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РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 
UDK  37.034; 

159.928 
ID: 195512588 

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ МЕНТАЛНИХ МАПА У 
ТЕМАТСКОМ ПЛАНИРАЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

Славица, М Павличевић 1, Иван, З Томић2 

Сажетак: Мнемотехника или менталне мапе имају за циљ повећање 
менталне писмености, односно, складније коришћење леве и десне мождане 
хемисфере и на тај начин, повећање менталних способности. Циљ овог рада је 
илустрација могућности коришћења менталних мапа у процесу тематског 
планирања васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста. 
Тематско планирање је комплексни, интерактивни и циклични процес у коме 
посебно место заизимају потребе и интересовања деце и родитеља, као и 
карактеристике целокупног контекста живљења деце и одраслих у 
предшколској установи. Рад показује како се једна „животна тема“ може 
развити коришћењем софтверских алата за креирање менталних мапа, који 
омогућавају повећање ефективности тематског планирања.  

Кључне речи: менталне мапе, концептуалне мапе, животне теме, 
интерактивност, цикличност.  

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Људски мозак је најсавршенији инструмент сазнавања, учења, 
опажања, креативности и стваралаштва, тј. свих специфично људских 
менталних способности и функција. Претпоставља се да данашњи 
човек користи просечно само око 5% својих можданих могућности, а да 
преосталих 95% остаје у сфери неактивираног, неискоришћеног и 
неупотребљаваног. (Stanković & Ranđić, 2008). Људски ум је највећа 
мистерија и непознаница науке.  

                                                 
 
1 pavlicevic@vaspks.edu.rs 
2 itomic@vaspks.edu.rs 
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Многи аутори су се бавили питањем: како искористити тај 
величанствени потенцијал, како повећати своје менталне способности? 

Средином XX века (1964. год.), Тони Бузан је, још као студент 
(Universiti of British Coombia), у књизи „Користите своју главу“, 
говорио о „мнемотехници“, односно о мапама ума, као начину да човек 
повећа своју „менталну писменост“(Stanković & Ranđić, 2008). 
Инспирацију за свој рад добио је из текстова нобеловца Роџера Сперија 
из Калифорније, који се бавио испитивањем функција церебралног 
кортекса и принципима функционисања леве и десне хемисфере мозга. 
Резултати његових истраживања показали су да се у десној хемисфери 
мозга налазе функције просторног представљања, целовитости 
(гешталт), тродимензионалности, имагинације, маште, боја, ритма и сл. 
Лева хемисфера је задужена за речник, бројеве, формалну логику, 
анализу, низове, листе и сл.  

Савремена истраживања показују да две хемисфере теже да 
поделе интелектуалне функције. Уколико бисмо одстранили једну 
страну кортекса, друга би преузела већину њених функција, односно, 
функционално би се одмах поделила на два дела. То значи да су обе 
хемисфере способне да покривају сва подручја интелектуалног 
функционисања. Суштина метода учења помоћу менталних мапа, јесте 
у складној употреби леве и десне мождане хемисфере.  

Позната је законитост по којој развој тече од подједнаке контроле 
билатералних ограна ка све бољој контроли унилатералних органа. Ова 
законитост има за продукт доминацију једне хемисфере мозга (код 
дешњака, то је лева хемисфера, а код оних који пишу и раде левом 
руком, доминантнија је десна хемисфера).  

Др Георги Лозано развио је методу учења коришћењем обе 
мождане хемисфере, при чему се ефекат учења може повећати више 
пута. Методу учења коју је предложио Лозано, описали су у својој 
књизи: „Револуција у учењу“, Гордон Драјден и Џеннет Вос (1981), 
промовишући став да је мозак са годинама све бољи, уколико га 
правилно користимо! (Stanković & Ranđić, 2008)  

Уколико путем менталних мапа ускладимо рад обе хемисфере 
мозга, учинак нашег учења може да порасте и до 100 пута. То заиста 
јесте револуционарни помак у менталном развоју.  
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ЧЕМУ СЛУЖЕ И КАКО ИЗГЛЕДАЈУ МЕНТАЛНЕ МАПЕ 

Менталне мапе се употребљавају као инструменти бржег и 
ефикаснијег учења у многобројним областима. У литератури су 
најзаступљенији примери коришћења менталних мапа у образовању, 
унастави (нпр. енглеског језика, техничко-информатичког образовања, 
у менаџменту, у пројектним активностима и сличним областима).  

Менталне мапе обично садрже кључне речи и цртежe, одвајајући 
на тај начин, битно од небитног. Тако се при учењу не губи време на 
неважним подацима. Oсновне карактеристике менталних мапа су: 

• „Предмет пажње је фокусиран у централној слици; 
• Теме се гранају из централне слике; 
• Гране садрже кључну реч или кључну слику на продуженој 

линији. 
• Мање важне теме су повезане са главном темом; 
• Гране формирају повезану „чворишну структуру“. (Stanković 

& Ranđić, 2008) 

Менталне мапе се могу применити за записивање било какве 
идеје или концепта, па се зато оне називају „концептуалним мапама“. 
Могућности њихове примене, у овом тренутку, практично су 
несагледиве. Евидентно је да њихова примена свакодневно расте.  

Данас постоје многобројни софтверски алати који олакшавају 
коришћење менталних мапа у различитим областима. Оне садрже 
разноврсне линкове, пречице, везе са другим датотекама и wеb 
странама. Циљ њихове примене јесте повећање менталних способности 
човека. (Stankovic, Besic, Papic, & Aleksic, 2011) 

МЕНТАЛНЕ И КОНЦЕПТУАЛНЕ МАПЕ – СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ 

Савремена примена менталних и концептуалних мапа намеће 
питање њиховог разликовања и специфичног коришћења. 
Концептуалне мапе јесу једна врста менталних мапа, али са мноштвом 
специфичних разлика.  

На Корнел Универзитету, на Флориди, професор Џозеф Новак је 
1972. године објавио резултате својих истраживања о концептуалним 
мапама. Пошао је од идеја савремених когнитивних психолога, у 
области психологије учења, које кажу да дете стиче сазнања спајањем 
нових концепата и идеја са већ постојећим оквирима, оним које већ 
поседује. Ради се о уклапању нових концепата у већ постојеће 
когнитивне структуре.  



 

 

8 

Слично, као и код менталних мапа, концепти се приказују 
оивиченим пољима (обично правилним геометријским сликама), и 
линијама које приказују односе разичитих концепата. (Stankovic i dr. 
2011).  

На линијама су повезујуће речи које одређују однос између 
концепата. Новак је дефинисао концепт као уочену правилност у 
појавама и стварима. Разлике између менталних и концептуалних мапа 
можемо свести на следеће: 

• Концептуалне мапе се базирају на везама међу појмовима, а 
менталне мапе се базирају на „ стабластим структурама и 
радијалним хијерархијама“; 

• Обликовање концептуалне мапе може бити и начин 
вредновања разумевања градива; 

• Концептуална мапа није никада завршена, јер се наше 
схватање нечега стално развија; 

• Концептуалне мапе не заснивају се на теми, већ на идеји, на 
концепту идеје. Уместо наслова у концептуалној мапи 
дефинише се фокус –питање које се решава разгранавањем 
мапе (Maravić, 2008)  

Коришћењем концептуалних мапа, добија се вишеструка 
интерактивност у процесу учења (између детета и материјала за учење, 
детета и васпитача, детета и друге деце, васпитача и родитеља и сличне. 
интеракције).  

Концептуалне мапе се могу користити и у учењу најмлађих који 
се уводе у мапирање знања путем игре (нпр. коришћењем картона на 
којима деца цртају концепте, разврставају их и повезују линијама, 
односно, тракама, концима). Креативни васпитач увек нађе начин како 
да и предшколској деци организује знање концептуално.  

ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  

Предшколско дете свет око себе доживљава глобално. 
„Стварност је једна недељива целина која постој како у свету деце, тако 
и у свету одраслих... Свет одраслих и деце није у толикој мери удаљен, 
како се то наглашава у традиционалним приступима.“ (Pavlovski, 
Ivković, Mihajlović, & Dišović, 1992, str.12). Предшколско дете, свакако, 
има многобројна развојна ограничења (која имају за последицу сазнајни 
егоцентризам-немогућност стављања у позицију друге особе, 
прекаузалитет, одсуство логике, синкретизам у мишљењу, анимизам, 
артифицијализам, феноменизам и друге карактеристике дечје слике 
света) која не дозвољавају детету да види свет очима одрасле особе. 
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Истовремено је могуће кроз интеракцију са одраслима сазнавати свет 
онакав какав он заиста јесте, као јединствена целина, а не парцијално, 
разбијена на разне дисциплине. Целина је нови квалитет у односу на 
прост збир делова.  

Предшколско дете појмове усваја у ширем контексту, повезује их 
у системе и гради своје структуре мишљења (Malešević, 2009). У том 
процесу од посебне је важности интеракција дете-васпитач у којој 
васпитач треба да уважи дечје потребе и интересовања, као и 
склоности, његова претходна искуства, компетенције и да ствара 
могућности за обострано учење, изграђивање знања, вештина и умења 
кроз тзв. животне теме.  

Животне теме чине сродни садржаји, које можемо груписати у 
једну заједничку целину која има смисао. У тематском планирању, теме 
нису дате унапред, већ настају и разрађују се у интеракцији деце, 
васпитача и родитеља, у специфичном образовном контексту. Дешава 
се да у две различите васпитне групе једне предшколске установе, једна 
тема буде разрађена потпуно различито. Програм не постоји на почетку 
као идеалан распоред или збирка садржаја. Програм, захвалјујући 
интерактивности самог процеса постаје много више, оригинална, 
непоновљива творевина конкретне деце и конкретне образовне 
ситуације.  

Суштина тематског планирања је у „... вештом регистровању 
интересовања и потреба учесника и њихово провођење у образовну 
активност, која за крајњи исход неће имати знање као скуп 
информација, него вештину долажења до информација и конструисања 
знања. “ (Pavlovski и dr. 1992, str.9). Тематско планирање је велики 
изазов. Васпитач који уђе у тематско планирање улази у процес 
сталног, континуираног стручног усавршавања, развијања нових знања 
и способности, изграђивања нових педагошко-психолошких и 
методичких компетенција, умења посматрања, праћења и 
документовања развоја и учења деце, освешћивања сопствених текућих 
и дечјих потреба и интересовања, као и у процес савладавања вештина 
евалуације и самоевалуације свога професионалног развоја. У том 
величанственом процесу, не само деца, већ ће и васпитач много тога 
научити од деце, родитеља и целокупног контекста живљења 
предшколсе установе.  
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ЖИВОТНЕ ТЕМЕ И ЦИКЛИЧНОСТ ПРОЦЕСА ПЛАНИРАЊА 

Оно што једну тему чини животном, у односу на друге теме, јесте 
њена темељност, чињеница да се више пута у току године понавља, да 
се јавља, готово, у свакој генерацији деце, да их мотивише и да деца од 
ње не одустају чак и када постоје ометајући фактори.  

Животне теме обично дуже трају (чак и по неколико месеци). 
Евидентно је видљиво интересовање деце за рад на теми, њихова 
савесност за извршавање задатака које тема носи. Деца обично, моного 
више говоре о животним, него о мање важним темама. „Животне теме 
су одраз дечјег начина живљења. “ (Pavlovski i dr., 1992, str.21) 

Тематско планирање је креативни процес у коме се у дужем 
временском периоду (док траје интересовање деце и док постоји 
оправданост даљег рада на теми) периодично смењују, заправо, три 
важна процеса:  

• Планирање 
• Реализација  
• Евалуација и самоевалуација васпитно-образовног рада 

Смена ова три процеса и њихово понављање (све док траје 
интересовање деце...) чини цикличну динамику тематског планирања.  

У првом цилусу, полази се од предлога оквирних садржаја и 
циљева (средстава и материјала, облика рада, метода, улога и сл.) које 
даје васпитач, али и деца (иницијатива деце, доношење одлука-бирање, 
дечји пројекти, циљеви и сл.) и родитељи (идеје родитеља, садржаји, 
учешће у активностима, циљеви и сл.). Резултати ове прве фазе су 
заједнички разрађени пројекти и садржаји.  

Затим, следи фаза заједничке реализације планираног у којој је 
неопходно омогућити различите правце ширења теме у зависности од 
интересовања и потреба, од иницијативе деце и родитеља и целокупног 
контекста живљења у предшколској установи.  

У следећој фази врши се вредновање урађеног (евалуативна 
фаза), при чему је неопходно забележити остварене циљеве, одговорити 
на питање: који циљеви нису остварени и зашто, који садржаји нису 
реализовани и зашто, како су деца реаговала на поједине планиране 
садржаје, какав је био ниво ангажовања васпитача, како је структуирана 
социјална и физичка средина за учење, колико су се родтељи укључили 
у директну реализацију програма, општи утисци о атмосфери за време 
рада на теми, међусобној сарадњи свих актера васпитно-образовног 
процеса, подаци о посматрању и праћењу деце, њиховом развоју, учењу 
и напредовању, и сл.  
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Фаза евалуације природно резултира предлогом нових садржаја и 
циљева у оквиру исте теме, при чему је од пресудног значаја размена 
идеја и пројеката, као и изграђивање нових и проширивање старих 
циљева и садржаја, што нас уводи у нови цикус планирања.  

Када смо укњучили нове садржаје улазимо фазу нове реализације 
дела теме и нову евалуацију која подразумева опис учешћа деце и 
родитеља и слична питања о којима смо предходно говорили. У оквиру 
једне теме може бити више оваквих циклуса (планирање, реализација, 
евалуација). Све њихове фазе су увод у нову тему или нови циклус 
садржаја и циљева из старе теме, при чему стара тема траје док траје 
интересовање деце, а престаје и прелази се на нову тему када престане 
интересовање деце за стару тему и актуализује се интересовање деце за 
новом темом.  

ПРИМЕР ПРИМЕНЕ МЕНТАЛНИХ МАПА У ТЕМАТСКОМ ПЛАНИРАЊУ 

Примена менталних мапа у тематском планирању васпитно-
образовног рада са предшколском децом, отвара могућност праћења 
цикличног начина планирања на једноставан и ефикасан начин. 
Коришћење различитих софтверских алата, помоћу којих се цртају 
тематске менталне мапе, омогућава одражавање интерактивности 
процеса тематског планирања. Мапе ума нису статични, већ динамички 
ентитети, који имају способност да региструју и приме у себе све 
иницијативе деце, васпитача и родитеља и све специфичности 
контекста живљења предшколске установе, као и могућност да се 
допуњују и мењају.  

Пример тематског планирања на којем илуструјуемо примену 
менталних мапа, преузет је из књиге Тематско планирање у дечјем 
вртићу, аутора Татјане Павловске и сарадника из 1997. године. Oвај 
пример je узет, зато што је добро познат васпитачима у Србији (већина 
предшколских установа је од времена увођења тематског планирања, па 
до данас, примењивала, анализирала и усавршавала овај вид планирања 
као најприкладнији за планирање и програмирање рада у дечјим 
вртићима) и зато што је веома погодан за демонстрацију могућности 
разноврсних софтверских алата за креирање менталних мапа.  

СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА КРЕИРАЊЕ МЕНТАЛНИХ МАПА 

Популарност технике менталних мапа је врло велика, па је у 
складу са тим развијен и велики број софтверских алата за креирање 
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менталних мапа, како из групе софтвера са власничком лиценцом (енг. 
property software): Mindjet3, mindomo4, iMindMap5, тако и из групе 
софтвера отвореног кода (енг. оpen-source software): Freeplane6, 
FreeMind7, Visual Understanding Environment (VUE)8, Mind429 (on line), 
Cmap10 и др.  

Алати који своју функционалност остварују на интернету, 
углавном имају бесплатне верзије које имају низ ограничења у односу 
на верзије које се плаћају, а најчешће се срећу ограничења у виду 
немогућности да се мапа преузме на диск рачунара или да се дели на 
мрежи. Цена комерцијалних алата за креирање менталних мапа није 
мала, за наше услове, и креће се од 6 $ месечно (http://www. mindomo. 
com) до чак 360 $ годишње по лиценци (http://www. mindjet. com). Из 
тих разлога, као пример како се може користити софтверски алат у 
тематском планирању у вртићу, изабран је прилично функционалан 
алат Freeplane који је лиценциран као софтвер отвореног кода, па је 
поред тога што је отворен за модификацију и бесплатан за коришћење.  

По преузимању апликације са сајта, потребно је инсталирати 
апликацију на самом рачунару. Пошто је апликација рађена у 
програмском језику Java, неопходно је претходно инсталирати java 
runtime environment (Sun JRE 1. 6 или каснију верзију). Поред овог 
начина припремљен је и комплет апликација назван „Freeplane CD & 
clipart“ (“Freeplane, ” n. d.), који садржи све што је потребно за 
инсталацију на рачунару. Такђе у пакету се налази и портабл верзија 
која се може инсталирати на USB диску, па се на тај начин омогућава 
лакша употреба на различитим рачунарима (код куће, у вртићу...), без 
потребе за сталном интернет везом. Пошто је при цртању менталних 
мапа врло важно илустровање чворова и веза, у поменутом пакету се 
налази и бесплатна колекција клип арт сличица и колекција иконица. 
Поред основне функције за Freeplane су развијени одређени додаци 
(eng. Add-ons) којима је могуће проширити функционалност саме 
апликације.  

                                                 
 
3 http://www.mindjet.com 
4 http://www.mindomo.com/ 
5 http://www.thinkbuzan.com/ 
6 http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 
7 http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 
8 http://vue.tufts.edu/ 
9 http://mind42.com/ 
10 http://cmap.ihmc.us/ 
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Као и код цртања менталне мапе на папиру, почиње се од 
централне теме која је смештена у средини. При стартовању апликације 
добија се већ креирана централна тема, коју треба преименовати. Након 
дефинисања теме, креирају се нови чворови (eng. node). Разликујемо 
два типа чвора: new child node (тастер Insert) којим додајемо „дете“ 
оном чвору на коме се налазимо и други тип чвора је new sibling node 
(тасетер Enter) којим додајемо нови чвор истог нивоа. Чворове можемо 
касније уређивати или брисати и премештати. Креирање чворова 
могуће је и копирањем текста из текстуалног фајла, где је текст (сличан 
садржају у књизи) форматиран тако да се у сваком реду налази назив 
једног чвора, а подешавањем увлачења текста, одређује се који чвор је 
„дете“ ком чвору. Апликација нуди могућност груписања чворова у 
„облак“ (Edit-node group) и могућност повезивања чворова који нису на 
истој грани и то обележавањем два чвора и бирањем опције Connect 
(Edit-Connect), што је могуће урадити и преко тастатуре (Ctrl+ L).  

Уз леву страну прозора апликације налази се колона сличица које 
се могу користити као иконице уз сваки чвор (биће видљив и текст 
назива чвора и иконица), а могуће је уметнути било коју слику која ће 
заменити текст у називу чвора. У апликацији Freeplane је могуће додати 
и структуру фолдера (Folder Structure), омиљене web адресе обележене 
у Internet Explorer-у (Internet Explorer favorites), MindManager X5 mind 
map, као и постојеће мапе (Branch) и везу до постојеће мапе (Linked 
Branch, (Linked Branch) Without Root). Снимљени фајл има 
екстензију.mm, и у њему је могуће чувати само текст, тако да сви други 
ресурси који су додати, бивају приказани као везе и не чине саставни 
део.mm фајла.  

Да би сви додати ресурси били доступни и када менталну мапу 
отворимо на другом рачунару, развијен је додатак Pack to go, који 
пакује.mm фајл и све додате фајлове у једну.zip архиву.  

Менталну мапу је могуће извести у велики број различитих 
формата: Branch as New Map, As HTML, Branch as HTML, As XHTML 
(Javascript version), As XHTML (clickable map image version), As Java 
Applet, As Flash, As Twiki, Using XSLT, As Open Office Writer 
Document, As PNG, As JPEG, As PDF, As SVG и др., а што је врло битно 
да би ментална мапа могла да се употреби у различитим сценаријима. 
(“Freeplane menu reference, ” n. d.) 
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Слика 1 Изглед апликације при креирању чвора 

При цртању менталних мапа, различите особе исту тему могу 
нацртати потпуно различито, тако да је у примеру који је разрађен у 
овом раду дато само једно могуће виђење менталне мапе ове теме. 
Живот деце и рад васпитача у различитим образовним контекстима 
продуковаће различите разраде ове исте теме. Када научи да користи 
алате менталних мапа, васпитач може на више начина креирати приказ 
теме уз уважавање основних принципа и смерница тематског 
планирања. Ментална мапа се у овом случају појављује као помоћно 
средство да васпитач процес тематског планирања организује и 
документује концептуално.  

 
Слика 2: Ментална мапа тематског планирања животне теме: 

„ Нинџа корњаче“(1. циклус) 
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Ова тема је трајала 2 месеца у васпитној групи деце узраста од 4, 
5 до 5, 5 година. Иницијативу за рад на теми дала су деца и родитељи, 
захваљујући актуелности цртаног филма „Нинџа корњаче“ који је тада 
приказиван на више телевизијских канала. Васпитач је анализирао 
потребе и интересовања деце, предлоге и очекивања родитеља и 
уважио је њихову иницијативу.  

