кући су 
најчешће хипокористични, а надимци ван куће подсмешљии и 
подругљиви. Било да су пејоративног или хипокористичног карактера, 
надимци боље представљају једног човека, него његово име и презиме. 
Они су прича о човеку, о његовом имену, о физичким и моралним 

                                                 
 

dragumilo@ptt.rs 
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особинама, социјалном статусу, занимању, интересовању, склоностима, 
па и самом говору и начину изражавања. Својом експресивношћу, 
концизном формом, мотивском разноврсношћу делују упечатљиво на 
сваког од нас. 
 

КЛАСИФИКАЦИЈА НАДИМАКА ПРЕМА МОТИВИМА 
 
 Најбројнију групу чине надимци изведени од личних имена: 
 
женска имена 
 
Ана < Анчи  
Алексанра < Биба, Сандра 
Биљана < Биља, Бики 
Бисерка < Биса  
Весна < Веки  
Гордана < Гоца  
Драгица < Драга  
Дубравка < Буба, Дуца 
Драгана < Гага 
Душанка < Душка, Дуле, Душица, Дуки 
Евица < Евицхен, Евка  
Емилија < Ема  
Жаклина < Жаки 
Зорица < Зока, Зорка 
Зорана < Зока, Зокица 
Јагода < Јага 
Јелена < Јеца 
Јелица < Јела, Јелка 
Каролина < Керол, Керолајна 
Љиљана < Љиља, Љики 
Марица < Мара, Марче 
Марија < Маја, Мајче 
Мирјана < Мики, Мира, Мирче 
Мирка < Миркица, Мики 
Милка < Милкица, Мики 
Наташа < Нале, Наталија, Наца 
Славица < Славка, Славче 
Снежана < Нена, Снеки 
Ружица < Руле, Рушка, Ружа 
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мушка имена 
Бранимир < Бане 
Бобан < Боки, Боле 
Бранислав < Бане 
Велибор < Веља 
Владимир < Влада 
Вукосав < Вуле 
Драгомир < Дракче 
Живота < Жиле 
Исајло < Иса, Исмајло 
Ивица < Ива 
Југослав < Југа 
Милан < Миланче 
Момир < Моша, Моца, Мома 
Милисав < Миле 
Ненад < Неша 
Радомир < Раде 
Славољуб < Славе, Славко, Славче 
 
 По бројности на другом месту су надимци изведени од 
презимена: 
 
Бонић < Бонићка, Бонџа 
Гочманац < Гочманка 
Громић < Громићка, Гром, Громче, Громовник 
Драгумило < Драгумилка, Детемило, Дрндомило 
Ђорђевић < Ђоле 
Живковић < Живка 
Јелић < Јелке 
Капор < Капорка 
Китановић < Китанка, Китица 
Кричак < Кричковић 
Левић < Левча, Левке, Левичар 
Ловић < Ловац 
Парпаресхи < Папарацо 
Перуничић < Перуника 
Рајковић < Рајко 
Ристић < Риле, Риста 
Сарић< Сармић, Сарка, Сарче 
Симић < Симке, Симче, Сима 
Симоновић < Симонка 
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Теокаревић < Теокор 
Ћирић < Ћира, Ћирко, Ћиркан 
Урошевић < Урош 
Цикић < Циле, Цики, Цика 
Цвијић < Цвијојла 
Чукурановић < Чуки, Чукуранка 
Шароњић < Шарка 
 Код женских надимака ученици не разумеју форме с наставком 
–КА и –ЕВА као ознаке за именовање удатих, односно неудатих 
наставница. 
 

Наставник је увек на „мети“ ученика. Ученици га посматрају, 
слушају и процењују у сваком погледу. Физички изглед наставника, као 
и његове карактерне особине одувек су биле инспиративне за ученике. 
По физичким особинама издвајамо следеће надимке: 
 
ПО КОСИ И ФРИЗУРИ: Метлица, Палмица, Ћела 
ПО ДЕБЉИНИ: Калориферче, Крофница, Дебели 
ПО ВИСИНИ: Жирафа, Мотка 
ПО ОБРАЗИМА (тј. румени или бели тен): Руме, Руменко, Румениге; 
Белац 
  

Да је ученицима важан физички изглед наставника и да га 
детаљно анализирају потврђују и надимци настали на основу 
карактеристичних делова тј. детаља гардеробе или накита: 

 
Златарка – воли златан накит 
Штиклица – воли и носи ципеле са штиклом 
Марамче Свилено – марама је обавезни део гардеробе 
 

Када је реч о карактерним особинама издвајамо надимке: 
Смајли – увек весела, насмејана, расположена наставница 
Брзићка – динамична наставница 
Анка Убрзанка – наставница Ана врло брзо и енергично хода 
Мргуд – увек намргођена, нерасположена наставница 
Ајс Ти (Ice tea) – наставница која је врло смирена и изгледа хладно и 
озбиљно 

Надимци: Терминатор, Хитлер, Вештица нису везани за 
одређеног наставника. Ученици тако називају „строге“ наставнике, тј. 
све оне наставнике који њихово знање вреднују оценом која се 
разликује од очекиване, жељене оцене. Ови надимци су краткотрајни тј. 
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док прође усмено или писмено оцењивање. Тада можемо чути и овакве 
дијалоге: „Ови Терминатори данас питају и биологију, и географију.“ 
или „Ниси чуо да и она Вештица дала петоминутну проверу из 
немачког“.  

Ученицима су, наравно, важна и предавања, па углавном 
пажљиво слушају и хватају белешке. Тако ћемо уз белешке са часа, у 
свесци наћи и тзв. „рецке“ по којима су постали надимци: 

Значи < „Значи, јасно вам је све“. „ Значи, нема питања“. 
Срце < „Срце, за незнање добићеш јединицу, а за знање, Срце, 
петицу“. „Срце, па утишај се мало!“ 
Имамо и узречице – реченице које су прерасле у надимак: „Као 

што видите, као што знате, Косовски бој је почео 1389... 
Колико ученици добро познају своје наставнике потврђују и 

следећи надимци: 
Симче – по чоколади 
Плазмица – по кексу 
Воћко – по јогурту 
Бананица – по крем банани 

Ове надимке наставници су добили по омиљеним слаткишима. 
Ученици су у прилици да за време одмора купују ужину за своје 
наставнике, па су тако и настали споменути надимци. 

Незаобилазни надимци, којих има у свим школама, су надимци 
по предметима које наставници предају: Биологичарка, Хемичарка, 
Ликовњак, ..., али и Грађанка (за наставнике грађанског васпитања) или 
Поп (за наставнике веронауке). Надимци за наставнике језика су 
најчешће етноними: Енглескиња, Немица, Францускиња,...иако 
наставници не припадају споменутим етничким групама. Надимци 
настали по предметима често се користе у неправилном облику): 
Немкиња, Музичар, Грађанка или Физичар (за наставника физичког 
васпитања). 

Реквизити које наставници кoристе за време часа делују 
подстицајно на ученике, па су тако настали надимци: Шестар, Глобус, 
Епрувета,...  

Интересантан је надимак који је заједнички за све наставнике 
математике: Коцкасти. Ученици их називају тако у неким ситуацијама, 
на пример када их виде да крећу на час заједно. 

Понекад се дешава да су ученици у родбинским везама са 
наставницима. Тада се јављају и надимци као што су: Тетка, Тејка, 
Стрина, Кума и слично за наставнике, у зависности од сродства за 
ученике: Стринино, Кумче, Теткино. Ови надимци су краткотрајни тј. 
трају док наставник предаје свом рођаку. Тако ћемо чути: „Кумче се 
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обрукало“. „Кума му дала двојку“. „Теткин, какве задатке Тејка 
спремила за контролни?“ 

Један од мотива за настанак наставничких надимака су и 
познате личности: 

ИЗ ЦРТАНИХ ФИЛМОВА: Мала Сирена, Олива, Телетабис, 
Барбика (наставници ликом подсећају на споменуте цртане јунаке) 

ИЗ ИГРАНИХ ФИЛМОВА: Џокер, Мистер Бин 
ИЗ ХРИШЋАНСТВА: Исус 
ИЗ ИСТОРИЈЕ: Јованка Орлеанка (наставничино име асоцирало 

је ученике на истоимену историјску личност) 
 Александар Мали (према историјској личности Александар Велики – 
алузија на висину и предмет који предаје) 

Неколико наставника добило је надимак по биљкама (по 
омиљеном цвету, по личном имену и презимену који подсећају на 
цвет): Цвећарка, Палмица, Перуника, Ружа, Травица. 