Све време рада на теми васпитач је посматрао и пратио развој и 
учење деце у групи и документовао је њихово напредовање. За свако 
дете је бележио низ података који су, касније, били важни за рад на 
другим темама, као и за општу слику о развојном нивоу и зрелости 
деце.  

Садржаји теме (као што се види на менталној мапи) кретали су се 
од питања простора где се одвија радња цртаног филма „Нинџа 
корњаче“ (новинарска агенција, градски водовод, канализација, 
пицерија), преко занимања људи (ТВ репортер, новинар, учитељ), па до 
интересовања за број 4 („4 нинџа корњаче“), које је трајало нешто краће 
од осталих дечјих интересовања. Све време док је трајала тема упорно 
је трајало интересовање деце за борилачке вештине (карате, теквондо, 
кунг-фу и сл.). У тиму са васпитачима других васпитних група, у 
дворишту вртића направљен је полигон за борилачке вештине, уз 
уважавање принципа поштовања правила борбе и неповређивања 
других. Урађен је низ психолошких радионица на теме: како избацити 
негативне емоције (бес, гнев, страх) а не повредити друге; како 
контролисати себе; како повећати сопствено самопоштовање и 
сигурност у себе; како сарађивати са другима; шта значи бити у тиму?  

После реализације почетно планираних садржаја у оквиру теме 
урађена је евалуација од стране тима васпитача. У процес евалуације 
укључени су и родитељи и деца (у једном делу). Евалуација је дала низ 
података о томе како су се деца осећала за време појединих активности, 
шта су научила, како су те активности повезане у њиховом систему 
знања и вештина, колико су родитељи учествовали у директној 
примени програма васпитно-образовног рада кроз ову тему и на који 
начин, како их убудуће више мотивисати и сл. Евалуација је показала 
да постоји интересовање деце за новим садржајима и циљевима у 
оквиру ове исте теме. Тако је започет други циклус тематског 
планирања „Нинџа корњаче“.  

Нови циљеви и садржаји у оквиру старе теме који су отворили 
други циклус Тематског планирања тицали су се музике из цртаног 
филма „Нинџа корњаче“. Ово интересовање деце прерасло је у шире 
интересовање за музику из других цртаних филмова (посебно 
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Дизнијевих). На иницијативу родитеља у тему је укључена и емисија 
„Дечји радио“, која је заокупила пажњу деце читаву недељу.  

Једно дете је донело у васпитну групу албум са сличицама „нинџа 
корњача“ и разбуктало интересовање деце и родитеља, тако да су се сви 
ускоро бавили албумима и стикерима. Васпитач је организовао 
свакодневну размену „дупликата“. 

 
Слика 3: Ментална мапа тематског планирања животне теме: 

„ Нинџа корњаче“(2. циклус) 

Садржаји другог циклуса, актуализовали су ликовне центре у 
радној соби, који су формирани при раду на претходној теми. Одрађена 
је фотомонтажа, фротаж техника, та-пас и многе друге ликовне 
технике. Деца су сликала нинџа корњаче (на великом хамеру на поду, 
на паноу, на преврнутом столу, на штафелају...), облачила, лепљењем 
крпица, Микеланђела, Рафаела, Донатела, Леонарда, Секача, учитеља 
Сплинтера и друге нинџа-јунаке. Васпитач је омогућио деци да 
слободно бирају (игру и активност, средства и материјале, технику 
рада, начине груписања, партнере у игри и сл) и на тај начин створио 
услове за испољавање дечје креативности и стваралаштва.  

На крају другог циклуса урађена је евалуација од стране тима 
васпитача и родитеља и на основу њених резултата ушло се у трећи 
циклус тематског планирања.  
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Као резултат претходне евалуације, у овом циклусу су унети нови 
циљеви и садржаји који се односе на драмску игру. Урађен је мали 
пројекат: „Кроз игру до позоришта“. Деца су доста времена провела у 
импровизацији драмских игара „нинџа корњаче“ (што им је било 
посебно интересантно). Сами су смишљали дијалоге, ситуације 
(„отмица“, „ спашавање света“, борбе нинџа корњача са негативним 
ликовима и сл.). 

 
Слика 4. Ментална мапа тематског планирања животне теме: 

„ Нинџа корњаче“(3. циклус) 

Васпитач је у Радној књизи написао, да деци посебну радост и 
задовољство причињавају управо слободне импровизације у драмској 
игри. Када деца слободно и спонтано креирају, заправо, екстернализују 
свој унутрашњи свет помоћу драмског израза. Ипак, на крају су у 
сарадњи са васпитачем и родитељима (који су дали посебан допринос у 
изради костима, реквизита и карти за представу) дошли до сценарија, 
до текста за малу позоришну представу „Нинџа корњаче“. Поделили су 
и увежбали своје улоге и на општу радост, реализовали позоришну 
представу.  
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Васпитач је посебну пажњу посветио групи деце која су била 
публика и која су, такође, имала улогу активних учесника. Урађен је 
низ психолошких радионица на тему: „Активно слушање“, „Отворена и 
ненасилна комуникација“, „ Језик жирафе“ и сл. На иницијативу 
васпитача, у тематски план су укључени и садржаји који се тичу 
могућности оживљавања повређених ликова, њиховог опоравка од 
повреда (при чему су актуализовани центри интересовања: „лекари“ и 
„стари занати“), превазилажење страха од повреда и отпора према 
негативним ликовима.  

Увођењем нових садржаја у трећи циклус, тематски план је 
обогаћен. Повећана је његова систематичност. Активности које су 
реализоване у овом делу рада на теми, донеле су много радости деци и 
родитељима. Васпитач је у овим активностима подстакао све важне 
аспекте развоја деце, мотивисао их је на сазнавање новог, на учење и 
решавање проблема коришћењем сопствених приступа и оригиналних 
решења. Васпитач је подстакао развој самосталности, креативности и 
стваралаштва деце и при том, је уважавао њихову иницијативу и 
омогућавао им слободу избора и доношење одлука.  

Резутат тимске евалуације у овом трећем цилусу био је улазак у 
нову тему, на иницијативу деце, под називом: „Позитивни и негативни 
ликови у цртаним филмовима“.  

Менталне мапе су, у трећем циклусу тематског планирања, 
коришћене као помоћно средство за: 

1. Процену квалитета тематског плана (Показало се да су за 
реализацију овог задатка веома погодне, јер jасно приказују: шта је чији 
интерес; ко је дао који предлог; чија је идеја за нове садржаје; како су 
се мењала интересовања деце; шта су родитељи очекивали у односу на 
ову тему; која су очекивања васпитача у односу на учење и 
напредовање деце и сл.) 

2. Процену квалитета реализације (јасно показују на који начин 
деца изграђују знања, вештине, умења и каквог су она квалитета; 
колико су деца научила и колико су напредовала у односу на претходни 
период; да ли се у групи остварује слобода избора, подстицање и 
уважавање иницијативе и самосталности деце, да ли се подстиче 
демократичност и отвореност васпитно-образовног процеса, да ли 
постоји кохеренција садржаја, каква је општа атмосфера у групи, да ли 
се примењује индивидуални приступ, да ли се подстиче развој 
самопоштовања деце; које су активности реализоване и на који начин; 
које активности нису реализоване и зашто).  
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3. Процену квалитета сарадње са родитељима (у ком степену 
родитељи активно учествују у тематском планирању, реализацији и 
евалуацији рада и на који начин; који су понуђени облици сарадње и 
директног укључивања родитеља у реализацију васпитно-образовног 
рада; који су актуализовани начини комуницирања васпитач-родитељ и 
сл.) 

4. Процену сопственог професионалног напредовања (из угла 
васпитача, то је самоевалуација сопственог ангажовања на теми, 
остварених професионалних улога, изграђених нових стручних знања, 
вештина и умења, критички осврт на сопствене пропусте, грешке и 
недостатке у раду и сл.). Менталне мапе тематског планирања 
омогућавају васпитачу да ојача и усаврши себе као професионалца, да 
истражује, да напредује и да се самообразује кроз свој професионални 
рад).  

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Менталне мапе, у тематском планирању, омогућавају 
транспарентност садржаја и циљева васпитно-образовног рада, као и 
непрекидну доступност информација свим актерима васпитно-
образовног процеса.  

Оне имају моћ сликовитог приказа („у боји“) интерактивности и 
цикличности сложеног процеса тематског планирања. Подразумевају 
помоћ васпитачу да ефикасније развија животне теме, укључујући у 
процес планирања и програмирања васпитно-образовног рада, 
интересовања и потребе деце и родитеља и карактеристике конкретног 
контекста живљења предшколске установе.  

Менталне мапе, такође помажу васпитачу да сагледа, „у једном 
даху“, сву комплексност процеса планирања, реализовања и 
евалуирања, да у сваком тренутку, по потреби, „отвори“ оно што је 
актуелно и значајно за његово закључивање, да на најефикаснији начин 
користи постојеће ресурсе и да веома лако долази до нових извора 
информација.  

Менталне мапе омогућавају стварање веза између тема, појмова, 
података и информација, а тиме и ефикасније промишљање о 
сопственој васпитно-образовној пракси и сопственим улогама, улогама 
деце и родитеља, као и сопственом професионалном развоју.  

Менталне мапе су једноставно оруђе које неколико пута појачава 
способности менталног апарата васпитача, слично, као што једноставно 



 

 

20 

коришћење интернета небројено пута појачава доступност разноврсних 
информација савременом човеку.  

Посебна врста менталних мапа јесу концептуалне мапе. Оне су 
такође погодне за примену у процесу планирања и програмирања 
васпитно-образовног рада. Посебно значајно поље њихове примене 
односи се на учење предшколског детета.  

Позадина коришћења концептуалних мапа у процесу учења лежи 
у педагошко-психолошкој теорији, по којој људски мозак 
функционише концептуално. Мапирање знања одговара природи 
човека, а развојном ступњу предшколског детета одговара коришћење 
концептуалних мапа кроз игру.  

Концептуалне мапе се могу правити ручно или на рачунару 
коришћењем, данас, многобројних алата као апликације на интернету 
или десктоп апликације. Код апликација на интернету, може се 
остварити вишеструка интерактивност (дете-игровни материјал; дете-
васпитач; дете-дете; дете-родитељ; родитељ-васпитач), као и сарадња у 
стварњу менталне мапе, тако што сарадници могу путем мреже 
учествовати у пројекту, а мапу дорађивати током времена и након 
званичног краја пројекта.  

Умне и концептуалне мапе васпитач може користити и за 
једноставне графичке приказе различитих информација. Својом 
ефикасношћу и једноставним коришћењем ове мапе омогућавају 
уграђивање разноврсних линкова који воде, нпр. до фотографија, видео 
записа или до неке нове концептуалне мапе. Ови алати васпитачу дају 
могућност да на релативно малом простору мапира велики број 
информација и ресурса, да креира сопствена решења и идеје, да и сам 
путем решавања проблема, путем увиђања и закључивања, напредује у 
креативном процесу учења. У процесу учења предшколског детета 
концептуалне мапе омогућавају мапирање знања путем игре, са или без 
употребе рачунара.  
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POSSIBILITIES FOR THE APPLICATION OF MENTAL MAPS IN 
THEMATIC CURRICULUM PLANNING  

Slavica Pavličević M.A., Ivan Tomić M.A. 

Summary:Mnemotechnics or mental maps aim to increase mental literacy, 
that is to say, more balanced use of left and right brain hemisphere and thus mental 
capability. This paper illustrates possibilities for the use of mental maps in thematic 
curriculum planning for preschool aged children. Thematic planning is a complex, 
cyclical and interactive process in which of central importance are needs and 
interests of both children and their parents, as well as characteristics of the overall 
life context of children and adults in preschool institution. The paper presents how a 
"life topic" can be developed through the use of software tools for creating mental 
maps, in order to increase the effectiveness of thematic planning. 

Key terms: mental maps, conceptual maps, life topics, interactivity, 
cyclicity 
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ОСНОВНЕ КОМБИНАТОРНЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ ВАСПИТАЧА  

Милан В. Живановић1, Миленко Т. Пикула2 

Сажетак: У раду су презентовани аргументи за потребу 
комбинаторног образовања васпитача. Са тим циљем је предложен минималан 
садржај који би по мишљењу аутора то образовање требало да обухвати. Кроз 
примере везане за практичне ситације покушано је да се ти садржаји на 
разумљив и интересантан начин приближе и читаоцима којима је математика 
стварала потешкоће у школовању. 

Кључне речи: Комбинаторне конфигурације, варијације, пермутације, 
комбинације, образовање васпитача 

УВОД 

Најзначајнија метода учења у предшколском образовању је 
метода учења кроз игру. Васпитач бира и организује игре за 
одговарајући узраст и конкретну проблематику те учествује у њој, по 
потреби, као саиграч, арбитар или коректор. Због тога он мора добро да 
познаје: карактеристике појединих фаза интелектуалног развоја 
предшколске деце, индивидуалне способности сваког детета, њихове 
сколности у друштвеним односима, улогу појединих игара на развоју 
математичких појмова, али и основне комбинаторне конфигурације 
које имају примену у организацији различитих видова игара. 

Последња констатација поготово долази до изражаја у 
организовању игара које имају такмичарски карактер било да су оне 
индивидуалног или тимског карактера. Сама потреба се огледа како у 
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прављењу група (тимова), тако и у избору типа такмичења у зависности 
од броја деце и њихових различитих способности, те у зависности од 
временских, просторних и техничких услова. Поред тога, деца 
предшколског узраста могу решавати неке основне комбинаторне 
проблеме на скуповима са малим бројем елемената, што је још један од 
разлога да васпитачи треба да буду упознати са основама 
комбинаторике.  

Сматрамо, због тога, да је изучавање основних комбинаторних 
конфигурација неоправдано искључено из процеса образовања 
васпитача. Стога би било пожељно да се средњошколске основе о 
комбинаторним конфигурацијама обнове у излагању теорије о 
математичко-дидактичким играма. У тексту који следи су дати основни 
теоријски садржаји и примери који се могу искористити у ту сврху.  

2. КОМБИНАТОРНЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ 

Подсетимо се најпре неких основних чињеница о скуповима. 
Ограничимо се на непразне коначне скупове, њихове подскупове и 
различите распореде њихових елемената. Како скупови могу садржати 
као елементе различите објекте, у теоријском прегледу ћемо се 
ограничити на коначне подскупове скупа природних бројева, који 
уобичајено обележавамо словом N. 

Дефиниција 1. Нека су дати непразни коначни скупови BA  , . 

Декартов производ та два скупа, у ознаци BA× , је скуп уређених 
парова, код којих је први члан пара из првог скупа, а други члан пара из 
другог скупа, или формулом ( ){ }ByAxyxBA ∈∧∈=× |, . 

Пример 1. Дати су скупови { }4,3,2,1=A  и { }7,5,2=B . Одредити 

скупове BA×  и AB× . 

Решење:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }7,4,5,4,2,4,7,3,5,3,2,3,7,2,5,2,2,2,7,1,5,1,2,1=×BA ; 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }4,7,3,7,2,7,1,7,4,5,3,5,2,5,1,5,4,2,3,2,2,2,1,2=× AB . 

Уочавамо да је ABBA ×≠×  тј. да операција Декартовог 
производа није комутативна. По аналогији са дефиницијом степена 
реалног броја уводи се и степен скупа. Тако је AAA ×=2 , 

AAAA ××=3  и тако даље. Договоримо се још да са ( )Xk  означимо 

број елемената скупа X . 
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Пример 2. Одредити број елемената скупова из примера 1. 

Решење: Пребројавањем елемената добијамо ( ) 4=Ak , ( ) 3=Bk , 

( ) 12=× BAk  и ( ) 12=× ABk . 

Без доказа наводимо тзв. теорему производа:  

Нека су BA  , непразни скупови такви да је ( ) aAk =  и ( ) bBk = , 

тада је ( ) baBAk ⋅=× .  

Као последицу овог тврђења имамо да је ( ) 22 aAk = , ( ) 33 aAk =  

и уопште ( ) nn aAk = . 

Пример 3. У једној предшколској групи је 12 девојчица и 9 
дечака. Васпитач треба да изабере једну девојчицу и једног дечака за 
водитеље програма на дечијој приредби. На колико начина он може 
направити тражени избор? 

Решење: Применом теореме производа израчунавамо да је број 
могућих парова девојчица-дечак према бројности скупова једнак 

108912 =⋅ . 

Пример 4. Васпитач треба да организује дневно три игре из 
методике развијања почетних математичких појмова. Те активности 
треба да буду на усвајању геометријских појмова, формирању појмова 
природних бројева и мерењу физичких величина. За прву област има на 
располоагању 7, за другу 9 и трећу 6 различитих дидактичких 
средстава. Колико дана он може организовати овакве активности, ако 
дневно користи по једно дидактичко средство за одређену математичку 
област, а да не понови сет од три иста дидактичка средства у два 
различита дана? 

Решење: Као и у претходном примеру користимо теорему 
производа па је број могућих дана за организовање активности према 
датим условима једнак 378697 =⋅⋅ . 

Дефиниција 2: Нека је дат коначан скуп { }nA ,...,3,2,1= , Nn∈ ; 

тада произвољан елемент скупа kA  зовемо k -том варијацијом скупа 
A , или варијацијом од n елемената k -те класе.  

Другим речима варијација неког скупа је сваки распоред његових 
елемената (не обавезно свих) на произвољан број места. 

Пример 5. Исписати све варијације скупа { }4,3,2,1=A  друге 

класе и супа { }2,1=B  треће класе. 
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Решење: Варијације скупа A  друге класе су:  

( ) ( ) ( ) ( )4,1 ,3,1 ,2,1 ,1,1 , ( ) ( ) ( ) ( )4,2 ,3,2 ,2,2 ,1,2 , ( ) ( ) ( ) ( )4,3 ,3,3 ,2,3 ,1,3 , 

( ) ( ) ( ) ( )4,4 ,3,4 ,2,4 ,1,4  

Варијације скупа B  треће класе су: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2,2,2 ,1,2,2 ,2,1,2 ,2,2,1 ,1,1,2 ,1,2,1 ,2,1,1 ,1,1,1 . 

Договоримо се да убудуће варијације исписујемо без заграда и 
унутрашњих зареза. То јест ( ) 1222,2,1 = . Пребројавањем добијамо да 
је број варијација четворочланог скупа друге класе једнак 16, а број 
варијација двочланог скупа треће класе једнак 8. Ове варијације 
називамо варијацијама са понављањем, јер се елементи у појединачним 
варијацијама могу понављати. Број варијација са понављањем од n 

елемената k -те класе обележаваћемо са 
k
nV . У складу са тим у 

претходном примеру смо, исписивањем и пребројавањем, добили да је 

16
2
4 =V  и 8

3
2 =V . Општа формула за израчунавање свих варијација са 

понављањњем од n елемената k -те класе је последица теореме 
производа и гласи: 

kk
n nV = . 

Пример 6. Перица са 9 другара треба да учествује на три 
такмичења. Колико различитих пласмана он може реализовати укупно 
на сва три такмичења?  

Решење: Перица може, у једном такмичењу, заузети неко од 
10=n  места. Те пласмане распоређујемо на 3=k  такмичења. У 

различитим такмичењима он може освојити исто место, па је број свих 
његових пласмана једнак једнак броју варијација са понављањем од 10 

елемената треће класе 10001033
10 ==V .  

Варијације код којих се сваки елеменат може распоредити на 
највише једно место назвивамо варијације без понављања. 

Пример 7. Иписати све варијације без понављања под условима 
задатка 5. 

Решење: Ако из скупа свих варијација избацимо варијације у 
којима се елементи понављају добијамо варијације скупа A  друге 
класе без понављања: 12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43. Не 
постоје варијације скупа B  треће класе без понављања јер је број места 
за расппоређивање већи од броја елемената које распоређујемо. 
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Број варијација од n елемената k -те класе са понављањем 

обележаваћемо са k
nV . У том смислу је 122

4 =V , а 3
2V  није 

дефинисано. Код варијација без понављања број кандидата за 
постављање на прво место је једнак броју елемената скупа чије 
елементе распоређујемо. За свако следеће место се број кандидата 
смањује за 1. Применом ове чињенице и правила множења добијамо 
формулу за израчунавање броја свих варијације без понављања од n 
елемената k -те класе: 

( )( ) ( )1...21 +−⋅⋅−−= knnnnV k
n . 

Пример 8. Међу четворо деце једне групе омиљене су 3 различите 
играчке, од којих се тачно једном може играти само једно дете у истом 
временском интервалу. На колико начина васпитач може искористити 
играчке у тој групи тако да се у различитим временским интервалима 
не понови иста тројка деце за истим играчкама? 

Решење: Очигледно је да из скупа од 4=n  деце бирамо 3=k  
детета за по једну од 3 играчке. При томе се два детета не могу 
истовремено играти са једном играчком. Закључујемо да је решење 
проблема једнако броју варијација без понављања од 4 елемената, 3-те 

класе тј. ( ) ( ) 24234241443
4 =⋅⋅=−⋅−⋅=V . 

Варијације без понављања у којима је број елемената једнак реду 
класе ( kn = ) називамо пермутацијама. Пермутације су дакле 
различити распореди свих елемената неког скупа. 

Пример 9. Исписати све пермутације скупа { }3,2,1=A . 

Решење: Све пермутације скупа A  су: 123, 132, 213, 231, 312, 
321. 

Број свих пермутација скупа од n елемената означаваћемо са nP . 

Према томе број пермутација у претходном примеру је 63 =P . Уопште 

важи следећа формула: 

( )( ) 123...21 ⋅⋅⋅⋅−−== nnnVP n
nn  

или скраћено 

! nPn =  

Израз на десној страни формуле читамо „ен факторијел“ и он 
представља производ свих природних бројева мањих или једнаких од 
n. Тако је 12012345! 5 =⋅⋅⋅⋅= . 
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Код великог броја игара је редослед играча у извођењу потеза 
битан. Рецимо квиз у којем играчи бирају питања која су видљива на 
самом почетку такмичења. Без обзира колико се организатор игре 
трудио да питања буду приближно исте тежине, у таквим играма 
предност је на страни играча који раније бирају питање. Ради 
изједначавања услова за фер такмичење потребно је игру поновити 
више пута са различитим распоредима играча. 

Пример 10. Четворо деце играју квиз знања тако да свако дете 
бира једно од 4 питања са видљиве листе. На колико различитих начина 
можемо припремити распоред деце за избор питања у овој игри?  

Решење: Свком од 4=n  деце придружујемо један од 4=k  
респореда, дакле треба израчути број пермутацја од 4 елемента. Решење 
је 241234! 44 =⋅⋅⋅==P  начина. 

Дефиниција: Произвољан подскуп k  елемената скупа 
{ }nA ,...,3,2,1= ,  ,Nn∈ nk ≤ називамо k -том комбинацијом скупа A , 

или комбинацијом од n елемената k -те класе.  

Пример 11. Исписати све комбинације скупа { }5,4,3,2,1=A  треће 
класе. 

Решење: Тражене коминације су: { }3,2,1 , { }4,2,1 , { }5,2,1 , { }4,3,1 , 

{ }5,3,1 , { }5,4,1 , { }4,3,2 , { }5,3,2 , { }5,4,2 , { }5,4,3 .  

Договорићемо се да убудуће комбинације пишемо без спољних 
заграда и унутрашњих зареза. Број свих комбинација од n елемената 

k -те класе обележаваћемо са n
kC . На основу претходног задатка 

закључујемо да је 105
3 =C .  

У скупу свих варијација од n елемената k -те класе, постоји 
тачно ! k  пермутација сваког подскупа од k  елемената, па закључујемо 
да је: 

( )( ) ( )
! 

1...21

k

knnnn

P

V
C

k

k
nn

k

+−⋅⋅−−== . 

Број n
kC  се често обележава са 









k

n
 што читамо „eн над ка“, а 

зовемо и биномним коефицијентом. 
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Пример 12. Из скупа од 12 играчака треба изабрати четири 
играчке за једну активност. На колико начина васпитач може направити 
избор играчака по овом услову? 

Решење: Из скупа од 12=n  играчака треба изабрати 4=k  
играчке. Пошто редослед избора и употребе играчака није битан ради 
се о комбинацијама.  

Решење проблема је 495
1234

9101112

4

1212
4 =

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅=








=C  различитих 

избора сетова играчака. 

Проблеми се усложњавају ако при избору и распоређивању 
елемената произвољног скупа имамо додатна ограничења. У таквим 
ситуацијама из скупа одређених комбинаторних елемената треба 
изабрати оне које задовољавају постављене услове или избацити оне 
које те услове не задовољвају. Такође у неким примерима је потребно 
вршити избор из посматраног скупа по два и више критеријума, а затим 
правити нову комбинаторну конфигурацију са тако направљеним 
изборима.  

Пример 13. Колико подскупова има скуп { }4,3,2,1=A ? 

Решење: Одредићемо подскупове скупа А према броју њихових 
елемената. Без елемената је празан скуп који је подскуп сваког скупа, 

дакле 14
0 =C . Са једним елементом има 4

1

44
1 ==C  подскупа, са два 

елемента је 64
2 =C  подскупова, са три 44

3 =C  подскупа. Такође скупа 

А је сам себи подскуп, па је 14
4 =C . Дакле, укупан број подскупова 

датог скупа једнак је 1614641 =++++  подскупова. 

Пример 14. Игра се састоји из 5 сукцесивних операција (као 
штафета). Сваку операцију извршава различито дете из петочлане 
групе. Ако су у групи Бранко и Ацо са још три друга, на колико начина 
васпитач може распоредити чланове те групе за игру ако: а) Бранко 
треба да наступи први, б) Бранко треба да учествује непосредно иза 
Аце? 

Решење: а) Ако Бранко наступа први четири преостала детета 
распоређујемо на 4 преостала места, тако да је број могућих распореда 
једнак 24!44 ==P . 

б) Ако је Бранко непосредно иза Аце, тада они могу наступити 
под једним од следећих редних бројева: први и други, други и трећи, 
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трећи и четврти и на крају четврти и пети. Укупно 4 различита случаја. 
При томе у сваком од ових случајева преостало троје деце 
распоређујемо на три упражњена места, те је број тих распореда једнак 

6!33 ==P . Сада за укупан број свих распореда по услову задатка 

користимо теорему производа и добијамо тражени одговор 2464 =⋅  
распореда. 

Пример 15. Из групе од 12 девојчица и 8 дечака треба изабрати 
два дечака и две девојчице за огледну активност. На колико начина је 
могуће извршити овај избор? 

Решење: У избору девојчица и дечака није битан редослед 
избора, што значи да правимо двочлане подскупове скупа девојчица и 
скупа дечака. Закључујемо да је број могућих избора девојчица једнак 

66
12

111212
2 =

⋅
⋅=C  а број избора дечака 288

2 =C . Како сваком пару 

девојчица можемо придружити произвољан пар изабраних дечака 
укупан број свих могућих избора једнак је 18482866 =⋅ . 

Пример 16. Сања, Ива, Марко и Немања су у групи са још 16 
деце. Васпитач треба да подели децу у 4 групе по петоро деце. На 
колико начина он може извршити поделу ако Сања, Ива, Марко и 
Немања: а) треба да буду у истој групи, б) треба да буду у различитим 
групама? 

Решење: Редослед при избору деце у групе није битан тако да се 
ради о комбинацијама.  

а) Ако наведена деце треба да буду у истој групи ми ћемо прво 
групе правити од преостале деце. Тако је број начина формирања прве 

групе једнак 436816
5 =C . За другу групу је преостало 11 деце па је број 

начина њеног формирања једнак 46211
5 =C . Слично, трећу групу је 

могуће формирати на 66
5 =C . Преостало је једно дете које уврстимо у 

четврту групу заједно са Сањом, Ивом, Марком и Немањом на 
јединствен начин. Број свих могућих група направљених по задатом 
критеријуму је 12108096164624368 =⋅⋅⋅ .  

б) У другом случају бирамо по четворо од шеснаесторо деце и 
прикључујемо их по једном од именованих детета. Број начина избора 
16 деце у групе по 4 детета једнако је 

6306300017049518204
4

8
4

12
4

16
4 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅ CCCC . У сваку од 4 тако 

формиране групе распоређујемо Сању, Иву, Марка и Немању, а то је 
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могуће извести на 244 =P  начина. Број свих различитих начина 
формирања група под задатим условима једнак је 

15135120002463063000 =⋅ . 

Напомињемо да се већина примера из текста може решити и на 
друге начине. Те поступке препуштамо читаоцима заинтересованим за 
ову тематику. 
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BASIC COMBNATORIAL CONFIGURATIONS IN PRESCHOOL 
TEACHER EDUCATION 

Milan Živanović Ph.D., Milenko Pikula Ph.D 

Summary: The paper presents arguments for the need for combinatorial 
education of preschool teachers. To this effect, the author presents the minimal 
content which such training should cover in his opinion. Through examples related 
to practical situations, the author seeks to bring this matter closer to the readers who 
have had difficulties concerning mathematics during school. 
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ПОРЕМЕЋАЈИ У СОЦИЈАЛНОМ ПОНАШАЊУ КРОЗ ПРИЗМУ 
ТЕОРИЈЕ ЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА 

Горан Д. Пљакић1 

Сажетак: У овом раду аутор из угла Брофенбренерове теорије 
еколошких система сагледава поремећаје у социјалном понашању. Теорија 
еколошких система, која се односи на све могуће контексте који директно или 
индиректно утичу на појединца, може се означити као метатеорија из које 
произилазе специфичнији теоријски приступи. Основу овог рада чини теза да 
поремећаји у социјалном понашању не постоје изоловано од оног што се 
дешава или што се дешавало унутар целокупног еколошког система. 
Чињеница да у средишту еколошког система централно место заузима 
појединац (дете) око којег се у облику концентричних кругова настављају 
микро-, мезо-, егзо-, макро- и хроносоцијалне структуре између којих постоји 
снажна међусобна зависност, указује на свеобухватнос и комплексност самог 
приступа. Смисаона нит која прожима целину рада подудара се са наведеним 
елементима структуре еколошког система, где се сваки од њих доводи у 
корелацију са проблематиком поремећаја у социјалном понашању. 

Кључне речи: теорија еколошких система, микросистем, мезосистем, 
егзосистем, макросистем, хроносистем, поремећаји у социјалном понашању. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Данас, термин „еколошки” најчешће се користи у значењу које је 
уже од исправног где се акценат ставља на процес очувања животне 
средине. У својој бити термин „еколошки” везује се за науку која 
проучава међусобну повезаност јединке и њеног окружења где се 
наглашава међусобни утицај система различитих нивоа (Вујаклија, 
2007). Тако и Брофенбренер сматра да је неопходно друштвени 
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контекст посматрати кроз више нивоа микро-, мезо-, егзо-, макро и 
хроносоцијалних структура „…које су угњеждене једна у другој, 
између којих постоји сложена интеракција и снажна зависност” 
(Попадић, 2009: 181). Према еколошком приступу ових пет социјалних 
структура чине јединствен систем који можемо одредити као 
организовану целовиту јединицу међусобно зависних, реципрочних и 
утицајних елемената (појединаца или група и њихових под-елемената) 
са идентификованим социјално-еколошким окружењем (Siporin, 1975). 

Тумачењу теорије еколошких система треба приступити опрезно 
где се посебна пажња треба посветити релевантности коришћених 
извора. Наиме, еминентни стручњаци Џонитн Таџ, Ирина Мокрова, 
Бриџет Хетвилд и Рејчана Карник проверавањем 25 радова (објављених 
након 2001. године) који се заснивају на Брофенбренеровој теорији, 
установили су да се „сви осим четири ослањају на застареле верзије 
теорије што је довело до концептуалне конфузије и до неадекватног 
тестирања саме теорије” (Tudge, Mokrova, Hatfield & Karnik, 2009: 198). 
На овај начин показали су да је постојала „злоупотреба еколошке 
теорије” услед њеног неадекватног тумачења. Добијени налази нашу 
пажњу су усмерили на високу селективност у избору литературе која је 
коришћена у овом раду, а због евентуалне застарелости одређених 
схватања.  

Распон тема које одражавају примену теорије еколошких система 
у домену васпитања и образовања је широк - од односа између 
карактеристика породице (па и карактеристика обележених полом 
чланова породице) и школског функционисања детета, преко сарадње 
школе и породице, до утицаја проксималних процеса (непосредне 
интеракције, укљученост и ангажованост у односу дете - родитељ, дете 
- наставник, дете - вршњаци у разреду и локалном окружењу) на 
дисталне образовне исходе као што су школске оцене, образовне 
аспирације и преференције (Половина, 2007; Benner, Graham & Mistry, 
2008). Што се тиче сагледавања поремећаја у социјалном понашању, у 
овом приступу наглашава се оно што и остали признају, тј. да 
поремећаји у социјалном понашању не постоје изоловано од оног што 
се дешава или што се дешавало у ширем окружењу. Фокусирањем само 
на појединце или школе поремећаји у социјалном понашању не могу се 
разумети, нити отклонити. 
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СТРУКТУРА ЕКОЛОШКОГ СИСТЕМА И ПОРЕМЕЋАЈИ У СОЦИЈАЛНОМ 
ПОНАШАЊУ 

Теорија еколошког система, која се односи на све могуће 
контексте који директно или индиректно утичу на дете, истиче колика 
је важност сарадње између свих елемената структуре еколошког 
система. Истичући значај и свеобухватност теорије еколошких система 
Драган Попадић (2009) у својој књизи Насиље у школама напомиње да 
се ова теорија, у објашњавању поремећаја у социјалном понашању, 
може означити као метатеорија из које произилазе специфичнији 
теоријски приступи. 

 

Фигура 1: Бронфенбренеров еколошки развојни модел (Dimayuga, 2013: 6). 
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Брофенбренер сматра да је први систем у којем се дете налази 
микросистем којег чине породица и разред (види Фигуру 1). Чињеница 
је да у средишту еколошког система централно место заузима 
индивидуа (дете) „око којег се у облику концентричних кругова 
настављају микросистем (родитељи, наставници...), мезосистем 
(школа, заједница...), егзосистем (даљи чланови породице, радно место 
родитеља...), макросистем (културне, верске вредности, веровања и 
прихватљива понашања)” (Brofenbrenner, 1997: 18) и касније придодат 
хроносистем (обрасци еколошких догађаја и прелаза током живота), 
што је шемацки приказано на Фигури 1.  

У средини у којој дете живи, расте, развија се, успоставља односе 
интеракције у релацијама битним за његов развој, оно се креће у 
сложеној, динамичној структури микро, мезо, егзо, макро и 
хроносистема где се развој одређује као „трајно мењање начина на који 
особа опажа еколошко окружење” (Brofenbrener 1997; цитирано код 
Ненадић, 2012: 25). Сагледавајући развој особа, од детињства до зрелог 
доба кроз призму Брофенбренерове теорије, Цвета Пахуљина (2012), 
такође, је констатовала да су дете и његова околина у двосмерном 
односу и непрестано утичу једно на друго на трансакцијски начин. 
Имајући у виду првенствено најуже окружење (породицу и институције 
а затим и друштвену заједницу) природан реципроцитет између 
средина за учење, куће и школе, подразумева обострану сарадњу од 
које ће и једна и друга средина имати користи (Hansen, Kaufmann i 
Walsh, 2001). Појединац током процеса развоја у микросистему развија 
многоструке односе који се током времена мењају као што се мењају 
физичке и социјалне карактеристике тог система. Кристен Хансен, 
Роксана Кауфмен и Брк Волш истичу да је реч о двосмерним или тзв. 
интерактивним утицајима који остварују најснажније дејство на развој 
индивидуе. 

Међутим, евидентно је да пут развоја младих одликује све јаче 
осећање страха од сопствене безначајности коју ствара велики броји 
ризичних фактора концентрисаних унутар различитих нивоа еколошког 
система. Можемо рећи да млади нису уверени у вредност свог живота 
па се зато радо упуштају у ризична понашања као што су 
непристојност, бављење екстремним спортовима, угрожавање здравља 
путем конзумирања дроге, алкохола и цигарета, све до анорексије, 
булимије и самоубиства (Ненадић, 2012). Овакви резултати доводе нас 
до спознаје да су поремећаји у социјалном понашању младих 
последица различитих фактора који прожимају све нивое социјалних 
структура.  
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Говорити да су поремећаји у социјалном понашању еколошки 
феномен, значи истаћи да су они продукт „сложене интеракције 
интраиндивидуалних и интериндивидуалних варијабли“ (Попадић, 
2009: 181) где су индивидуалне карактеристике под снажним утицајем 
осталих еколошких нивоа. Истраживачи који се баве дисоцијалним 
понашањем као индивидуалном карактеристиком сматрају да се та 
карактеристика обликује под утицајем социјалне средине, од породице 
до медија и да социјални фактори као што су социјалне норме 
контролишу њено испољавање. 

Микросистем и поремећаји у социјалном понашању 

Анализирајући структуру еколошког система Бронфенбренер 
најпре обашањава појам микросистема наводећи да он представља 
целовит однос између појединца и средине којој појединац непосредно 
припада (породица, наставници)… (Brofenbrenner, 1994/ Gauvain, & 
Cole, 1993), заправо односи се на „образац активности, улога и 
интерперсоналних односа доживљених од стране особа у развоју у 
датом окружењу са одређеним физичким и материјалним 
карактеристикама” (Bronfenbrener, 1997: 33). Појединца у 
микросистему „карактеришу елементи, као што су: његове физичке 
способности, индивидуално учешће у одређеним активностима и 
преузимање одређених улога (нпр. ћерка, ученик, родитељ…) у 
одређеном временском периоду” (Кустец, 2004: 13). 

Бавећи се структуром микросистема Лаура Берк (Berk, 2000) је 
истакла да промене у микросистему снажно утичу на ток развоја детета, 
али и дете променама у свом развоју делује на повећање комплексности 
структуре микросистема. Између осталог, јасно је да микросистем може 
позитивно и негативно утицати на појединца. Позитиван утицај има 
здрав микросистем који се заснива на реципрочности односа његових 
чланова. Још је Брофенбренер у својим радовима (1986a, 1986b, 1988, 
1989, 1990; цитирано код Brofenbrenner, 1994) истакао да је развој 
условљен реципрочним односима (интеракцијом) чланова 
микросистема, а од чије структуре зависи њихова моћ. Између осталог 
је нагласио да су дотадашње релевантне студије реципрочних односа 
(Brofenbrenner, 1994; Gauvain, & Cole, 1993; види такође Ceci 1996) 
углавом фокусиране на породицу и при том се сувише мало баве 
другим кључним развојним факторима, као што су школа и разред. 

Познато је да породични односи имају различите утицаје на децу 
у зависности од тога како су они виђени из перспективе детета. Сам 
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„доживљај родитељских поступака према детету одражава се на то како 
дете доживљава себе, а то повратно утиче на касније тумачење 
њихових поступака” (Кнежевић-Флорић, 2007: 91). Неодговорност 
родитеља, емотивно лишавање деце (које је посебно важно у првим 
годинама живота) “доводе до тога да деца реагују нападом на 
породицу, а касније и на друштво” (ibidem: 132). 

Према Гибнесу, оваква деца имају следеће типове родитеља: 

1. Родитељи активно одбацују децу и том приликом од њих 
стварају несоцијалне и агресивне особе које су сколоне тучама па чак и 
свирепим обрачунима. 

2. Родитељи су незаинтересовани, неангажовани, најчешће гости 
у кући. Покушавају новцем, скупоценим па и непотребним поклонима 
да надокнаде мањак емоционалних инвестиција. 

3. Родитељи који су „крути, ригидни у својим ставовима 
формирају инхибирану деце која су повучена, стидљива, апатична и 
незаинтересована” (Букелић, 2004: 304). 

Код ових типова родитеља издвајају се следећи типови 
асоцијалног понашања: 

1. Због дефектног супер-ега настаје примарни поремећаји у 
социјалном понашању са пркосом, егоцентричношћу и окрутношћу. У 
овом случају се истиче абнормална агресивност, неразвијено осећање 
кривице и нарцисоидно самопроцењивање као битне карактеристике 
овог типа поремећеног понашања (ibidem: 304-305). 

2. У другом типу, породичним васпитањем доминира строгост и 
обуздавање. То је најчешће неуротски тип поремећеног понашања када 
социјалне манифестације настају као нека врста присиле, а праћене су 
осећајем кривице и грижом савести. Њихово пражњење напетости не 
одвија се по принципу сублимације већ по принципу абреакције. 
Овакви деликвети “чине преступе на исти начин, због чега бивају брзо 
откривени, а што се интерпретира као задовољење њихове потербе за 
казном” (ibidem: 305). 

Јован Букелић наводи да ови преступници имају веома развијено 
осећање неправде, често се идентификују са друштвено негативном 
групом, формирају банде, све чине да би били вољени а сама репресија 
код њих буди нову агресију. Можемо уочити да се као главни симптом 
поремећаја у функционисању микросистема истиче крутост, 
неразумевање и занемаривање детета од стране његових родитеља, где 
се у центар збивања поставља породица. Како истиче Ентони Гиденс 
породица, која је контингентна институција, се сврстава у „окоштале 
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институције“, а то значи да је „неадекватна ономе што треба да 
представља, да се и даље исто зове али да јој се природа изнутра 
променила“ (Гиденс, 2005: 44). И поред тога породица је савршено 
место за дете „…јер омогућава да му значајни други, мајка пре свега, 
постоје као део његовог идентитета” (Ненадић, 2010: 275). 