По животињама дати су следећи надимци: Цврчак, Буба, 
Жирафа, Гризли, Мољац, Јеленко, Соколица. Најчешће је ученике 
изглед наставника инспирисао за стварање ових надимака, али и 
презиме наставника које их је асоцирало на неку животињу или птицу 
(Кричак < Цврчак, Соколовић < Соколица) 

Наставници добијају надимке и по националности: Босанка, 
Црногорица. Наставнице понекад добијају надимке и по националности 
свога супруга: Македонка. Случај да наставник добије надимак по 
националности своје супруге нисмо забележили. 

Наставници добијају надимке и по топонимима тј. по селима, 
градовима или неким другим географским појмовима који су везани за 
место њиховог рођења и живота. Такви су надимци: Бачинац, 
Левчанин, Топличанин.  

Настојећи да својим породицама обезбеде материјалну 
егзистенцију, као и многи други, и наставници се поред свог 
наставничког рада баве неким другим пословима. Тако су настали 
надимци: 

Кречко – наставник се бави молерским занатом 
Браца Камера – наставник се бави снимањем матура, свадби и 

слично 
Пољопривредник или Фармер – наставник се бави пољопривредом 
Надимак Пољопривредник је старији, а Фармер је новијег 

датума и инспирисан је шоу програмом „Фарма“. 
Међу надимцима су и они који су добијени по онимима тј. по 

фирмама, агенцијама, трговинама и слично чији су власници 
наставници или неки од чланова њихове породице. 
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Лејди М – по продавници  
Боки Некретнина – по агенцији за некретнине 
Надимци Гризли и Ас имају наставници који су редовни гости 

познатог кафића „Гризли“ и познате кладионице „Ас“ у Крушевцу. 
И лична имена преведена на страни језик могу постати 

надимци: 
Каролина < Керол, Керолајна 
Ана < Ени 
Творац надимака нејасне мотивације је наставник физичког 

васпитања. Иначе, он је „кумовао“ и већини ученичких надимака 
нејасне мотивације. За творца ових надимака било је важно да се они 
римују са личним именом, па су зато омиљени код ученика: 

Верка – Зверка 
Ирена – Сирена 
Левић - Деснић 
Ленче – Лубенче 
Мирче – Кромпирче 
Мирче – Шеширче 
Мијојла – Цвијојла 
Симче – Љубимче 
Интересантне ситуације у којима су се нашли наставници и 

ученици на часу, одмору, екскурзији, биле су подстицајне за ученике, 
па су тако настали следећи надимци: 

Костоломац – Обландоломац  - разочаран и љут што неки 
ученици петог разреда не знају таблицу множења, наставник је изјавио 
да ће их „поломити као обланду“ ако не науче таблицу множења 

Пеницилинко  - надимак је настао на часу физике, када 
ученици нису знали Њутнов закон, па им је наставник „поделио 
пеницилине“ – јединице 

Падобранац - наставник користи сваки слободан тренутак да 
ученицима исприча причу о свом служењу војске у падобранској 
јединици 

Шинтер - На екскурзији ученици су у аутобус унели кученце. 
Када је наставник „открио“ кученце, рекао је: „Нисам ја шинтер да 
сакупљам кучиће по Србији“. 

Педагошки промашаји - Наставник физичког васпитања на 
почетку свог радног века предавао је двема наставницама, које су му 
сада и колегинице. Он је у шали ученицима рекао: „Једини моји 
промашаји у каријери су ова два Педагошка промашаја“, иако су 
наставнице биле добри ђаци. Наравно, ученици овако нешто не 
заборављају и умеју често да користе. 
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Мачићи  - Једна наставница српског језика  веома се лепо 
дружила са три млада наставника. Ученицима је пред одлазак на други 
посао рекла: „Чувајте ми ове Мачиће као што би их ја чувала“. Надимак 
је и дан-данас веома популаран и код ученика и код наставника. 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НАДИМАКА: 