На основу приложеног можемо закључити да ако реципрочност 
односа међу члановима микросистема опада, јављају се проблеми у 
његовом функционисању који као продукт могу имати дисоцијално 
понашање. Успешно функционисање микросистема, у коме су 
успостављени јасни односи између његових чланова, један је од услова 
успешног развоја детета. Посебан значај, у процесу промена средине у 
којој породица егзистира, имају глобални утицаји и глобални ефекти, 
будући да оно што делује на породицу и дете углавном нису изолована 
искуства и појединачни спорадични догађај, већ целокупни контекст 
еколошког система. У случају да породица због неадекватних услова 
није у могућности да обавља своју примарну функцију бриге о деци и 
поред настојања да то чини, утолико је неопходнији и већи значај 
обезбеђивања друштвених интервенција, на нивоу целокупног 
еколошког система, усмерених на свеобухватна побољшања услова 
живота породица, што Бронфенбренер назива „еколошком 
интервенцијом”. Нова димензија еколошке интервенције указала је на 
потребу да се при изради превентивних програма прво истражи 
социјално окружење деце, дијагностикују проблеми и препреке које 
отежавају примену и изведу потребне промене како у околини детета, 
тако и у понашању особа које су најодговорније за бригу о њима.  

Мезосистем и поремећаји у социјалном понашању 

У ситуацији када поред родитеља или учитеља дете ступа у 
интеракцију са новим особама и када не постоји искључиво однос 
дијаде између њега и одраслог, долази до мењања структуре и 
квалитета моларних активности у смислу богаћења и проширења 
опсега њене структуре. Долази до еколошког прелаза на наредни ниво 
еколошке структуре, када се као систем микросистема ствара и 
проширује мезоситем (Дедај, 2013). Другим речима „мезосистем 
представља систем микросистема” (Brofenbrenner, 1994; Gauvain, & 
Cole, 1993: 40).  

Лаура Берк наводи да на нивоу мезосистема је видљива 
повезаност између елемената дететовог микросистема попут 
повезаности између дететовог учитеља и родитеља (Berk, 2000). Да би 
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смо показали значај ове повезаности навешћемо рад Епстаина (Epstein, 
1983; citirano kod Loucks, E. H. & Waggoner, E. J., 1998) који се бави 
утицајем интерактивне комуникације родитеља и наставника на развој 
детета. Резултати су показали да уколико је сарадња између родитеља и 
наставника у основној школи заснована на двосмерној комуникацији, 
њихова деца у средњој и вишој школи била су мање зависна од своје 
породице имала су боље оцене и успешније су се прилагођавала новом 
окружењу (Epstein, 1983a, 1983b; цитирано код Muuss, 1996). Можемо 
закључити да су се захваљујући кооперативном раду школе и породице 
(успешном функционисању мезосистема) деца успешније 
осамостаљивала током процеса одрастања. 

Уколико је функционисање мезосистема угрожено његовим 
ослабљењем, велики су изгледи за појаву ризичног понашања код 
његових чланова. Следеће знаке ослабљења мезосистема, које је 
Брофенбренер истакао, можемо тумачити као околности које погодују 
настанку поремећаја у социјалном понашању:  

1. „Слаба повезаност између различитих нивоа микросистема 
(нпр. родитељи не познају вршњаке са којима се дружи њихово дете, 
родитељи нису заинтересовани за рад и академско постигнуће свог 
детета…); 

2. Различити микросистеми цене различите вредности (нпр. 
вршњаци позивају адолесцента да са њима касно у ноћ иде у провод, 
родитељи се са таквом идејом не слажу). Сукоб вредности између 
микросистема изазива тензије у мезосистему. У таквој ситуацији 
адолесцент је разтрзан између различитих вредносних орјентација ова 
два микросистема, а то може веома стимулативно деловати на појаву 
незадовољства и агресивности код појединца па и осталих чланова 
мезосистема. 

3. Мезосистем подстиче и јача понашања која су у супротности са 
понашањем пожељним у егзосистему и макросистему” (Кустец, 2004: 
14). Брофенбренер наводи пример „…породица и вршњачких група које 
се баве препродајом дроге где ће, у случају да појединац падне под 
утицај таквог антисоцијалног понашања, доћи до сукоба између њега и 
школе, полиције, комшија” (Brofenbrenner, 1979, 1993; цитирано код 
Muuss, 1996: 336). 

У случају да се потврди постојање наведених симптома 
ослабљења мезосостема, са правом можемо тврдити да постоји 
известан ризик од појаве дисоцијалног понашања код његових чланова, 
пре свега код детета - адолесцента.  



 

 

41 

Егзосистем и поремећаји у социјалном понашању 

Из контекста утицаја шире друштвене и животне средине на 
статус и развој детета утичу у великој мери дешавања на радном месту 
родитеља, контакт са пријатељима родитеља, дешавања у школи 
старијег (или млађег) брата или сестре и сл. Наведена окружења не 
укључују директно у своју структуру дете или одраслог као активне 
учеснике али се утицаји који постоје у таквим окружењима директно 
рефлектују на њих. Такви утицаји постоје на нивоу егзосистема који 
можемо одредити као „... једно или више окружења која не укључују 
особу у развоју као активног учесника, али у којима долази до збивања 
која утичу на, или на која утиче, оно што се дешава у окружењу у ком 
се налази особа у развоју... ” (Brofenbrener, 1997: 36). 

Лаура Берк потврђује да на нивоу егзосистема елементи ширег 
друштвеног система, у којем дете није активно укључено, ипак утичу 
на њега, јер су у интеракцији са структурама његовог микросистема. 
Нпр. школске власти, посао родитеља, локална заједница и др. (Berk, 
2000). „(Не)Квалитетна интеракција унутар еколошког система 
детерминисана је квалитетом, богатим или осиромашеним, интеракције 
у оквиру микро или мезосистема (где родитељи имају могућност да 
раде, да одлучују шта ће радити, колико ће новца у одређеној радној 
организацији зарадити, што све индиректно утиче на целу породицу)“ 
(Brofenbrenner 1993; цитирано код Muuss, 1996: 328).  

Посебно су интересантни налази истраживања корелација између 
поремећаја у социјалном понашању и ниских економских могућности 
(сиромаштва), где су аутори нагласак стављили на: класну позицију 
породице малолетника, која доводи до статусне фрустрације, и/или 
ставарања субкултуре, неједнаку расподјелу друштвених добара, те на 
сиромаштвом посредовану стигму. Тако, Виљем Богнер (Bogner) 
делинкевнтно понашање “тумачи природом односа у капиталистичком 
друштву, које, засновано на размени, подстиче егоизам појединца” 
(Игњатовић, 2002; цитирано код Љубичић, 2006: 593). У објашњењу 
малољетничке делинквенције Фредерик Трашер (Tacher) полази од 
појма субкултуре. Он истиче да појединци „…у немогућности да 
задовоље своје потребе на друштвено прихватљив начин, усљед 
заузимања одредјеног социјалног положаја, окрећу се својој 
девијантној микросредини… тако да девијантно понашање представља 
нормалан начин прилагођавања на услове друштвене дезорганизације” 
(Пашић и Јанковић, 1988; цитирано код Љубичић, 2006: 593). 
Повезујући теорије структуре и теорије субкултуре, Шоу (Show) i 
МекКеј (McKay) су уочили „…да су заједнице са највишим стопама 



 

 

42 

делинквенције, оне у којима је расподјела економских, културних и 
друштвених вредности најнеповољнија” (Haralambos, 1980; цитирано 
код Љубичић, 2006: 593). Алберт Коен (Coen) пак, поремећаје у 
социјалном понашању доводи у везу са постојањем статусне 
фрустрације међу припадницима ниже класе (Игњатовић, 2002; 
цитирано код Љубичић, 2006: 594). Жарура, Трилет и Брикер показали 
су да је економски сиромашне породице која наступа (или од раније 
траје) док је дете старости до 5 година, значајан предиктивни фактор у 
настанку делинквентног понашања у адолесценцији. Деца која расту у 
сиромаштву имају нижи академски успјех, показују ниско 
самопозудање, док их родитељи неадекватно надгледају, јер им 
углавном недостају вјештине родитељства (Jarjoura, Triplett & Brinker, 
2002). На основу изнесених схватања можемо уочити да економски 
фактор, као један од битнијих сегмената структуре егзосистема, има 
могућност снажног утицаја на појаву поремећаја у социјалном 
понашању младих. Дакле, можемо закључити да ниска економска моћ 
позитивно корелира са склоношћу ка поремећајима у социјалном 
понашању 

Између осталог, Брофенбренер је приметио да „... захтеви и 
аранжмани у различитим деловима егзосистема (нпр. индивидуални 
захтеви на радном месту родитеља) имају утицај на појаву 
занемаривања појединих чланова у породици, могу да га ’произведу’ 
или чак инхибирају и спрече“ (Brofenbrenner 1993; цитирано код Muuss, 
1996: 328). 

Макросистем и поремећаји у социјалном понашању 

У хијерархији нивоа еколошке структуре, најшири ниво 
заједничке повезаности развојних интеракција сваког од нивоа 
еколошке структуре који би садржао развојне перспективе или тзв. 
нацрте за будућност једног друштва захвата макросистем. Деловање 
принципа који превладавају на овом нивоу, а одређени су 
микросистемом, имају значајан утицај на све интеракције између 
осталих нивоа система. На овом нивоу еколошког окружења „на развој 
човека дубоко утичу догађаји који се дешавају у окружењима у којима 
се он чак ни не налази“ (Brofenbrener, 1997: 13). Иако макросистем не 
утиче директно на на еволуцију појединца „... он обухвата у целину 
карактеристике микро-, мезо- и егзосистема одређене културе, 
субкултуре и других социјалних структура које су међусобно повезане 
и стварају услове за развој животних стилова, система веровања и 
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система социјалних услуга“ (Brofenbrenner, 1993; Muuss, 1996: 330). 
Поред тога, треба истаћи да се макросистем односи на глобални ниво 
друштвених стратегија и интервенција које се предузимају са циљем да 
се утиче на мењање или поправљање стања у одређеном сегменту 
развоја једног друштва. 

Говорећи о значају утицаја макросистема, Брофенбренер наводи 
пример утицаја макросистема на природу вршњачких група у 
различитим друштвима (државама), где истиче да „... совјетска деца 
имају потпуно другачији систем вредности од њихових вршњака у 
Америци: у Совјетском Савезу, за разлику од Сједињених Држава, 
основне вредности младих складне су са вредностима одраслих и 
истовремено складне са захтевима земље, што значи да млади људи не 
осећају толики притиск од стране одраслих“ (Brofenbrenner, 1973; 
цитирано код Христовски, 2003: 325). Такође, постоје „... разлике у 
верским системима и историји сопствене земље, што све има велики 
утицај на макросистем (у технологији, на економски статус, култури)...“ 
(Brofenbrenner, 1973; цитирано код Христовски, 2003: 325) јер он „... 
обухвата основне општекултурне, политичке, социјалне, верске и 
економске вредности, вредности образовања и социјалне политике 
(Батистић Зорец, 2000; цитирао кодови Христовски, 2003: 325).  

Хроносистем и поремећаји у социјалном понашању 

Брофенбренер је овај ниво еколошког система касније додао, 
везујући га за животна искуства појединца. Прецизније хроносистем 
обухвата „... прелазе и догађаје у нечијем животном веку... који, такође, 
се могу односити и на друштвено-историјски контекст који може битно 
утицати на појединца“ (Sarah, 2012: 7¶). Као неки од значајних прелаза 
наводе се развод, улазак у брачну заједницу и рађање детета. 

Треба истаћи да је релевантним истраживањима утврђено да 
наведени прелази у различитим околностима могу имати сасвим 
различит утицај на појединца. Тако развод, као један од елемената 
хроносистема и један од најчешћих (могућих) фактора настанка 
поремећаја у социјалном понашању код чланова микросистема, неће 
увек имати апсолутно негативан утицај на чланове породице. У даљем 
тексту ћемо појаснити ову констатацију. 

Сара Меј Синсеро наводи класичан пример како развод, као једна 
од главних животних транзиција, може да утиче не само на однос пара, 
него и понашање њихове деце. На основу резултата релевантних 
истраживања установљено је да су на децу, у првој години, негативно 
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утицале последице развода (Hetherington, 1993; Santrock, 2008). 
Међутим, истраживањима је потврђено и да је „... у наредним годинама, 
након развода, интеракција у породици постала стабилнија и 
пријатнија“ (Sarah, 2012: 7¶). У прилог овој констатацији иду резултати 
истраживања Карактеристика породичне структуре и комуникације у 
породицама са децом са поремећајем понашања, који потврђују да „... 
.развод, раздвојеност или заснивање нове заједнице сами по себи не 
морају да буду изоловани ризични фактори који доприносе развоју 
поремећаја понашања код деце... “ (Марковић, Митровић, Ивановић-
Ковачевић, Шобот, Срдановић, 2008: 28). Установљено да је важније 
посматрати контекст у коме се развод и раздвојеност родитеља одвија и 
да оно што претходи разводу (конфликти, физички обрачуни, лоша 
комуникација, триангулација деце, анксиозност и стрес родитеља итд.), 
као и оно што следи након развода (наставак лоше комуникације и 
свађе међу родитељима, лошији материјални услови, прилагођавање 
новим партнерима, недоступност једног од родитеља итд.) представља 
мноштво ризичних фактора, а не раздвајање или рзвод сам по себи 
(ibidem). 

Можемо закључити да, упркос томе, што је истраживањима 
потврђена учесталост поремећаја у социјалном понашању деце која 
живе у непотпуној породици, не смемо развод наводити као 
детерминантан фактор настанка девијантног понашања деце у овим 
породицама. Развод ствара неповољну атмосферу за хармонично 
функционисање породице, међутим, социјални поремећаји њених 
чланова јавиће се само ако за такво понашање постоје стимуланси и на 
осталим нивоима еколошког система.  

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Сагледавањем социјалних појава кроз призму теорије еколошких 
система уклоњене су баријере међу друштвеним наукама и изграђени 
су мостови између научних дисциплина које су омогућиле проналазак 
јављања кључних елемената, у већим социјалним структурама, који су 
од виталног значаја за људски развој. Свеобухватност еколошког 
приступа, из ког произилазе специфичнији теоријски приступи, чини га 
увек актуелним подручјем за истраживање. Тако се основна 
проблематика нашег рада односи на сагледавање поремећаја у 
социјалном понашању из угла Брофенбренерове теорије еколошких 
система.  



 

 

45 

Према еколошком приступу поремећаји у социјалном понашању 
не постоје изоловано од оног што се дешава или што се дешавало 
унутар еколошког система, који је сачињен од микро-, мезо-, егзо-, 
макро- и хроносоцијалних структира угњеждених једна у другој, а међу 
којима постоји снажна зависност и комплексна интеракција. Овакво 
становиште доводи нас до закључка да ризични фактори за настанак 
поремећаја у социјалном понашању младих прожимају све нивое 
социјалних структура чинећи један веома комплексан сплет узрочно-
последичних веза.  

Анализирајући структуру еколошких система констатовали смо 
да његов први ниво представља микросистем који према 
Брофенбренеру представља целовит однос између појединца и средине, 
којој појединац (дете) непосредно припада, где се пре свега мисли на 
породицу и школу. Као узроци поремећаја у функционисању 
микросистема истичу се крутост, неразумевање и занемаривање детета 
од стране његових родитеља, где се у центар збивања поставља 
породица. Заправо, тешкоће у функционисању микросистема јавиће се 
у колико реципрочност односа између саставних делова микросистема 
(породица, наставници…) опада, где се као последица може јавити 
дисоцијално понашање. 

Када говоримо о породици, као кључном елементу успешног 
процеса васпитања, морамо напоменути да она ову улогу не може 
испунити све док не добије подршку од зајенице мезо- егзо-, хроно- и 
макросистема, која ће обезбедити формалну и неформалну поршку 
породичним ресурсима. У случају да породица због неадекватних 
услова није у могућности да обавља своју примарну функцију бриге о 
деци и поред настојања да то чини, утолико је неопходнији и већи 
значај обезбеђивања „еколошке интервенција”, на нивоу целокупног 
еколошког система, усмерених на свеобухватна побољшања услова 
живота породица.  

У ситуацији када између детета и родитеља/наставника не 
постоји искључиви однос дијаде, тј. када када дете ступи у интеракцију 
са другим особама, долази до мењања структуре и квалитета моларних 
активности у смислу богаћења и проширења опсега њене структуре. 
Можемо рећи да долази до еколошког прелаза на наредни ниво 
еколошке структуре, када се као систем микросистема ствара 
мезоситем. На овом нивоу еколошке структуре видљива је повезаност 
између елемената дететовог микросистема попут повезаности између 
дететовог учитеља и родитеља. Значај постојања квалитетне 
интеракције између социјалних структура породице и школе потврдили 
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су и налази релевантних истраживања (Epstein, 1983a, 1983b; цитирано 
код Muuss, 1996), којима је потврђено да кооперативност у раду снажно 
утиче на успешније функционисање мезосистема.  

Међутим, у колико је функционисање мезосистема угрожено 
његовим ослабљењем, велики су изгледи за појаву ризичног понашања 
код његових чланова. Као знаци ослабљења мезосистема наводи се: а) 
постојање слабе повезаности различитих ниоа микросистема, б) стање 
где различити микросистеми цене различите вредности и ц) стање у 
ком мезосистем подстиче и јача понашања која су у супротности са 
понашањем пожељним у егзосистему и макросистему (Brofenbrenner, 
1979, 1993; цитирано код Muuss, 1996: 336; Кустец, 2004). Управо ове 
знаке ослабљења мезосистема можемо тумачити као околности које 
погодују настанку поремећаја у социјалном понашању. 

Из контекста утицаја шире друштвене и животне средине 
(егзосистема) на статус и развој детета утичу у великој мери дешавања 
на радном месту родитеља, контакт са пријатељима родитеља, 
дешавања у школи старијег (или млађег) брата или сестре, и сл. Иако 
дете није активно укључено у структуре егзосистема, интеракција 
неоспорно постоји између микро- и егзо- социјалних структура. Тако 
„(не)квалитетна интеракција унутар еколошког система детерминисана 
је квалитетом, богатим или осиромашеним, интеракције у оквиру микро 
или мезосистема (где родитељи имају могућност да раде, да одлучују 
шта ће радити, колико ће новца у одређеној радној организацији 
зарадити, што све индиректно утиче на целу породицу)“ (Brofenbrenner 
1993; цитирано код Muuss, 1996: 328) 

Посебно су интересантни налази истраживања корелација између 
поремећаја у социјалном понашању и ниских економских могућности 
(сиромаштва), где су аутори (Bogner; Tacher; Show & McKay; Coen; 
Jarura, Triplet & Brinker) нагласак стављили на: класну позицију 
породице малолетника, која доводи до статусне фрустрације, и/или 
ставарања субкултуре, неједнаку расподелу друштвених добара, те на 
сиромаштвом посредовану стигму. Добијени налази указују на 
чињеницу да ниска економска моћ позитивно корелира са склоношћу 
ка поремећајима у социјалном понашању, што можемо тумачити као 
један од ризичнијих фактора настанка поремећаја у социјалном 
понашању, ако узмемо у обзир опште економско стање у свету.  

Најшири ниво заједничке повезаности развојних интеракција 
сваког од нивоа еколошке структуре који би садржао развојне 
перспективе или тзв. нацрте за будућност једног друштва захвата 
макросистем. Иако не утиче директно на еволуцију појединца, 
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Брофенбренер истиче да макросистем обухвата у целину 
карактеристике микро-, мезо- и егзосистема одређене културе, 
субкултуре и других социјалних структура које су међусобно повезане 
и стварају услове за развој животних стилова, система веровања и 
система социјалних услуга. 

Говорећи о значају утицаја макросистема, згодно је навести 
пример његовог деловања на природу вршњачких група у различитим 
друштвима (Brofenbrenner, 1973; цитирано код Христовски, 2003), где 
су совјетска деца имала потпуно другачији систем вредности од 
њихових вршњака у Америци. Овде смо довели у везу складност 
основних вредности код совјетске деце и њихових родитеља са 
захтевима земље (где се испољавао мањи ниво репресије одраслих на 
младе) и нижу учесталост дисоцијалних облика понашања. Дакле, 
постаје јасно да значајне промене на нивоу макросоцијалних структура 
неизбежно утичу на остале нивое еколошког система са тенденцијом 
детерминације понашања сваког његовог члана.  

Према еколошком приступу прелази и догађаји у нечијем 
животном веку - хроносоцијалне структуре - као што су улазак у 
брачну заједницу, рађање детета или развод, могу на чланове 
микросистема имати апсолутно различит утицај. Тако развод, као један 
од елемената хроносистема и један од најчешћих (могућих) фактора 
настанка поремећаја у социјалном понашању код чланова 
микросистема, неће увек имати негативан утицај на чланове породице. 
Установљено да је важније посматрати контекст у коме се прелази и 
догађаји одвијају и да оно што им претходи, као и оно што што након 
њих следи представља мноштво ризичних фактора, а не догађај сам по 
себи. Можемо закључити да иако догађаји попут развода стварају 
неповољну атмосферу за хармонично функционисање микросистема, 
социјални поремећаји његових чланова јавиће се само ако за такво 
понашање постоје „подстицаји“ и на осталим нивоима еколошких 
структура. 
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SOCIAL BEHAVIOUR DISORDERS FROM THE PERSPECTIVE 
OF ECOLOGICAL SYSTEMS 

Goran D. Pljakić 

Summary: This paper investigates social behaviour disorders from the 
Bronfenbrenner ecological systems’ theory. This theory, which relates to all possible 
contexts which directly or indirectly influence an individual, can be viewed as a 
metatheory giving rise to more specific theoretical approaches. This paper rests on 
the assumption that social behaviour disorders do not occur isolated from what was 
going on, or is still under way within the overall ecological system. The 
comprehensiveness and complexity of the approach itself is demonstrated by the fact 
that central position within the ecological system is occupied by an individual 
(child) from which radiate concentric micro, meso, exso, macro and chrono-social 
structures which are strongly interdependent. The guiding principle of the paper lies 
along the above elements of the ecological system structure, and each of them is put 
into correlation with issues concerning social behaviour disorders. 

Key terms: ecological systems' theory, microsystem, mesosystem, 
exsosystem, macrosystem, chronosystem, social behaviour disorders 
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Сажетак: У овом раду је објављено и коментарисано писмо Васе 
Живковића Илариону Руварцу поводом Живковићевог јубилеја, 1889. године. 

Кључне речи: Васа Живковић, Иларион Руварац, преписка, писмо, 
песништво. 

Васа Живковић, песник, свештеник и политички радник, рођен је 
у Панчеву 31. јануара 1819. године. Школовао се у Панчеву, Сремским 
Карловцима, Сегедину, Пешти, Пожуну (данашња Братислава) и 
Вршцу. Са студија се вратио у Панчево 1844. године и ту остао до краја 
живота. Умро је 25. јула 1891. Испраћен је уз велике почасти, а један од 
оних који су га испратили био је и Иларион Руварац, његов 
дугогодишњи пријатељ. (Узгред, о том пријатељству сведочи нам 
сачувана преписка: сачувано је педесетак писама Васе Живковића 
Илариону Руварцу и двадесетак Иларионових писама Живковићу. 
Бринули су један о другом, саветовали се, спорили, љутили један на 
другог, једном речју били у сталној вези.) 

Надживело га је неколико песама. Заправо, његова песничка 
слава је најсличнија песничкој слави Јована Илића. (То је она врста 
славе када се заборави творац песама.) Ретки су данас они који знају да 
је песме – навешћу само прве стихове – „Радо иде Србин у војнике” и 
„Орао кликће са висине” (песма посвећена Светозару Милетићу) 
написао Васа Живковић. Као да је био у праву Борислав Михајловић 
Михиз када је 1952. године написао да за Живковића знају само „ретки 
и одлични ђаци”. Наравно, нећемо и не смемо прећутати ни лепу 
студију Душка М. Ковачевића из 1990. године под насловом Васа 
Живковић, у којој је сав Васа Живковић. Наиме, Душко М. Ковачевић, 
како то у поднаслову књиге пише, осветлио је „живот, рад и 
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песништво” нашег јунака, али је, уз коментаре, објавио и све оно што је 
у литератури урадио Васа Живковић. 

У ХХI веку, пак, као да у први план избија политичка личност 
Васе Живковића. Наиме, Жарко Војновић пишући о Каменку и Павлу 
Јовановићу и њиховим животним подвизима, лепу пажњу посвећује 
политичкој активности Васе Живковића: мирио је Србе са разумом! 
(Књига има необичан наслов: Из Спарте светлост то јест Живот и 
подвизи Каменка и Павла Браће Јовановића уједно и библиографија 
издања саставио Жарко Војновић библиотекар у Панчеву, а књигу је 
објавила Градска библиотека Панчево 2010. године.) 
Али, вратимо се у XIX век. 

Црквена општина из Панчева желела је да обележи четрдесет 
година од дана када је Васа Живковић постављен за пароха у Панчеву. 
Година је 1886. и Васа Живковић на то не пристаје. Компромис је ипак 
пронађен – о свему томе нам пише Душко М. Ковачевић у поменутој 
студији Васа Живковић – тако што је слављеник пристао на то да му 
портрет буде окачен у свечаној сали општинске дворане. Портрет је 
урадио Урош Предић. Ништа преко тога, те 1886. године, Васа 
Живковић није желео. 

Ипак, три године касније и Васа Живковић је поклекао. Наиме, 
Панчево му се одужило прослављајући седамдесетогодишњицу 
Живковићевог живота.1 Душко М. Ковачевић цитира Милана Ћурчина, 
који је забележио да је прослава испала достојанствена и да је без 
нарочитог позива учествовало у духу цело српство у њој. Међутим, 
„најбољи” опис те прославе дао је сам слављеник у писму Илариону 
Руварцу. Наравно, не би требало сметнути с ума да је то писмо упућено 
Илариону Руварцу.Узгред, Иларион Руварац (1832–1905), пак, један од 
наших највећих историчара, живео је у Гргетегу више од четврт века – 
ретко га напуштајући. Међутим, баш захваљујући обимној 
кореспонденцији био је изузетно добро обавештен о свему што се 
догађало ван манастира. А његова најбоља писма јесту чиста 
литература. Духовита, лична, занимљива, често и непријатна, цинична, 
неугодна, оштра, сигурно су била подстицајна и за његове пријатеље од 
којих је очекивао да му пишу често и много... Његово природно стање 
је била једна врста љутитости – некад стварне, а некад глумљене. (Није 
тешко замислити како би реаговао Иларион Руварац на то да му неко уз 
                                                 
 
1 Узгред, стогодишњица рођења Васе Живковића прослављена је у Панчеву са три 
године закашњења, тек 1922. године. А иза те прославе остао нам је текст Милоша 
Црњанског о Васи Живковићу! 
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историјски рад, да би био објављен, тражи сажетке, резимее, апстракте, 
кључне речи или не дај Боже, котизацију... Али, боље да цитирам самог 
Руварца: „Да имам власти ја би[х] му ударио”... „врућих 25, све да се 
превија”... После тога би га прогласио Бугарином, врућопишом, и 
нашао да је цинцарског порекла). 
 Дакле, пре нама је топло писмо старом пријатељу, али са подешеним 
тоном према ономе ко то писмо прима! Није панчевачки прота човек 
без духа – али је ту духовитост требало активирати... А, активирао ју је 
онај коме је писмо било упућено. Лепа, блага, аутоиронија боји ово 
писмо. Али, да пређемо на ствар. 

 

Велештовани пријатељу, 

Господине Впречаснејши! 
Дошла је старост тиха, безмолвна и безклопотна, и ја у мом скромном 
положају гледах спокојно на ведри заход живота мога, кад ме из те 
необуревајеме контемплације продрмаше и пробудише несташни добри 
пријатељи, па да ме бајаги мало разоноде и угладе боре са чела 
старачког, приредише неку параду, неко помодни јубилеј, те ја nolens 
volens морадох 31. јан. о. г. кад сам навршио 70 годишњицу – као 
убрађена млâда готово 6 сати безодморно на укрућеним ногама 
примати депутације, гратулације, овације, манифестације, 
демонстрације и шта ти ја знам још какве кубурације од разних 
корпорација и појединаца. А ја то захтевао нисам а још сам све ти још 
мање мање заслужио но васује – они и без моје приволе учинише своје, 
ма да ја не марим за такве остентације и декларације, те поигравши 
се са мном мало комедије, на силу божју натукоше ми на главу преко 
историчког и облиговног феса сребрн венац и овенчаше ме – ма да се 
удови свештеници и паки не венчавају – аратос их било! 
Е шта ћемо, данашњи свет хоће да тера шалу по моди, но шат дође 
време, да и ови јубилеји дођу у румпелкомору, као н. пр. кринолини и 
чибуци и ситъ подобная. 
Еле мене са свију крајева народа поздравише са близу 100. телеграма и 
до 50. писама, те сад моје муке, дај одговарај и захваљуј се јубилару 
бар половини од тих Срба и Српкиња, јер да замолчитъ или учиниш се 
невешт, рекло би се: гле тај слављеник је баш прави баукер... као да 
живи гдегод у пустињи, нема резона и куртоазије etc. etc. 
Но у шали ваља казати и истину! И ако сам по нарави скроман и не 
волим калабука, ипак ми је годило и срци и души, што ме се сетише 
мнози и старији и млађи пријатељи и знанци, те ми љубазним, слатким 
и ласкавим речима изјавише, да ја нисам баш мачији кашаљ. Само ми 
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то некако не иде у главу – што ме силом праве и граде неким омиљеним 
песником зарад оно неколико песмица младалачких, кад не беше 
песника, него стихотвораца – и ја и то нисам – нити смем примати 
такве титуле. Е, али сила Бога не моли; ето ја, који за 30 година не 
узех гусле у руке морам да се покорим гласу народа и да са Овидом 
речем: Est dens in ma! 
Но одох далеко! Приметио сам, да су ме многи поздравили лепим речма 
– али онај телеграм са Камена Гргетешког ме је најпријатније 
изненадио и неисказано обрадовао и ја не могу – а да се на толикој 
пажњи и пријатељству не захвалим најтоплије и возљубљеном г. 
Архимандриту и преподобној братији: О. Гедеону и О. Спиридону. 
Толику почаст и одликовање ја ваистину заслужио нисам. 
Благодарећи дакле и опет Вама Г. Архимандрите и братији, 
допустите још да запитам: А кад се мени шврћи таква јубилејска 
почаст чини, мени меншемъ во [нечитка реч] – да какву ће морати 
народ приредити светковину кад буде време оному человьку правом 
научењаку – који је најдубље завирио у прошлост српску и трудно и 
знојно накупио драгоцена блага за историју нашу – и кога Гдь Богъ 
поживи много и премного льта – а име његово и без јубилеја остаће 
славно и вечито не само у нашем и словенском, но у свем ученом свету! 
Одржите ме и даље у лепој успомени и љубави – а ја сам као и до сада 

 Ваш истина одани поштоватељ 
У Панчеву 10. феб. 889.  В. Живковић прот. 
Чини ми се, нећу ни до ускрса бити готов са одговорима и 
захвалницама. 

Приређивачу овог писма остаје једино да каже да се ово писмо 
чува у Архиву САНУ под редним бројем 5369 и да се сада први пут 
објављује. (Узгред, у поменутој књизи Душка М. Ковачевића – Београд 
1990 – налази се портрет Васе Живковића, који је 1866. године урадио 
Урош Предић, а та слика се чува у Галерији Српске православне 
црквене општине у Панчеву.) 
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ИДЕОЛОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ У „ТРАГОВИМА“ 
ВУКАШИНА ФИЛИПОВИЋА 1 

Драгана Рајовић 

Сажетак: Циљ овог рада је да се укаже на погубан утицај 
тоталитарних режима на уметничко стваралаштво. Филиповићев роман 
сагледан је у контексту послератног периода комунистичког револуционарног 
надахнућа у бившој Југославији. Роман, као најподеснија књижевна врста, био 
је потпуно у служби система. Тенденциозне идеолошке импликације у 
„Траговима“ засениле су аутентичан слој сведочанства о животу у косовској 
равници. Упркос несумњивим утицајима и идеолошко револуционарној 
мотивацији, рад указује на то да је аутор покушао да их донекле надиђе. 
Кључне речи: Тоталитаризам, послератни роман, идеологија, национални 
идентитет, аутоцензура. 

Писци послератне српске књижевности на Косову и Метохији 
имали су непорециву потребу дистанцирања од традиције, па се ова 
књижевност може сматрати књижевношћу дисконтинуитета. Богато 
књижевно наслеђе још од Светог Петра Коришког (око 1310) па све до 
Зарије Р. Поповића (1856-1934), Јанићија Поповића (1883-1951) и 
посебно Григорија Божовића (1880-1945) као да није ни постојало. И ма 
колико се маглили видици са садашње историјске дистанце, не треба 
превидети да је управо трагична судбина Григорија Божовића кога су 
под оптужбом за злочинство против народа 2 комунисти стрељали 
пред сам крај рата, могла била опомена будућим писцима.3 Правећи 
                                                 
 
1 Рад је написан у оквиру научног скупа Дело Вука Филиповића, Косовска Митровица-
Грачаница, 26-27.септембар 2012. у организацији Филозофског факултета Универзитета 
у Приштини. 
 2 Миленко Јевтовић: Личност и књижевно дело Григорија Божовића, Стари Колашин, 
Нови свет, Институт за српску културу , Зубин Поток, Приштина, 1996, књ.2, 135. 
 3 Одељење за рехабилитацију Окружног суда у Београду донело је маја 2008. решење 
којим је усвојен захтев за рехабилитацију Григорија Божовића, угледног књижевника, 
професора призренске Богословије , националног радника и репортера Политике пре 
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потпуни отклон према традицији, послератни писци на Косову и 
Метохији готово да су се нашли у улози зачетника књижевности. У 
таквoм друштвено-историјскoм контексту, стваралаштво ових простора 
носило је двоструко бреме. Иако стварана у сопственој држави, српска 
књижевност Koсова и Метохије третирана је као књижевност 
националне мањине и као таква делила је судбину своје нације.4 У 
иначе тешким оклностима, у односу на поезију и критику, у посебној 
немилости налазило се прозно стваралаштво. Живот књижевних дела 
насталих на овом простору, зависио је од случајних околности, личних 
веза и друштвеног угледа аутора. Иако је припадала јединственом 
српском културном простору, косовско-метохијска литература је по 
неком немом споразуму, маргинализована.5  

                                                                                                                   
 
Другог светског рата. Захтев је поднео Божовићев рођак , професор Филозофског 
факултета у Косовској Митровици , др Маринко Божовић. Констатујући да је Григорије 
Божовић био антикомуниста, суд је закључио да је овом угледном књижевнику и 
новинару суђено из политичких и идеолошких разлога, а да му је неоснована, најтежа, 
казна изречена зато што је био велики Србин. Доносећи решење о рехабилитацији , суд 
је ценио и околност да у пресуди на смрт Григорију Божовићу није била дата никаква 
правна поука, нити су изнети довољни и правно ваљани наводи како је уопште 
утврђено чињенично стање о његовој кривици. (Објављено у Политици 19.05.2008.) 
 4 Професор Драгомир Костић, у својој књизи Српска проза на Косову и Метохији (1945 
– 2000 ), Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2002. стр. 9. бавио се 
овом проблематиком. Он закључује да се књижевност на овом простору развијала 
далеко од књижевних и уметничких ауторитета, и да је као таква, најчешће остајала по 
страни , усамљена и углавном непризната. 
 5 У Антологија српске прозе Косова и Метохије (1945-2000 ) Свила у пепелу, Институт 
за српску културу; Друштво књижевника Косова и Метохије; Културно – просветна 
заједница Подгорице. Приштина/ Подгорица, 2000. стр.11.професор Драгомир Костић 
истакао је да је од матичне државе форсирана, често и агресивно, књижевност стварана 
на другом језику , албанском или турском. Издавачи у Београду или Новом Саду су, на 
пример, радије објављивали преведена дела албанских и турских писаца са Косова и 
Метохије, мада су ти преводи могли бити објављени (као што су и објављивани, али, 
изгледа, не довољно, односно недовољно афирмативно) у Приштини , него српске 
ауторе с овог подручја. Чак су и листови и њихови подлисци (Књижевни додатак у 
Јединству са рубриком Млади шиптарски приповедачи ), као и часопис Стремљења , 
који су излазили на српском језику, покретани, између осталог, да би се албанска 
књижевност преводила и тиме јој била отворена врата Југославије и света. На другој 
страни, српски писци, који су све то немоћно гледали , још су додатно потцењивани, и 
то управо од стране оних које је држава форсирала. Тако, на пример, у Трагању , 
Антологији прозе на Косову Вехапа Шите и Реџепа Ћосје, објављеној у Сарајеву 1971. 
српски писци и српска књижевност на овом простору нису ни поменути. Због 
наведених околности , периодизација српске послератне прозне књижевности на 
Косову и Метохији, поред књижевног, условљена је историјским и социолошко-
културолошким аспектима. У том контексту, могу се уочити три периода и модела: 
традиционалистички (Вук Филиповић, Данило Николић и рана остварења Божидара 
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У послератном периоду револуционарног надахнућа, роман је 
био најподеснија књижевна врста којом су писци тога доба сведочили о 
рату и револуцији. Ради бољег разумевања ове врсте романа неопходно 
је нагласити да је социјално ангажована уметност у Србији, у односу на 
естетску вредност дела, предност давала политичком и идеолошком 
прагматизму. Писци произашли из Другог светског рата, који су 
тежили верном приказивању револуције у књижевности (наравно, 
подразумевана је сопствена визура са аспекта победничке стране) за 
собом су остављали маргинална књижевна дела (Чедомир Миндеровић: 
Облаци над Таром, Драган Симић: Нисам био сам, Ото Бихаљи Мерин: 
Довиђења у октобру, Вера Обреновић – Делибашић: Кроз ничију 
земљу). По мишљењу критичара, значајан помак у модернизацији 
романа тог периода представљају романи са елементима модерног: 
Свадба Михаила Лалића (1950), Зимско љетовање Владана Деснице 
(1950), Далеко је сунце Добрице Ћосића (1951) и Песма Оскара Давича 
(1952). Наведени писци одређивали су књижевни укус и били узор 
будућим писцима. Високе функције у партијској хијерархији, као и 
добијене књижевне награде, доприносиле су њиховом угледу. 
Ослобађајући се класичног наслеђа реализма, њихови романи увели су 
нове вредности у књижевност тога доба. Централно место пишчевог 
интересовања више није искључиво револуција, већ појединац који 
сопственим искуством одражава тадашње друштвено – историјске 
прилике. Јунаци романа више нису само носиоци и тумачи одређене 
идеологије, већ су приказани кроз лични доживљај датих околности. 
Међутим, ма колико се тадашњи критичари трудили да укажу на помак 
у модернизацији романа, и садржином и поруком, роман овог периода 
потпуно је у служби система. Тадашња читалачка публика углавном 
није разликовала стварност књижевног дела од стварности живота, па 
су послератни романи доживљавани као верно сведочанство о рату и 
револуцији. С друге стране, о времену у коме су живели (промена 
друштвеног система, прогон народних непријатеља, обрачуни са 
неистомишљеницима, казамати, ломљење човекове личности и 
ограничавање слободе) није било ни речи. Управо на трагу поменутим 
романописцима који су направили формални заокрет у развоју српског 
романа о рату и револуцији, налазио се Вукашин Филиповић. 

Филиповић можемо сматрати зачетником послератне српске 
књижевности на Косову и Метохији. Свој први роман Трагови објавио 

                                                                                                                   
 
Милидраговића); модернистички (Пера Стефановић, Миленко Јефтовић, Петар Сарић ) 
и артистички период (Божидар Милидраговић, Радосав Стојановић, Ацо Ракочевић ). 
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је 1957.године. 6 Роман је штампан у издању Народне просвјете из 
Сарајева, као трећенаграђени на годишњем конкурсу. Годину дана 
касније, објављен је у преводу на албански језик. Роман младог писца 
(када је објављен, аутор је имао 27 година) био је први роман на 
косовско – метохијским просторима, али не и први роман тока свести 
са темом смисла рата и револуције. 7  

Чак и у Поговору првом издању Трагова8, који предстваља део 
образложења награде, критика је идеолошки осенчена: “Овај први 
његов роман и поред извјесних слабости у фактури, очигледно због 
недостатка дуже праксе, одаје писца знатних могућности. „Трагови „ 
вјерно одражавају живот рудара у условима капиталистичке 
експлоатације, а касније талијанске и њемачке окупације. Рудари 
Косовског рудника дати су веома пластично у односу и сукобу са 
временом у којем се јавља чудовишни феномен издаје у облицима 
четништва и албанског квислинштва.“ Дакле, поред наведених 
„недостатака у фактури“ и тек наслућивању „писца знатних 
могућности“, дело је извесно препоручила подобна тематика 
„четништва и квислинштва“. 

БЕЗБОЖНЕ КЊИГЕ И ГЛАВА ОД ИЛОВАЧЕ 

Трагови тематски обухватају простор Косова и Метохије. То је 
прича о Косовцима и досељеницима, о побуни рудара Раскова, Срба и 
Албанаца, против окупаторске експлоатације и њиховом организовању 
револуције. Беда рударског живота са пониженим и исцрпљеним 
рударским породицама збија рударе око туберкулозног учитеља 
Мандића, идеолога револуције.Трагични ликови Младена Грујића и 

                                                 
 
6 Драгомир Костић у књизи Српска проза на Косову и Метохији (1945-2000 ), Институт 
за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2002. стр.19, ту годину сматра 
најзначајнијом за први почетни период послератног прозног стварања на српском 
језику на Косову и Метохији. 
 7 Милош Ђорђевић је у својој књизи Дело Вука Филиповића, Институт за српску 
културу – Приштина, Лепосавић, 2004, стр.123. приметио да је структуром и лепезом 
идеја, по својим вредностима, роман на трагу већ створеног у српском роману. Јер, две 
године пре Трагова објављен је роман Дај нам данас Радомира Константоновића, роман 
тока свести, који је темом смисла рата и револуције и њиховог одјека у душама 
појединаца - значио укључивање српског романа у европске токове. Трагови зато 
представљају већ виђено или, боље казано, већ остварено у развојном току српског 
романа. 
 8 Мисли се на Поговор у књизи: Вук Филиповић, Трагови, Народна просвјета, Сарајево, 
1957. 