МОТИВИ БРОЈ НАДИМАКА ПРОЦЕНАТ 

лична имена 76 35.02% 
презимена 47 21.66% 
физичке и психичке особине 20 9.22% 
предмет који наставник предаје 16 7.37% 
познате личности 9 4.15% 
животиње 7 3.23% 
топоними и етноними 6 2.76% 
нејасна мотивација 7 3.23% 
биљке 5 2.30% 
храна 4 1.84% 
оними 4 1.84% 
додатна занимања 4 1.84% 
гардероба 3 1.38% 
узречице 3 1.38% 
родбинске везе (сродство) 3 1.38% 
лично име преведено на страни језик 3 1.38% 
УКУПНО 217  

 Овај истраживачки рад је само један мали допринос проучавању 
и развоју ономастике код нас. 
 Захваљујући овом истраживању открили смо лексичко 
богатство нашег језика и његову функционалност, али смо дошли и до 
интересантних сазнања о надимцима: 

- да су мотивски веома разноврсни и да их можемо сврстати 
чаку 16 различитих категорија; 

- да су доминантни хипокористични надимци у односу на 
пејоративне (што је одраз међусобних односа у школи); 

- да најбројнији међу њима су надимци изведени од личних 
имена, а најмању групу (по бројности) чине надимци изведени од 
страних имена (што једопринос очувању нашег језика од „најезде“ 
туђица); 

- да су њихови творци креативни, даровити и оригинални 
појединци (у овом случају наши ученици и натавници); 

- да се преносе с генерације на генерацију, тј. наслеђују се (тако 
да једна особа може имати и по два-три надимка) 
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TEACHERS’ NICKNAMES 
Micro Research in Onomastics 

 
 
 
Summary : This paper studies teacher's nicknames in the primary school Vuk 
Karadžić in Kruševac gathered through a survey for which the students were 
requested to state a teacher’s nickname, its originator and motivations. By method of 
random sampling, 243 students were polled, and 217 nicknames were collected. This 
paper serves as yet another confirmation of the functionality of our language in 
various forms of expression. 
 We observed that while most nicknames are invented by students, many are 
also thought up by teachers as well. Students readily adopted nicknames created by 
other teachers. We also observed that a teacher can have two, even three nicknames. 
This comes about when nicknames conceived by previous generations are passed on. 
We drew the conclusion that each new generation of students creates nicknames of 
their own, in addition to the "old", previously existing ones. The nicknames reported 
reveal creativity, imagination and originality of students as well as their relation to 
their teachers, based on understanding and respect for teachers' personalities. 
   

Key terms: nicknames, functionality of language, creativity, variety of 
motivation, originality of nicknames 
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ПОУЧНА АВАНТУРА 
 

 
 
Сања Матијашевић, Кофа без дна и Шашава флаша, 

Креативни центар, Београд, 2011. 
 

 
У оквиру библиотеке „Избаци досаду из куће“, издавачке куће 

Креативни центар из Београда, изашле су књиге Кофа без дна и 
Шашава флаша, ауторке Сање Матијашевић. Обе књиге имају 
поднаслов „и други огледи за децу“ , а намењене су деци предшколског 
узраста.  

Иако се овде приказаним огледима објашњавају заправо 
физички закони, концепција ових књига заснована је пре свега на игри 
и њеном неисцрпном извору -  машти. То је  очигледно већ при првом 
погледу на ликовна решења илустраторке Сање Дракулић, али и  
приликом читања првих редова књиге. 
  Насмејана јунакиња Чупка позива нас у авантуре помоћу којих 
ћемо разоткрити неке тајне природе, па макар то чинили и са обичним 
предметима из сопствене куће. Оно што те предмете може учинити 
примамљивим играчкама јесте наша машта подстакнута  радозналошћу. 
Ма колико то звучало противуречно, у овим играма читалац постаје 
паметнији, а осмех и добро расположење га не напуштају. Како је то 
ауторки пошло за руком? 