 

 

61 

његовог оца Танде, са јасном границом међу њиховим световима и 
широк дијапазон женских ликова, од патријархалне Венке, преко 
револуционарке Марте, па све до морално посрнуле Софије и Катарине, 
чине окосницу дела. Ту су и власник угљенокопа Живић, кога рударске 
породице зову – Шешир крвопија, Руди Фаркаш, колонело Луиђи, 
Младенов пријатељ Даут, партизани... Мисао водиља романа је стара 
косовска песма Стојна мома бразду копа. 

Митизација стварности, посебно револуције, опште је место 
послератних романа које је Филиповић углавном пресликао у 
Траговима. Евидентно је и потпуно одсуство хумора, као и уочљива 
патетика и интелектуализам. Драматичност у обликовању радње, 
инсистирање на тешким, трагичним ситуацијама, поетизација језика и 
патетичан тон, све указује на артикулисање новог човека дораслом 
новом добу које долази. 

 Аутор нас у дело уводи кроз икону Светог Јована Крститеља 
(Главосека) и кандилом које под њом гори. Приказ крсне Славе, коју 
прославља домаћин Танда Грујић, уобличава први слој романа, саткан 
од патријархалне атмосфере традиционалне косовске породице, чији је 
распад већ наговештен Младеновим одсуством. Отужни звуци старе 
косовске песме Стојна Мома бразду копа, дан до пладне, дан до 
гроба... уоквирују слику света са којим је Младен заувек раскрстио. 
Младен је православну веру заменио учитељевим богом. „Аџа Тандо, 
ми смо будале што не пустисмо наше псе да растргну оног жутог 
човека кад се појавио у Угљаре тридесет пете... Изађем ја у поноћ у 
обор. Јагњила се овца. Погледам кроз брестове гране. Прозор на школи 
светли. Тамо је одлазио твој син и Ставра и онај Даут црни, 
чворновати, из Дренице, познајете га. Учитељица је скренула пажњу 
оцу Сотиру, отац Сотир инспектору, па се умешао и наредник 
жандармерије. У орману пронашли безбожне књиге и главу од иловаче. 
То је био учитељев бог. Отровао се и твој син, аџа Тандо.“  9 

 Филиповић конституише два непомирљива света које спаја 
једино родитељска жртва, нарочито на почетку и на крају романа. 
Најпре када страдалник Танда робија уместо сина, и на крају када „као 
јагње на заклање“ буде жртвован Младеновим идејама. Тандин свет је 
свет љубави и жртве, а Младенов осионости и отпадништва.  

 Идеолошке имликације у делу посебно су уочљиве у братству и 
јединству Срба и Албанаца. Иако се подразумева историјски 

                                                 
 
9 Вук Филиповић, Трагови, Народна просвјета, Сарајево, 1957.стр. 8. 
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међуетнички јаз међу овим народима, писац у подтексту сугерише да 
заједничка несрећа и виши интереси подразумевају идентичан пут 
традиционално конфронтираних страна. Сликајући косовски миље, 
било би веродостојније да се писац задржао на уметничкој функцији 
албанског језика, којом је дочарао породични, друштвени и социјални 
живот Албанаца.10  

 Власник угљенокопа, Петар Живић (Шешир крвопија) „ Био је 
примерно ухрањен и образован толико да је знао да издваја појам 
Балкана од Европе, али вешт да купује акције и најми сеоску 
голотињу... Волео је Стевана Немању и мрзио латиницу.“11 То да је 
Шешир крвопија, који је живео од зноја сеоске голотиње, волео 
Стевана Немању и мрзео латиницу (наизглед успутно, суштински 
тенденциозно) иплицира његов национални идентитет, његово 
великосрпство, са којим се у послератном периоду када је роман 
стваран, морало коначно обрачунати.  

 Чак и када Живић евоцира успомене на почетак рада 
угљенокопа, који рудари логорашког изгледа доживљавају као ад који 
их гута заједно са њиховим гладним и вашљивим породицама, аутор их 
ставља у контекст националних симбола. Све почиње на сабору испред 
храма Светог Николе (чију је градњу финансирао Живић) патриотским 
заносом који се позива на 1389. годину, уз неизбежно присуство 
свештеника Сотира. Управо тај призор, замутио је очи Косовцима који 
су у њему наслутили подземље своје будућности. Када епидемија 
почиње да коси рударе, које из барака на сеоско гробље износе у просто 
израђеним ковчезима, чак и кроз уста инжењера Бенигера проговара 
револуционар:“Баснословна сума бачена је, господине, на украшавање 
храма Светог Ђорђа, а нема амбуланте... Баснословна сума страћена 
за хуманизам апстракције и мистике, за фреске и осигурање рајског 
насеља душе Ваше екселенције, дођавола, сума исцеђена из костију 
ових будала за мир душе побожног акционара, за позлаћене олтаре и 
аждахе и распећа каквих иначе има напретек, за савремене голготе 
царства микроба и вируса... “12 

                                                 
 
 10 Занимљив је податак да су прве приповетке Вукашина Филиповића , Ђемо и Ујупова 
бразда, који иначе спадају у прве послератне прозне радове на Косову и Метохији, иако 
написане на српском језику са тематиком из живота других нација , што се може 
тумачити аутоцензуром, најстрашнијим обликом насиља писца над самим собом. 
11 Вук Филиповић, Трагови, Народна просвјета, Сарајево, 1957. стр. 48. 
12 Исто, стр.52. 
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Уз поменуту констатацију да су послератни романи доживљавани 
као верна сведочанства о рату и револуцији, требало је придодати 
проверене методе политичке индоктринације којима се постизало 
помућење смисла за критичко процењивање реалних догађаја. Тако 
читалац, који се већ налази у индоктринираном окружењу, несвесно 
идентификује почетак суноврата рударских породица са елементима 
религиозног и националног. 

Чак и у приказу љубавног заноса између Младена и Катарине 
Фаркаш, када се Младен, растрзан између страсти и зова револуције, 
одлучује да ризикује углед револуционара, писац радњу смешта у 
оскрнављени сеоски манастир. Ако накнадно сагледамо историјски 
контекст радње романа, суочавамо се са чињеницом да су у току Другог 
светског рата немачки фашисти манастире користили као болнице, а 
комунисти као коњушнице.13 Имајући у виду ово историјско бреме 
српског народа, писац поменуту сцену смешта у оскрнављени манастир 
без икаквог уметничког утемељења, мотивисан искључиво идеолошки. 
Катарина у вртлогу страсти, дува у пламен кандила у манастиру који је 
сада преноћиште за скитнице и катранџије. Гашењем манастирског 
кандила, Катарина симболички гаси пламен кандила под Тандином 
славском иконом Светог Јована Крститеља, чија глава почива на 
крвавом убрусу...  

На самом крају романа, Филиповић ублажава идеолошку 
оштрицу, и Младенова неочекивана одлука да се супротстави зову 
револуције и не оде са рударима, чини га обичним човеком од крви и 
меса.  

Циљ овог рада свакако није да се оспори таленат Вукашина 
Филиповића, већ да се укаже на погубан утицај тоталитарних режима 
на уметничко стваралаштво. Колико је било Григорија Божовића или 
оних који су после Другог светског рата одложили перо немоћни да се 
супротставе и искажу? Филиповић је, бавећи се књижевном теоријом и 
критиком, активно био присутан у савременим књижевним токовима 
(Поетика Виктора Шкловског), тема Трагова, такође је била актуелна. 
Да ли је можда млади књижевник у теорији и критици тражио 
уточиште за свој таленат, јер се у тој области, за разлику од прозе, 
бављење актуелном тематиком није нужно плаћало уметничком 
слободом? Да ли је Филиповићево упадљиво инсистирање на томе да 

                                                 
 
13 Драгиша Милосављевић, Изгубљена ризница манастира Милешеве, Службени 
гласник, Београд, 2010.стр.47. 
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тумач књижевног дела мора бити нужно усредсређен искључиво на 
текст, занемарујући вантекстовне околности, попут пишчеве 
биографије, заправо потреба да се на индиректан начин одрекне једног 
дела своје прозе? На ова хипотетичка питања не можемо добити 
одговор, али се над њима можемо замислити. 

Роман Трагови свакако заузима значајно место у низу српских 
романа са тематиком рата и револуције, а у историји српске 
књижевности остаће забележен као први роман са овом тематиком на 
Косову и Метохији. Упркос несумњивим утицајима и идеолошко 
револуционарној мотивацији, аутор је покушао да их донекле надиђе и 
да у роман угради аутентичан слој сведочанства о животу у косовској 
равници.  
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IDEOLOGICAL IMPLICATIONS OF "TRACES" BY VUKASIN 
FILIPOVIC 

Dragana R. Rajović  

Summary: The aim of this paper is to highlight the devastating impact of 
totalitarian regimes on artistic creativity. Novel "Traces" is reviewed in the context 
of the post World War II period of communist revolutionary inspiration in former 
Yugoslavia. Novel, embraced as the most suitable literary form, was completely in 
the service of the system. Tendentious ideological implications of "Traces" 
overshadowed the layers of authentic testimonies about life in Kosovo plain in the 
novel. Despite the undoubted influence of revolutionary and ideological motivation, 
it is noted that the author attempts to overcome this influence to some extent. 

Keywords: Totalitarianism, postwar novel, ideology, national identity, self-
censorship. 
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КЊИЖЕВНА МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ ГОРДАНЕ БРАЈОВИЋ 
КАО ПОКРЕТАЧ ЛИТЕРАРНОГ СТВАРАЛАШТВА УЧЕНИКА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Александар М. Јовановић1 

Сажетак: Литерарна манифестација Дани дечје поезије и 
стваралаштва Гордана Брајовић у Алексинцу траје већ четрнаест година. За 
то време појавило се дванаест песничких зборника са награђеним и 
похваљеним ученичким радовима. Ученички литерарни радови разврстани су 
у три узрасне категорије: од првог до четвртог разреда, од петог до осмог 
разреда основне школе и средњошколци. На овој манифестацији до сада је 
учествовало неколико хиљада ученика литерарних стваралаца из Србије и 
других земаља из окружења.  

У прегледу књижевних жанрова у првој категорији доминирају лирске 
песме, у другој узрасној категорији жанровска разноврсност се увећава 
присуством драмских текстова, као и репортажом, расправом, есејом и 
рефератом. 

Кључне речи: Ученичко литерарно стваралаштво књижевне 
манифестације за децу, литерарне секције, књижевни жанрови, објављивање. 

Од манифестација републичког значаја које негују искључиво 
дечје литерарно стваралаштво посебно високо место имају Дани дечје 
поезије и стваралаштва Гордана Брајовић у Алексинцу, коју 
организује Центар за културу у Алексинцу и компанија Вечерње 
новости из Београда.  

У првих неколико година ова се манифестација одвијала под 
именом Меморијал Гордана Брајовић, али се већ једну деценију одвија 
под именом Дани дечје поезије и стваралаштва Гордана Брајовић2. 

                                                 
 
1 srbinjastrebac@gmail.com 
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За четрнаест година ове манифестације појавило се дванаест 
песничких зборника (зборници три и четири, као и шест и седам су 
двоброј). У четрнаест минулих година (1997-2011) неколико хиљада 
ученика учествовало је на књижевном конкурсу ове манифестације, а 
оцењивачка комисија сваке године је само тридесетак радова издвајала 
као најуспелије и најоригиналније.,, Случај је хтео“, писао је после 
првог Меморијала Драгутин Огњановић,,, да се смрћу Гордане 
Брајовић, у недостатку књижевних сусрета примерених деци у ширем 
окружењу, културни посленици нашег завичаја одлуче да њеној 
личности посвете меморијал. Та одлука се показала оправданом, јер је 
већ први сусрет са децом потврдио значај и смисао овакве културне 
манифестације.“3 

Сви поменути зборници изашли су под називом Песма међу 
песницима, што је својеврсна метафора за одабране и награђене 
ученичке радове и по томе је сваки од ових зборника био богата 
књижевна разгледница за одређену годину. Објављивање похваљених и 
награђених радова младих људи био је додатна енергија која им је 
помагала да стваралачки стасају. Многима је то био подстицај и 
охрабрење за даљу стваралачку активност, поручио је на почетку ове 
манифестације познати песник за децу Слободан Станишић.  

Већ у првим годинама ова књижевна манифестација окупила је 
младе ствараоце из некадашњих југословенских република: Србије, 
Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, али и из 
других земаља: Мађарске, Румуније, Аустрије, Немачке. 

У овој манифестацији учествовали су до сада скоро сви писци за 
децу који пишу на српском језику: Мира Алечковић, Драган Лукић, 
Љубивоје Ршумовић, Добрица Ерић, Слободан Станишић, Перо Зубац, 
Мошо Одаловић, Душко Трифуновић, Божидар Тимотијевић, Станоје 

                                                                                                                   
 
2 Гордана Брајовић (1940-1996) рођена је у Суботинцу код Алексинца. У завичајном 
Алексинцу завршила је основну школу и гимназију, а Светску књижевност 
дипломирала на Филолошком факултету у Београду. У време школовања уређивала је 
листове Средњошколац, Студент, Младост. По завршеним студијама радила је као 
новинар, а највећи део свог радног века провела је као репортер Вечерњих новости. 
Објавила је девет књига стихова и прозе за децу. После њене смрти у Алексинцу је 
покренута песничка манифестација са именом Гордане Брајовић а с циљем да се 
покрену млади ставраоци у различитим жанровима писања. До сада су у 
манифестацији, поред деце из Србије, учествовала и деца из дијаспоре.  
3 Зборник Другог југословенског књижевног сусрета Меморијал Гордана Брајовић, 
Алексинац-Сокобања 1998. (Уредници: Јован Кесар и Миливоје Р. Јовановић, Вечерње 
новости, Београд 1999, стр. 13) 
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Макрагић, Ранко Павловић, Драган Колунџија, Миломир Краговић и 
многи други. 

Сваке године на конкурс песничке манифестације Дани поезије и 
стваралаштва- Гордана Бајовић пријављују се радови ученика за три 
категорије:  

• од I до IV разреда основне школе 
• од V до VIII разреда основне школе 
• средњошколци. 

Манифестација се увек одржава у пролеће, последње седмице 
априла4.  

Априлски песнички сусрети у Алексинцу посебно су мобилисали 
неколико ђачких литерарних колектива:  

• Литерарни клуб Перо младости при Народној библиотеци 
„Јован Поповић“ у Кикинди; 

• Песничку радионицу при библиотеци „Детко Петров“ у 
Димитровграду; 

• Књижевни клуб Прејака реч из Ниша; 
• Литерарну секцију Основне школе „Јожеф Атила“ из Новог 

Сада; 
• Литерарну секцију Основне школе „Милан Илић Чича 

Шумадијски“ из Хан Пијеска у Републици Српској; 
• Литерарну секцију Основне школе „Васа Чарапић“ из Белог 

Потока код Београда. 

Сваке године по неколико стотина ученичких радова у свим 
књижевним жанровима пристиже са ових адреса на литерарни конкурс 
у Алексинцу.  

Захваљујући априлским књижевним сусретима у Алексинцу, већ 
стасава најмлађа песничка генерација која смело и оправдано преузима 
српску песничку штафету. Међу њима је Невена Стошић из Бањалуке, 
сестре Наталија и Јефимија Коцић из Ниша, Милица Ракиџија из 
Београда, Данијел Лазић из Сврљига и многи други.  

Неки од ових младих песника који су лауреати из првих година 
манифестације, већ имају своје афирмативне песничке збирке. Они 

                                                 
 
4 Један сегмент ове манифестације била је садња младе трешње у дворишту школе 
„Свети Сава“ у Суботинцу, родном месту Гордане Брајовић. Прве године ове 
манифестације младу трешњу засадио је песник Драган Лукић. Том приликом 
организује се јавни час казивања поезије. Заједно са песницима своје стихове казују и 
чланови литерарне дружине из ове школе. 
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нису више вентуристи (они који долазе), они су већ дошли и са њима 
почиње ново литерарно доба.  

Нашој књижевној историји су познати примери када су уредници 
угледних књижевних часописа отварали рубрике управо за још 
неафирмисане књижевне ствараоце. Такав пример шездесетих година 
20. века била је Багдала из Крушевца, лист за уметност, културу и 
књижевност, која је имала рубрику Venturi, у оквиру које су 
објављивани радови младих аутора, дакле, оних који су у овој рубрици 
показивали јавности своје прве пробе пера.  

Манифестација Дани дечје поезије и стваралаштва Гордана 
Бајовић за четрнаест година свог континуираног трајања (одржала се и 
у ратној 1999. години) окрилатила је многе младе људе да стварају и 
објављују. У коначном, и све институције које су систематизовано 
уводиле децу у стваралачки процес, добиле су кроз награде са ове 
манифестације и своју сатисфакцију за предан и истрајан рад. Песнички 
сусрети у Алексинцу охрабрили су младе људе да пишу, да у стих 
уткају неко своје искуство, срећу или тугу, рану или ожиљак, поставе 
неко узнемирујуће питање. Крајем деведесетих година тема рата била је 
веома честа у стиховима деце писаца. Неколико генерација српске деце 
писало је о погибијама, ратним разарањима, масовној смрти. Тек се од 
седмог песничког сусрета у Алексинцу опсервација деце поново 
вратила у ведре просторе детињства. 

Када је Душан Радовић састављао своју Антологију српске 
поезије за децу, записао је у предговору:,, Стигли су нови људи, са 
друкчијим животним и песничким искуством, и томе се можемо само 
радовати. Наша поезија је постала разноврснија по идејама и 
поступку... Није све и не може бити безазлено ни код деце. И она имају 
различита искуства са светом и људима.“5 То су на својеврстан начин 
показали и досадашњи песнички сусрети деце у Алексинцу. 

Прву категорију ученичких радова у манифестацији Дани дечје 
поезије и стваралаштва Гордана Бајовић чинили су радови ученика од 
првог до четвртог разреда основне школе. У овој узрасној категорији 
доминирао је као жанр лирска песма, чија је мотивика узета из 
непосредног дететовог окружења, као што су породица, место у коме 
живи, природне појаве, свакодневни доживљаји, животиње и птице и 
слично.  

                                                 
 
5 Душан Радовић, Антологија српске поезије за децу, четврто издање, СКЗ, Београд 
1991, стр. VII 
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На примеру награђене песме Свитац 1997. године коју је 
написала Александра Стефановић, ученица првог разреда, види се да 
песма долази из опсервације детета и да је у изразу видљива 
прецизност, што указује да се веза између виђеног и речи остварила у 
потпуности и да ученица има осећај за песму као целину: 

 
 

Свитац 
 

Свитац има моћ 
да осветли ноћ. 

 
То је једна 
буба мила 
која има 
златна крила. 

 
Свитац има моћ 
да осветли ноћ. 

 

Ученица другог разреда Паула Барачков награђена је 1998. 
године за песму: 

 
Гнездо 

 
Од сламчица 
од гранчица 
и додатак 
- перје. 

 
На врху дрвета 
гнездо је. 
Једно јаје 
и још два,  
црвкутаће 
шума сва. 

 

Код ње је перцептивни ниво обогаћен новом емоцијом-
ишчекивањем, чиме је опевани мотив добио на пуноћи опеване слике. 
Хоризонт очекивања сведен је на најснажнији утисак који дете има при 
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помену појма гнездо. Гнездо је са очекиваном емотивном асоцијацијом 
на птице, а птице су за дете превасходно певачице, од чије песме бруји 
шума од пролећа до јесени.  

У дечји искуствени свет још није дошло сазнање да гнездо може 
да буде гнездо грабљивице или да буде разрушено и празно. Овако, 
песма је леп пример дечје опсервације и дечје маште у исказу који у 
семантичком и духовном слоју остварује потпуну хармоничну целину.  

На примеру песме Сутра Катарине Горчев, ученице првог 
разреда (2009) из Димитровграда, опевана је свакодневица савременог 
детињства које протиче у очекивању и без родитељске пажње као 
неминовног усуда савремене урбане деце: 

 
Сутра 

 
Свако вече пре спавања 
Ја замолим моју маму 
Да исприча мени причу 
Да растера ноћну таму. 

 
Моја мама каже – сутра,  
Немој сада да ме гњавиш. 
Боље ти је сад да спаваш,  
Не да вичеш и галамиш. 

 
Ето мене опет сутра 
У кревету, жељна приче. 
Чујем маму из кухиње 
Немој сада, како виче. 

 
Кад ли ће то сутра доћи 
Да испуни жељу моју,  
Да растера ноћну таму,  
Да прекине ову драму? 

 

Песма је дата у благој лирској нарацији која остварује латентну 
фабулу у којој је централни мотив неостварена дечја жеља да заспи уз 
мајчину причу. Проблем није нов, али је очито трајан. Свако дете са 
својим проблемом увек је нова прича која заслужује пажњу и 
разумевање. Песма је испевана с циљем да буде опомена, и зато се 
овакви ученички радови могу назвати радови с тезом, или грубље 
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морално-дидактичка стихована порука. У наведеном примеру очито је 
да је израз слабији од мисли. У намери да римују, деца често не 
поштују дух свог језика и променљивост семантике у зависности од 
редоследа речи и свеукупне еуфоније. Овај пример је добра 
илустрација како јака и сугестивна мисао није добила одговарајуће 
лингвистичко рухо, нарочито због колоквијалних синтаксичких 
формула.  

Поред лирских песама у овој узрасној категорији јављају се и 
прозни радови. У њима се такође огледа жанровска разноврсност. 
Најчешће су то описи природе кроз сва годишња доба, доживљај са 
излета или екскурзије, описи животиња, а затим следе кратке приче о 
неком личном доживљају или сусрету са неком непознатом или 
знаменитом личношћу. Занимљиво је да има и првих покушаја писања 
бајки, прича о животињама, а и драмских покушаја.  

Ученици у овом периоду школовања већ имају представу о 
научном и уметничком описивању.  

Научно описивање се користи за представљање предмета, 
природних појава, биљака, животиња и другог. Ово описивање 
одликује:  

• тачност 
• логичност 
• јасноћа израза. 

Уметнички описи имају другу функцију. У њима има поређења, 
епитета, метафора... дакле, износи се своје виђење онога што је предмет 
описа и инсистира се на личном доживљају тог предмета. Ученици 
треба да знају да један предмет никада не може да буде описан на исти 
начин, зато што описивање није само ређање видљивих одлика, већ 
њихово представљање.  

Код свих састава у којима се описује предмет, потребно је да се 
открије његова лепота, оживела у човековим рукама или оживела кроз 
његов поглед. Описивање ћилима, на пример, тражи умеће ученика да 
доживе боје на том предмету и да у њиховој комбинацији открију 
замисао непознатог ткача. Ако ученици открију и доживе лепоту 
предмета, наћи ће и најлепше решење за опис.  

Добар пример успелог описа дао је ученик четвртог разреда 
основне школе у опису мачета: 

„Зима је загосподарила. Напољу је хладно, дува јак ветар. Мраз је 
окрпио кристалним ледом сваку барицу. Гоњено јаким ветром 
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непомично стоји дрвеће, њишући се као да се отима од неког и некуда 
бежи.  

Вече је. Одлично време за шетњу. Задовољно корачам широком 
улицом. Нигде никога, само понеки траг пса луталице. Бројим кораке. 

Одједном, нешто је пресекло моје бројање. Једно мало, изнемогло 
маче стајало је у дубоком снежном покривачу, молећи за помоћ. Било је 
само и тужно. На малим трепавицама нахватало се иње, поглед укочен 
од хладноће. Пажљиво сам га узео и умотао у јакну. Срце му је јако 
куцало, из очију су сијале искре среће.  

Вратио сам се кући са новим пријатељем. Уз топлу пећ и чинију 
млека, мој Срећко данас лежи и задовољно преде.  

Добро се добрим враћа, а Срећко ме свако јутро у школу испраћа“.  

 

(Душан Лазаревић, IV-3, ОШ „Кнез Лазар“, Лазаревац) 

 

Поред оваквих описа, јављали су се радови у којима је описиван 
пејзаж, портрет, догађај. Под описом пејзажа подразумевамо 
описивање природе која окружује човека. Зато је пејзаж присутан у 
сваком књижевном делу. Код описивања пејзажа циљ је да ученик 
опише природу својим речима, да нам је приближи и покаже. Тако се 
ученицима најчешће задају теме: Мој завичај, Зимска слика, Весела 
јесен, Пролеће у мом селу...  

У оваквом опису највидљивија је лична ученикова емоција, 
изазвана конкретном природном сензацијом. Ученици су пред изазовом 
да опишу целу природу: биљни и животињски свет, предмете, 
атмосферу коју чине мириси, боје, звуци. Описивање пејзажа је дуг 
процес у коме се треба успешно изборити са доживљеном сликом и 
сопственим речима. Добар пример за опис пејзажа је рад са насловом 
Јесен у дванаестом зборнику фестивала. 

„Иако се хладноћа увлачи у сваку пору и тера нас са улице, јесен 
ипак има своје чари. Магловита, суморна јутра, киша која тихо и 
срамежљиво тапка. Лишће опада, ветар се игра са њим, одбацује га, 
исказује своју снагу, носи га далеко... носи и мене... једном скривеном, 
само мени познатом месту у моме срцу, успомени на мој први дан у 
школи и сусрет са учитељем. И тада је лишће шуштало под ципелама, 
ветар звиждао своју познату песму, тмурни дани пркосили својим 
невероватним бојама. 

Часовник на зиду већ четири године броји буђења и топле шоље 
млека... остало је још мало времена, ускоро завршавам четврти разред. 
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Збуњена сам, помало уплашена, не могу да замислим почетак школског 
часа без учитељевог гласа, осмеха, говора. Зашто све што је лепо тако 
брзо прође? Мисли израњају... киша не престаје... јесен је... лепа... 
најлепша.“.. 

 

(Марта Живковић, IV/2, ОШ „Љупче Николић“, Алексинац) 

Посебно су занимљиве фантазмагоричне приче у којима 
оживљава неживи свет из дечје околине, што је и психолошка потреба 
деце узраста првог и другог разреда основне школе. За пример узимамо 
причицу Краљевство у дрвеној кутији ученика првог разреда из 
Београда, која је објављена у четрнаестом зборнику Дани дечје поезије 
и стваралаштва Гордана Брајовић.  

 
Краљевство у дрвеној кутији 

 

„Постоји једно необично краљевство које се не налази иза седам 
гора и седам мора, већ је на полици мога радног стола у обичној 
дрвеној кутији. Оно је необично, јер у том краљевству живе два краља, 
две краљице, ловци, коњи, топови и пешаци. Кадгод отворим ту дрвену 
кутију, почиње борба између црних и белих, борба на шездесет и 
четири поља. Обе војске јуришају на краља и краљицу, воде борбу за 
освајање центра. Пешаци напредују, ловци нападају, топови пуцају, а 
коњи јуришају. Сви имају циљ да ослабе краља и освоје краљицу.  

У једној таквој борби, пре неколико дана, један пешак је постао 
херој, спасио је краљицу и своме царству донео велику победу. Цело 
краљевство се радовало, па и ја са њима. Затим сам затворио дрвену 
кутију и краљевство вратио на његово место“. (Алекса Вујановић, I-2, 
ОШ „Ђуро Стругар“, Нови Београд) 

Аутор ове бајковите приче је ученик првог разреда који је научио 
шаховску игру и о њој проговорио на метафоричан начин, не 
нарушавајући реалистичну раван игре. Персонификовање предмета, тј. 
њихово оживљавање, карактеристично је за овај узраст, али је та 
почетна позиција овде проширена на тај начин што је шаховска игра 
обогаћена новим смисленим ситуацијама које имају упориште у 
концепцији шаховске игре. Истовремено, ученик је сразмерно свом 
узрасту успешно провео економичност изражавања, тако да је 
целокупна прича мала по обиму, а опет разумљива по својој намери. 
Приповедање је остварено у складу садржине израза и форме.  
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Већ у четвртом разреду основне школе, ученици су пажљиви 
посматрачи света око себе. Тада се појачава осећај за расправу и детаљ, 
који је кључни елеменат приче. Добар пример за овакав вид 
приповедања је прича Огледало - непријатељ број један: 

„Још једно весело јутро. Када сам се пробудио, прво што сам 
угледао био је зид. Добро је да то није било огледало. Зашто? Па, ево 
како је изгледао мој претходни дан и биће вам јасно зашто вам ово 
кажем. 

„Устао сам ведар и расположен. Лагано силазио низ степенице, 
када сам предосетио да почиње гужва. Мој тата ужурбано је стављао 
кравату, да не би закаснио на посао. Кафу је пио ходајући. Тада се 
десила заврзлама. Велика флека од кафе нашла се на његовој новој 
кравати. Одмах је отишао пред огледало. Не би ни знао за флеку, да 
није било огледала. Нешто мало касније припремали смо се брат и ја за 
школу. Брат је заузео место испред огледала и није му падало на памет 
да жури. Не би му била толико важна фризура, да нема огледала. Мама 
ми је дала сендвич и ја сам кренуо у школу. Нисам желео сендвич, већ 
нешто слатко, па сам свратио у пекару. Широм отворених очију гледао 
сам неуобичајно дуг ред. Неки намирисани младић, који је мене 
подсећао на гундеља, задржао је ред, јер је са младом продавачицом 
причао о лепоти, а истовремено се гледао у огледалу. Бесан сам изашао 
из пекаре и помислио: опет то огледало! Кад сам се вратио из школе, 
пошао сам у бисокоп. У аутобусу сам видео човека са поцепаним 
капутом и са отрцаним шеширом. Можда је због тога и био тужан. 
Помислио сам како би његова туга била много мања, да око њега нема 
огледала. А онда је једна надмена госпођа са пунђом тражила да се 
померим, како би могла своју нову фризуру да погледа у огледалу. И 
најзад, у бисокопу сам чуо разговор две маме. Једна је рекла како ће у 
новом стану поставити огледало од пода до плафона. Тада сам схватио 
да огледало може бити људски непријатељ број један. Када не би било 
толико огледала, људи би били мање уображени, а многи би били мање 
тужни. Ако већ морамо да имамо огледала, мој предлог је да их не 
стављамо свуда“. 

(Мартин Бјелајац, IV-5, ОШ „Мирослав Антић“, Београд) 

 

У општем прегледу литератних радова који су ученици прве 
категорије слали на конкурс Дани дечје поезије и стваралаштва 
Гордана Брајовић, доминирају лирске песме, односно, оне у високом 
постотку надвисују остале жанрове, посебно прозне радове. Од прозних 
радова најчешћи су слободни састави, у којима ученици преносе своје 
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измишљене или реалне сусрете са људима и околином. Запажамо да већ 
на овом узрасту ученици знају да користе различите технике 
приповедања и настоје да изаберу модел који њима одговара и који им 
омогућава да најсадржајније и најлакше пренесу одређену 
информацију.  

У коначном, остаје запажање да су најчешће теме у радовима 
ученика ове категорије углавном темељене на личној перцепцији и 
личној имагинацији.  

Друга узрасна категорија (од V до VIII) 

Литерарно стваралаштво ученика од петог до осмог разреда на 
манифестацији Дани дечје поезије и стваралаштва Гордана Брајовић 
показује да се и у овој узрасној категорији наставља интересовање за 
мале лирске медаљоне, али и за кратке приче, па до већих приповедака 
или краћих драмских покушаја, фантастичних прича које инклинирају 
бајци, до есеја и краћих расправа.  

За ову узрасну категорију карактеристична је још увек 
доминација лирске песме и приче, што показује да се стваралачка 
активност ученика своди на само неколико популарних књижевних 
врста, са тематиком која је сведена на оквире свакидашњих доживљаја. 
Поред исповедне садржине, која присуствује у лирским песмама овог 
узраста, занимљиво је да су се крајем деведесетих година прошлог века 
и почетком новог миленијума, појавиле и дечје родољубиве песме. Оне 
су настале као резултат ратних сукоба, чије је рефлексије регистровало 
и дечје срце. За пример ћемо узети песму Коњаник у ноћи ученице 
седмог разреда. 

 
На глави шлем, у руци мач 
Цар Лазар Косово обилази 
Сваке ноћи попут свеца 
Српско Косово чува, пази. 
 
И тражи Југ Бог 
Његових девет Југ 
 Црвене божуре с Газиместана 
И међу њима Обилића. 
 
Док тако коњаник на коњу јаше 
Цео живот му давних времена 
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Цревеним барјаком лепрша, маше 
Косовом тече крв проливена. 
 
Зар је Косово, пита се Лазар,  
Земља моја, опет отета 
Ни мртвима нам нема спокоја 
Док овим пољем туђин шета. 
 
Милоше, Бане, Иване, Милане,  
Мачеве за појас, Косово зове 
Причести, Милице, своју браћу,  
Заветуј Богдане, српске синове: 
Увек се за Косово даје све 
Увек се за Косово живи и мре. 

 

Мирјана Фуртула, VII-1, ОШ „Славко Родић“, Лазарево (1999-2000) 

 

У првих десет година литерарне манифестације Дани дечје 
поезије и стваралаштва Гордана Брајовић најуспешнији песник међу 
свим такмичарима била је свакако Невена Стошић из Бањалуке. Она је 
прошла кроз све такмичарске категорије и много пута је освајала прву 
награду у својој песничкој категорији. Она је најбоља пример за однос 
детета према писању. Њен таленат сесвакодневно увећавао али и 
континуиран рад у изучавању књижевности. У каквог је песника 
израсла Невена Стошић, ношена славом са алексиначке литерарне 
манифестације, најбоље говори њена првонаграђена песма 
Пубертетска, објављена у узрасној категорији од петог до осмог 
разреда у зборнику број 11. Ова њена песма проглашена је за песму 
једанаестих књижевних сусрета у Алексинцу. 

 
Устанем понекад на леву ногу,  
Од раног јутра баш све ми смета,  
И знам ја добро, почиње борба: 
Ја лично против остатка света. 

 
Прво се, наравно, посвађам с мамом,  
А за њом, одмах, дође и тата,  
Преврћем очима, не слушам ништа 
И за све снаге залупим вратима.  

 



 

 

79 

Хоћу да знају да сам баш љута 
И да им све то буде јасно,  
Погасим светло у својој соби,  
А неку музику одврнем гласно. 

 
Јурцам по кући, вичем и скачем,  
Иако знам да не бих то смела,  
Онда из чиста мира заплачем,  
Права, правцата тевеновела. 

 
Тата због мене већ губи живце,  
Мами баш добро притисак скаче,  
А ја се дерњам, скичим и вриштим,  
К'о неко бесно и лудо маче. 
 
Онда се сетим да је субота  
И да ме друштво већ негде чека,  
Увежбам смишљено извињење,  
Осмех, два пољупца и ето лека. 

 

Млада песникиња сугестивно износи своје немире одрастања. 
Кроз различите односе у својој породици, она нас уводи у мисаони 
хоризонт непредвидивости пубертетског доба које се не мири и пати на 
путу тражења среће и пуноће у границама сопственог бића. Предмет 
песме је одрастање у замкама непотребних сукоба који су последица 
мучног усаглашавања са интимних хтењима и љубавним захтевима. 

Посебну пажњу привлаче есеј и расправа, који су очигледно 
резултат подстицаја у дидактичким задацима реализованих у оквиру 
наставе матерњег језика.  

Ученички есеј на овом узрасту је тип текста коме је у основи неко 
животно или естетско искуство. Асоцијативним путем излаже се 
мишљење са логичким и емоционалним расуђивањем о проблему који 
се односи на одређени предмет. Смисаона структура ученичког есеја не 
прати логику научног истраживања, већ је потчињена сазнању и 
фантазији ученика. 

У овој узрасној категорији, нарочито у осмом разреду, 
интересовање ученика за дубљу анализу огледа се и кроз писање 
реферата. Реферат је специфичан вид репродуктивног текста, који је 
замишљен да представља одређени аспект ученика у односу на 
конкретан изворни текст или групу текстова. 
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Овде су есеј и реферат ограничени само на књижевне покушаје, 
како би се упознала њихова структура и циљ, а продубљеније тумачење 
ових жанрова биће присутно у категорији средњошколаца, када ће есеј 
и реферат бити доминантни облици ученичке анализе. 

Занимљиво је да ученици овог узраста имају искорак у иронијско 
гледање на стварност која своје најниже манифестне догађаје има у 
опсервацији сопствене традиције. На овај начин ученици покушавају да 
бране свакодневно урушавање националних вредности и националних 
величина. У овом контексту занимљив је првонаграђени иронијски 
текст Орање Марка Краљевића-поглед на здрав начин живота из 2011. 
године. 

„Након напорног рада у локалном кафеу, отрован димом и 
заглушен буком, Марко Краљевић се враћа у свој скромни дом код 
мајке Јевросиме: ,,убијен“ клима уређајем, глава му ,,пуца“! Прогута 
бруфен и замота главу, да би смањио главобољу.  

Док мајка Јевросима спрема вечеру, он скокне у бокс до свога 
Шарца који на покретној траци тренира кас, да му две-три шаке 
концентрата и воду са ниским процентом натријума.  

После вежби јоге и ослобађања од стреса и напетости, Марко и 
мајка Јевросима седну да вечерају. За почетак, чорбица од артичоке са 
обраним киселим млеком. Окрепише се салатом од авокада, па 
гамборима, па штапићима од бамбуса.  

А када су се понајели, попише кока-колу зеро, па каже мајка 
своме сину Марко: Пиле моје, Краљевићу Марко, остави се, синко 
„четовања“ у смрдљивом интернет кафеу. Од тог вајде нема, нити вајде, 
нити пара, ни за морске алге, ни за интегрални пиринач, а камоли за 
зубара. Стиже ми шездесет лета, а ни на лифтинг нисам била. Него 
слушај своју стару мајку: узми свога коња Шарца, па ти ори необрађена 
брда и долине, те ти сади интегрални пиринач, шитаке печурке и 
генетски немодификовану соју. Направи, сине, фарму пужева, те ти 
храни и мене и себе, и снабдевај мањи тржни центар.  

Ту је Марко послушао мајку. Он изјутра упрегао Шарца, па отиде 
у поље неорано, те он оре од јутра до подне. 

Тад наиђе пољопривредна инспекција, па га пита:,, Море, Марко, 
што ти ореш њиве неоране? Што не користиш агротехничке мере и 
пољопривредне машине?? 

Марко њима силни одговара:,, Ман'те ме се, господо инспектори! 
Орем своје њиве неоране, здраву храну хоћу да одгајам. Нема мени ни 
трактора ни хемије.“  
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Мало затим инспекција друга, и они га исто питају. Марко њима 
мудро одговара: ''Господо еколошки инспектори, земља ова није 
отрована, Шарац драги није ми болестан, свима нама треба здрава 
храна“. 

Таман Марко потерао Шарца, те ето ти друштва за заштиту 
животиња. Они Марку строго саопштише:,, Брига нас је то што ореш, 
брига нас је то што садиш, али Шарца упрезати не смеш, ни да мучиш 
јадну животињу!. 

Пре да Марко ишта каже, Шарац схвати речи ове, те се одмах 
узјогуни:,, А тако, и ја имам своја права? Хвала вам, драги људи, што 
ми очи отвористе. А ти, Марко, нећеш ме више мучите, и ја ти нећу 
више орати“. 

„Шарцу драги, племенити створе, ниси ти за рало и орање, него 
за трке коњске“, рекоше му неки људи. 

Тад Шарац одмах реши:,, Тако је, на трке!“ 

Марко оста сам и извуче поуку.  
• Сваком поштеном бизнису највећи проблем представља 

инспекција. 
• И најбољу идеју на крају увек упропасти неки коњ. 

Покупи се Марко и са Шарцем право на хиподром. Шарац, хвала 
Богу, добро истрениран на тренинг траци, изврсно мотивисан и 
психолошки стабилан, у трци са обичном кљусади победи, узме 
награду, прода пар фотографија за насловне стране коњских часописа, 
и са менаџером Марком крену кући. Успут Шарац доби коцке жутог 
шећера и четку за зубе, а мајци Јевросими Марко купи 
мултивитаминске таблете са тридесет и шест минерала и ајкулиним 
уљем плус и маску за боре око очију.  

Кући дође Марко, даде мајци поклоне и новац, па рече:  

,, Ово сам ти, мајко, данас изорао!“ 

 

(Анђела Игић, VIII-1, ОШ „Цар Константин“ Ниш) 

 

Овакав ученички текст иде у ред трансформисаног, односно, 
измишљеног препричавања, а то је посебан вид репродуктивног текста 
који полази од изворнога текста, али уноси доста промена у његову 
структуру и његову поруку. 
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Добра страна овог ученичког текста је у томе што аутор од 
почетка има тачно опредељен аспект, он иронијском линијом осликава 
савремени свет, користећи познату историјско-легендарну епску причу.  

У том смислу овакво „преписивање“ познате епске садржине 
доводи до самосталног, односно, ауторског текста, иако озбиљно не 
нарушава композициону организацију оригиналног текста. Ту се могу 
јавити бројни нови (измишљени) елементи, који показују ученикову 
инвенцију, али и испуњавају постављен дидактички задатак.  

Овакви текстови су значајно ученичко искуство и у језичком и у 
литерарном (књижевном) изражавању. 