Књиге огледа Сање Матијашевић су пре свега књиге о томе у 
каквим ситуацијама и у вези са чиме најчешће настају продуктивна 
питања тј. она питања која у „малим главама“ подстичу машту, а у 
„великим главама“ не дозвољавају да се та машта угаси. Дакле, по 
ауторкином чврстом убеђењу наука и машта нису посвађане, напротив. 
За правилно читање ових књига треба уважити путоказ на који нам 
указује један од њених јунака пре него што са нама започне игру:  
„Увек сам се питао зашто научнике на сликама приказују као озбиљне 
и строге људе. Сигуран сам да је свако од њих морао у себи да носи 
једно радознало дете! Можда ми је баш због тога симпатичан један 
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Ајнштајн. Он на сликама најчешће има тршаву косу, уста развучена у 
осмех и очи дечака. Једном је рекао да је машта важнија од знања. Зато 
те ја, Раша, позивам да на крилима маште, уз игру, заједно нешто и 
научимо.“ 
Не постоје, међутим, околности које су „резервисане“ за настајање 
правих питања. Рађање тих питања која покрећу на размишљање не 
лишавајући нас при том забаве, налази се у многим ситуацијама од 
којих је детињство саздано. Та питања спонтано искрсну на 
путовањима, рођенданским слављима, у школи, на излету. Међутим, 
чак и у наизглед статичној и неинвентивној кућној атмосфери, где се 
деци чини да обитавају само по законима нужности и свакако са жељом 
да ту средину што пре замене за отворени простор и друштво својих 
вршњака, чак и ту је плодно тле за права питања. Неретко ће та питања 
бити подстакнута омиљеним бајкама и цртаним филмовима, али такође 
и неким типичним дечјим страховима. Јавиће се упитаност пред 
загонетним појавама у природи, али ће онда створени комадић дуге или 
укроћени торнадо постати доказ савеза са том истом, величанственом,  
понекад страшном природом. Чак и она бића на злом гласу (Јети, зли 
вук и сл.), уз помоћ маште и Чупкиних огледа постаће дечји 
припитомљени савезници у овој креативној игри. 
И шта онда када нам је машта заголицана, ко ће нам дати довољно 
разумљиво објашњење? У томе и јесте вредност ових књига – 
објашњење се не добија као готово решење, до њега читаоци долазе 
заједно са својим новим другарима Чупком и Рашом.  А за тај подухват 
нису им потребне лабораторије, довољно је неколико реквизита и 
састојака који се редовно налазе у кућном окружењу. У неколико 
корака, са јасним инструкцијама примереним језику предшколаца, уз 
маштовито оживљавање обичних предмета, читаоци бивају 
подстакнути да до одговора дођу вршећи огледе у својој кући. 
Успешно изведен оглед је већ награда за радознали ум, али процес 
учења се ту не завршава. Ауторка ових књига, као добар методичар и 
као неко коме је рад са ученицима  примарно занимање, завршава сваки 
оглед посебним објашњењем које својим читаоцима казује „у 
поверењу“. У тим објашњењима она, поново поштујући принципе 
јасности, очигледности и узрочности, разоткрива физичке законе 
заступљене у огледима. Хоће ли та објашњења бити јаснија ако нам их 
Чупка и Раша саопште у поверењу, као привилегованим другарима? 
Чини се да хоће и да пријатељска атмосфера подстиче и машту и жељу за знањем. 
Није случајно Сања понудила ову игру до знања у облику две 
сликовнице у којима су јунаци насмејана Чупка и несташни Раша. У  
знању нема места предрасудама, па и дечаци са својим несташлуцима и 
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својим поимањем забаве, подједнако подстичу занимљива питања на 
која итекако вреди одговарати. Њихова потреба за авантуром, било у 
подморници, било у индијанском логору, њихово несналажење у 
неважним ситуацијама („Шта да обучем“), њихово урођено поигравање 
са равнотежом и силом гравитације, све је то ауторка уочила и 
укључила у огледе. Очигледно су јој у томе помагачи били педагошка 
проницљивост и љубав према малим читаоцима. 
Неки од ових огледа захтевају нешто више спретности, сложеније су 
конципирани, али се чини да је задовољство приликом њиховог 
успешног извођења утолико веће. То задовољство је готово немерљиво 
када извођењем огледа покажемо неке илузионистичке способности 
(„Варљиви путоказ“), или конструктивне вештине („Компас за 
заљубљене“), или када на очигледан начин схватимо зашто смо у води 
лакши и како делује магнетно поље. Често је питање које претходи 
огледу постављено путем парадокса, као нпр. : „Показаћу ти како туп 
нож постаје мач којим можеш да пресечеш невидљиве магнетне силе“ 
Оваквим постављањем „проблема“ пажња читаоца је подигнута на 
највиши ниво, а та будност пажње и унутрашња мотивација која је 
прати, основни су предуслови успешног учења.  
Шта је још предност ових књига? 
Оне су успеле, са свесном или несвесном намером своје ауторке, да буду 
и духовите. У томе им помажу необично окарактерисани предмети као 
што су „добош тужибаба“, посвађане шибице и шашава флаша. У томе 
им помаже и разиграни Чича Глиша гимнастичар и насмејана жаба.  
О једној намери, пак, морамо говорити као о свесној. То је намера да се 
мали читаоци поуче и лепом васпитању (као васпитана  хоботница) и 
правилним навикама (о вежбању уз Чича Глишу), али и да се усмере на 
праве вредности као што су другарство и љубав (Компас за заљубљене). 
Иако су ове поуке само провучене кроз главну намеру – да се путем 
огледа дође до јасних одговора, оне су ипак њен неодвојиви део.  

Непосредна у обраћању, јасна у упутствима, Сања Матијашевић 
је вишеструко даривала своје мале читаоце. Поред сазнања, пружила 
им је подстрек да остану радознали, да маштају и играју се, а притом их 
је, као добронамерна старија пријатељица, опоменула да пазе на неке 
наизглед неважне ствари док изводе њене огледе. „Након тога обавезно 
опери руке!“, каже она, али их и све време уважава као равне себи по 
памети и жељи за знањем. Да ли је пронашла прави начин да учење не 
буде мучење, или једноставно није заборавила шта је очекивала од 
учења док је била дете? Како било да било, богатији смо за две 
паметне, а забавне књиге! 

Слађана Ракић, проф. 
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ИЗЛОЖБА ПОРТРЕТА „САВРЕМЕНИЦИ“ ЗОРАНА 
РАЈКОВИЋА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У КРУШЕВЦУ 

 
 
 

Четрнаестом самосталном изложбом из богатог стваралочког 
опуса, Зоран Рајковић се крушевачкој публици представио портретима 
из приватних колекција, махом суграђана. Изложено је 38 портрета 
рађених техником уља на платну насталих у протекле три деценије.  

Зоран Рајковић је рођен у Крушевцу 1949. године. Дипломирао 
је 1974.године на Факултету ликовних уметности у Београду на 
сликарском одсеку у класи професора Раденка Мишевића. Члан је 
Удружења ликовних уметника Србије од 1978. године и председник је 
и оснивач Удружења ликовних уметника Крушевца. У статусу је 
слободног   уметника. 

Изложбу “Савременици” не треба схватити као ретроспективу, 
већ као носталгично подсећање аутора на људе и време у коме су 
живели.  Ови потрети сликани као поруџбине које се налазе у 
приватном власништву и до којих је тешко доћи, само су мањи део 
читаве галерије ликова разбацане по целом свету, пише о изложби у 
предговору аутор.  

Портрет је једна од најтежих али и веома захвална тема у 
сликарству. Портретом се није бавио систематски, већ како каже, када 
су поручиоци то желели. Један од разлога организовања ове изложбе је 
и лична потреба да се, после тридесет година, на једном месту сагледају 
промене у начину размишљања и сликања. Форма је остала 
реалистичка, али се начин рада мењао: од глатке  до пастуозне 
структуре, од дифузног светла до јаких контраста, од благе сведености  
па скоро до натурализма. 

Примећујемо да сам остао доследан неким принципима које сам 
себи поставио већ на почетку а то су ликовност, карактер и 
психологија модела, три елемента без којих нема доброг 
портрета. 

Присутне је на отварању у Народном музеју поздравио 
директор Горан Васић. Истакао је притом одличну сарадњу музеја и 
Удружења ликовних уметника Крушевца и подсетио на тек завршену 
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годишњу изложбу УЛУК-а у просторијама музеја и најавио нове 
могућности у сарадњи.  

Поред многобројних посетилаца на отварању изложбе било је и 
значајних личности из културног и политичког живота града, породице 
и пријатеља аутора. Отварање је увеличао својим присуством и владика 
крушевачки др Давид Перовић са свештенством. 
 
 
      Мр Матија Рајковић 
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