У напору да промене нешто у односу на оригинал (изворни текст) 
значајно се увећава њихово литерарно искуство. И досетљивост како 
може бити организован нови књижевни текст, односно, како се једно 
може да се замени другим без суштинских последица у односу на 
поруку или пак, каква може бити функција детаља који се мењају и 
колико је допустиво удаљавање од исходишног текста. Овакви текстови 
су добри показатељи важне улоге композиције коју она има у процесу 
трансформације текста. По свему судећи, због укључивања различитих 
ауторових ставова, овакви текстови треба да се посматрају као нека 
хибридна метаформа, преко које се увежбава сопствена склоност ка 
оригиналном књижевном раду.  

Књижевни сусрети Дани дечје поезије и стваралаштва Гордана 
Брајовић у Алексинцу за четрнаест година континуираног трајања 
одиграли су важну улогу у популаризацији књижевног стваралаштва 
младих и то путем њихових непосредних сусрета у Алексинцу и у 
Суботинцу, родном селу Гордане Брајовић.  

На овој манифестацији деца ствараоци су читала своје награђене 
и похваљене радове својим вршњацима али и познатим и признатим 
песницима за децу.  

У првим годинама манифестације песници су обилазили скоро 
све школе у општини Алексинац, где су држали јавне литерарне часове. 
Тако се догађало да је у појединим школама то био први сусрет деце и 
писаца за децу.  

У школи „Свети Сава“ у Суботинцу, недалеко од родне куће 
Гордане Брајовић током ове манифестације приређиван је сусрет 
песника за децу и ђака ове школе. Приликом тог сусрета чланови 
литерарне секције из ове школе имали су своје литерарно 
представљање угледним гостима. На крају литерарног часа, неко од 
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присутних песника евоцирао је успомене на своје детињство, на своје 
школовање и на своје прве песничке покушаје.  

Овакви сусрети били су веома охрабрујући за децу ствараоце и 
веома подстицајни за оне који се устручавају да литерарно искажу своје 
немире, хтења, очекивања.  

Сумарна оцена ових књижевних сусрета за четрдесет година 
трајања је веома висока. Појавило се четрнаест песничких зборника са 
награђеним и похваљеним радовима учесника у скоро свим песничким 
жанровима. Неколико од тих често награђиваних ученика стекло је у 
међувремену препознатљив и угледан песнички реноме. Такав пример 
је, рекосмо, Бањалучанка Невена Стошић. Велики је број и других 
младих стваралаца са ових простора који су се годинама појављивали 
на овом месту. Они су такође одрастали и себе формирали као песнике 
баш у овом песничком амбијенту. Истина, било је и таквих који су се 
појављивали само по једном, али исто тако с великим и обећавајућим 
талентом.  

Литература: 

Тежак, С. Литерарне, новинарске, рецитаторске и сродне 
дружине (приручник за наставнике), Школска књига, Загреб 1971. 

Стевановић, М, Култура изражавања у основној школи, Дечје 
новине, Горњи Милановац 1979. 

Илић др П, Од слова до есеја, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Сарајево 1983. 

Дванаест Зборника Песма међу песницима (са манифестације 
Дани дечје поезије и стваралаштва Гордана Брајовић у Алексинцу), 
Центар за културу Алексинац и Вечерње новости Београд, 1998-2012. 
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LITERARY MANIFESTATION DAYS OF GORDANA BRAJOVIĆ 
AS THE INITIATOR OF LITERARY CREATION BY PRIMARY 

SHOOL STUDENTS 

Aleksandar M. Jovanović 

Summary: Literary manifestation Days of Children’s Poetry and Work by 
Gordana Brajović has been held in Aleksinac for fourteen years. During this time, 
twelve poetry collections appeared containing awarded and praised students' works. 
The literary papers are divided into three age categories: from the first to the fourth 
grade, from fifth to the eight grade and secondary school. Several thousand 
contributors from Serbia and abroad have taken part in this manifestation so far. 

In terms of literary genre, the first category is mostly dominated by lyrical 
poems. It can also be noted that at this age students use various narrative techniques 
as well. The second age category reports larger variety of genre through the presence 
of drama, report, treaty, essay and recount.  

Key terms: students' literary creation, children’s literary manifestations, 
literary sections, literary genres, publishing. 
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О ЈЕДНОЈ ЗАБОРАВЉЕНОЈ ГОДИШЊИЦИ 
Двеста година од почетка Вукових филолошких и 

фолклористичких истраживања 

Невена Станисављевић 

Сажетак: Рад представља једну врсту осврта и подсећања на годину 
1813. кад је Вук Стефановић Караџић кренуо пут Беча где ће започети своја 
дугогодишња филолошка и фолклористичка истраживања. Од тог времена 
прошло је 200 година а Вукове реформе језика и правописа и фолклористика 
истраживања још увек су предмет интересовања филолога, етнолога и 
историчара у целом словенском окружењу. 

Кључне речи: Вук Караџић, реформа језика, правопис, речник, 
сакупљање народних умотворина  

 
Године 1813, тачно пре две стотине година, Вук Караџић је са 

истакнутим устаничким вођама напустио Србију и кренуо пут Беча. 
Почетак тог пута биће уједно и почетак Вуковог преданог занимања за 
српски језик, књижевност и народну културу. Све оно што је пре две 
године чуо од малдих српских интелектуалаца Луке Милованова и Саве 
Мркаља у Пешти он ће са речи превести у дело. У Беч је дошао без 
школе, без имена, без материјалних средстава и без познаника па ипак, 
за неколико година је успео да успостави прави стваралачки дијалог са 
најученијим људима тадашње Европе, дијалог без икаквих осећања 
мање вредности. У себи је носио устаничку енергију и самосвест и само 
тим интелектуалним ресурсом расправљао је о битним стварима 
културе и језика са највећим научницима и књижевницима свог доба. У 
време када је од својих сународника бивао исмеван и прогањан, Вуку 
су пружале подршку највеће личности тога доба: Гете, Грим, Леополд 
Ранке, многобројни руски научници, као и писци других народа 
Европе. Сви су они унеколико утицали на његово дело (а преко њега и 
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на српску културу), али је и Вук утицао на њих па је наша народна 
књижевност, захваљујући њему, постала општекултурна својина. 

У својим првим додирима са европском науком и цивилизацијом, 
Вук је наишао на човека који је имао научни углед и политичко 
поверењње бечких кругова. Био је то Словенац Јернеј Копитар 
истакнути интелектуалац филолог. Као главни цензор за све словенске 
књиге које су објављиване у Бечу, он је, са много топлих симпатија 
пратио скромне зачетке нове српске књижевности.1 

Пре него што се упознао са Вуком, Копитар се дописивао са 
Лукијаном Мушицким и другим српским писцима онога времена, 
желећи да међу њима нађе неког ко ће извести препород нове српске 
књижевности у духу ондашњег европског хердеровског рационализма. 
Копитар је и сам био одушевљени присталица хердеровских идеја и 
лично врло активно учествовао у словеначком националном препороду 
који је у то време скоро био завршен. 2 Међутим, Копитар је међу 
војвођанским Србима, који су били окупљени око карловачке 
митрополије, узалудно тражио правог човека који би, слично 
Словенцима, извео код Срба језичко – књижевну реформу у духу 
народњачких хердеровских идеја. Потпуно је разумљиво његово 
одушевљење када је крајем 1813. године као цензор наишао на чланак 
дотада непознатог Вука Стефановића у коме је овај темпераментно 
доказивао да је главни узрок пропасти Првог српског устанка била 
неслога српских војвода. У том чланку се Копитар први пут сусрео са 
писцем који се по начину излагања и по оштрини мисли знатно 
разликовао од осталих српских писаца.  

Упознавши се с Вуком, крајем децембра 1813. године, Копитар је 
најпре направио програм Вуковог рада на језику и књижевности према 
свом научном интересу, који се срећно, и не случајно, подударао са 
културним интересима српског народа.Само је искрена љубав према 
науци и култури словенској, само је крајња оданост истини и напретку 
могла учинити да Копитар тако потпуно и тако незаинтересовано у 
исто време унесе целог себе, сав свој таленат, своје велико знање и свој 
ауторитет пред научном Европом свога времена у Вуков рад и Вукову 
реформу. 3 

                                                 
 
1 Прилози језичком и књижевном образовању, Зборник 1, приредила Босиљка Милић, 
Београд, 2009, 27. 
2 Исто, 27. 
3 А. Белић, Вук и Даничић: Чланци и расправе, Просвета, Београд, 1974, 15. 
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Вук је у Беч дошао са идејом да српски језик у практичној 
употреби стоји у процепу између црквеног или рускословенског и 
грађанског, славеносербског језика. Свако је по својој процени или 
културној оријентацији користио једно или друго, а све то заједно било 
је нејасно и магловито обичном човеку. Своју језичку реформу започео 
је Мркаљевим начелом пиши као што говориш, а читај као што је 
написано. Вероватно на наоговор својих учених пријатеља Вук је 
најпре 1814. објавио Писменицу, а већ 1818. године Српски рјечник. То 
су били темељи језичке реформе. Друго издање Рјечника 1852. године 
са око 47 000 речи ће истински утемељити њењгову реформу језика  

Као борац за нови књижевни језик, Вук се битно разликовао од 
својих ближих и даљих сродника. Он није био само реформатор који 
дограђује и попуњава већ започето и постигнуто. Вук је преузео 
фонолошка начела и правописна решења Саве Мркаља и прозодијско – 
правописна одређења Луке Милованова.  

Вук се, на Копитарев наговор, одлучио за сакупљање и издавање 
народних песама. Пореклом из краја где су се у свакој кући чувале 
гусле, и где се за сваки важан догађај певала песма, Вук је скоро целу 
своју прву збирку пренео непосредно из главе на хартију, а после је у 
сакупљачком раду показао смисао за одабирање најлепших народних 
песама.  

У избору песама за штампање, Вук се превасходно руководио 
њиховом лепотом, целовитошћу и језиком. То значи да он није 
објављивао све што је сакупио већ је за собом оставио велику 
заоставштину (еротске песме). Поред естетског критеријума који је био 
примаран, Вук је увео и критеријум старине песама, па је предност 
углавном давао песмама које певају о старијим догађајима. Приликом 
објављивања песама, Вук је решавао проблем класификације што је на 
неки начин започео у предговору своје прве Пјесмарице, да би 
потпуније објашњење дао у предговору Прве књиге народних песама: 

„Све су наше народне пјесме раздијељене на пјесме јуначке, које 
људи пјевају уз гусле, и на женске, које пјевају не само жене и дјевојке, 
него и мушкарци, особито момчад, и то највише двоје у један глас.4 

Пошто у народним песмама није постојало индивидуалних 
аутора, Вук никада није настојао да од сакупљених песама створи неку 
оригиналну синтетичку целину. Замисао о таквој целини код њега се 

                                                 
 
4 Вук Стеф. Караџић, Живот и обичаји народа српскога, Народна књига, Београд, 2005, 
11. 
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јавља само на почетку рада, с тим што он није видео у себи човека 
способног да оствари такав подухват, већ је сматрао да то може бити 
само неко кога је „Бог даром пјеснотворства обдарио“: „ онај ће 
покупити сва ова собрања и претрести, а неке пјесне и сам по вкусу и 
начину рода свога сочинити и тако од свију оних малих собрања једно 
велико дјело начинити“. 5  

У свом каснијем раду, када је након објављивања Пјеснарица 
добио највећа признања у ученом свету, Вук је одустао од идеје о 
стварању једног великог дела. Народна песма је постала основни, 
канонски облик народног песништва, светиња у коју се није смело 
дирати. Уверен да је свака народна песма добра и лепа, само што треба 
пронаћи правог певача који је добро зна, јер „рђав певач и добру песму 
рђаво упамти и покварено је другоме пева и казује, а добар певач и 
рђаву песму поправи према осталим песмама, које он зна“ 6, Вук је 
упорно трагао за добрим певачима и за још бољим песмама од оних 
којима је располагао.  

Колико је Вуку било тешко да пронађе добре певаче, понекад му 
је било још теже да од њих запише песме које су знали. Најлакше му је 
било са Тешаном Подруговићем кога је, у највећем сиромаштву, 
пронашао 1815. у Сремским Карловцима. После извесног времена Вук 
га је са собом повео у манастир Шишатовац и тамо наставио бележење. 
Вуку није представљало проблем записивање народних песама, јер 
Подруговић није певао песме, већ их је само казивао. Насупрот Тешану, 
старац Милија је Вуку задавао велике муке. Овог певача, за кога је чуо 
да зна песме „Женидба Максима Црнојевића“ и „Бановић Страхиња“, 
он је у јесен 1822. жељно очекивао у Крагујевцу, али када се са њим 
састао, радост му се претворила у муку. Старац Милија, не само да није 
знао казивати редом, него без ракије није хтео да пева, а чим би мало 
попио, он би се збунио. Вук је због тога сваку песму морао да слуша по 
неколико пута док је не би толико упамтио да је могао да препозна шта 
је прескочено.  

Вук је на самом почетку свог рада тачно разграничио народне 
песме од уметничких, јасно је сагледао предмет свог сакупљачког рада 
и поставио методе којих се увек придржавао, не уносећи у своје збирке 
песме које су у себи садржале видљиве црте индивидуалности. Како би 
истрајао на путу којим је кренуо, и како не би одустао од принципа 

                                                 
 
5 Исто, 16. 
6 Живомир Младеновић, Трагања за Вуком, Просвета, Београд, 1987, 117. 
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којих се придржавао, Вука је подржало и упутство Јакоба Грима за 
сакупљање немачких народних умотворина. Држећи се принципа да 
песме објављује онако како су записане, он је од многих изванредних 
песама, које је само делимично памтио, штампао само одломке, 
најчешће у предговорима својих збирки или у напоменама испод 
текста.  

Још у свом раном детињству, Вук је одлично познавао народну 
поезију, коју, све до одласка у Беч, није сматрао као нешто од изузетне 
вредности. Све до 1814. године, он је више био наклоњен 
славеносерпској књижевности него народној поезији. Тек после сусрета 
с Копитарем, 1813, који му је донео Хердерову збирку светских 
народних песама и уверио га да учени свет цени нашу народну 
књижевност, Вук је тако спознао да је наша народна поезија фолклорно 
благо целокупне српске баштине. На Копитарево наваљивање, одмах je 
почеo са записивањем народних песама. 

Године 1814. у Бечу излази прва књига Вукових народних песама 
„Мала простонародња славено–сербска пјеснарица“, а наредне друга 
„Народна србска пјеснарица“. Прва пјеснарица, иако није антологија у 
правом смислу речи, најавила је врсног приређивача и познаваоца 
народне поезије. Ову књигу попуњавају врло вредни примери народне 
љубавне лирике, које је Вук бележио у Бечу, делом по сећању, а делом 
по казивању рођаке Савке Живковић, кћерке шабачког трговца. 
Међутим, пошто су песме већином бележене по сећању, а не од 
народних певача, местимично је долазило до одступања од њиховог 
изворног облика. За ове песме Вук вели (у предговору) да их је 
запамтио још из села, када је чувао овце и козе, и да их је писао онако 
као што је чуо да се певају.7.  

Без обзира на недостатке које је ова пјесмарица носила са собом, 
у иностранству је постигла велики успех. Јакоб Грим је у Бечким 
општим књижевним новинама објавио приказ, оценивши Малу 
простонародњу славено–сербску пјеснарицу као „изврсну збирку чистог 
свежег народног певања“ 8 Он се подробно осврнуо на композицију 
збирке, на спољашњу форму песама, метрику, стил и на друга 
уметничка обележја српске народне лирике, дајући јој предност и над 
немачком љубавном поезијом.  

                                                 
 
7 Љ. Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Београд, 1924, 57. 
8 Светозар Кољевић, Ка поетици народног песништва, Просвета, Београд, 1982, 83. 
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Уметнички профил друге Вукове збирке био је увелико одређен 
његовим седмомесечним боравком у Срему, 1815. године. Тамо је Вук 
од девојака и жена, које су на прелу певале, записао око 200 лирских, а 
од најбољих народних певача педесетак епских песама. За Народну 
србску пјеснарицу извршен је још строжи одабир поетске грађе и 
постигнут је висок ниво уједначености између лирског и епског дела. 
Унесено је мање текстова сензуалне садржине и побољшана жанровска 
разнородност избора; овде су заступљене породичне, сватовске, 
жеталачке, краљићке и друге врсте лирских народних песама. За 
разлику од песама у првој збирци, Вук је нове песме доносио 
аутентично и бележио их онако како су казивали људи из народа.  

У атмосфери коју је створила Хердерова збирка народних песама, 
и друга Вукова Пјесмарица је наишла на одличан пријем у Европи. 
Приказом у Бечким општим књижевним новинама Јернеј Копитар је 
поздравио појаву нове Вукове збирке, одушевљавајући се посебно 
краљичким и жеталачким песмама, а јуначке је упоредио с Хомеровим 
спевовима.Такође је истакао да је ово била прва књига у српској 
књижевности која је написана чистим и правим српским језиком.  

 У периоду од 1820. до 1822. Вук је објавио у лајпцишком издању 
три поетска зборника народних песама и са таквим духовним благом 
изашао пред европску јавност. Српска баштина је, захваљујући томе, 
ушла у састав европске културе. Ова лајпцишка издања су била 
утемељена на оним широким основама којих се Вук држао до краја 
живота. Када се ова издања упореде са песмарицама из 1814. и 1815. 
године разлика је очевидна: те прве књиге су представљале огледне 
збирке, док су лајпцишка издања трајно уобличене целине. Поред 
раније објављених песама, Вук је у ове зборнике увео и песме записане 
од старца Милије, Стојана Хајдука, слепе певачице из Гргуреваца, 
старца Рашка и других народних певача.  

Прва књига Народне српске пјесме је угледала светлост дана у 
фебруару 1824. године и била је посвећена великој књегињи Марији 
Павловној. Обухватала је велики број лирских народних песама од 
којих је половина прештампана из Мале простонародње славено-
сербске пјеснарице и Народне србске пјеснарице. Од укупног броја, Вук 
само неколицину није записао сопственом руком, већ је добио од 
Максима Ранковића и митрополита Стефана Стратимировића. 
Географско тле прикупљених песама сачињавале су ужа Србија, Срем, 
Бачка, Банат и Босна. Доцније издање ове књиге, 1841, разликоваће се 
по већем учешћу туђих записа и по много пространијем географском 
обиму.  
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Друга збирка Народне српске пјесме садржи 29 нових епских 
песама, и 9 песама које су претходно већ биле објављене у другој 
Вуковој пјеснарици из 1815. године и била је посвећена грофу 
Румјанцову. Вук се није обазирао на епске песме из Мале 
простонародње славено–сербске пјеснарице јер је желео да објави само 
оне песме које је забележио од народних певача. Он јуначким песмама 
даје први пут праве наслове који су до тада исказивани искључиво 
описним начином.  

Јуначке песме у другој књизи потичу од једанаест певача. 
Значајно место заузимају три слепе певачице из Срема: Живана, Јеца и 
неименована слепица из Гргуреваца и све три су певале песме о 
средњовековним владарима и великашима. 

Књиге песама лајпцишког издања штампане су Вуковом азбуком 
и правописом, тако да су заједничке измене за све песме правописног 
карактера. Вук уводи нова слова, опште именице пише малим словом, 
изоставља глас Х јер га није чуо у народу... Већину ових измена је Вук 
учинио у жељи да све преправке народног говора врати у изворне 
облике и да у доследности сачува народне изразе. Понеке речи су у 
стиховима песама мењане у циљу да се стихови учине ритмички 
савршенијим и песнички изражајнијим. У већини Вукових измена, које 
се уочавају у другој књизи лајпцишког издања, његов је редакторски 
поступак у улози глачања стихова, у метричком смислу понајвише; 
допуна новим стиховима је знатно ређа, углавном, за истицање значења 
претходних стихова и већу емоционалну обојеност песме. 9Ова књига, 
саткана од претежно јуначких песама историјске тематике, записаних 
од обдарених певача, оставила је најдубљи утисак и изазвала 
дуготрајно бављење нашом народном епском поезијом у свету. 

Трећу књигу Народних српских пјесама, Вук је штампао у 
Лајпцигу 1823. године са посветом кнезу Милошу Обреновићу који, не 
само да му је помогао у сакупљању народних песама, него га је још „у 
стање поставио“ да их на свет изда. 10 У њој се налазе песме јуначког 
карактера. Јакоб Грим је своју рецензију написао одмах након 
објављивања треће књиге. У њој је изнео своје запажање које даје 
епским песмама посебну вредност, а то је да није постојала никаква 
разлика између песама које су опевале некадашње догађаје и оних које 
су говориле о старијим временима. Гримово упоређивање српских и 
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10 Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме III , Просвета, Београд, 1988, 431. 
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немачких народних песама завршено је на штету других: док су српске 
песме језички чисте и отмене, а садржај им је ослобођен свега 
простачког, немачке песме су неуглађене, пуне вулгарности, спеване на 
дијалекту. 11 

Четврта књига Српских народних песама, штампана у Бечу 1833. 
године, представља најбоље сведочанство колико је Вуков сакупљачки 
рад био плодан. У њој су сабране „различне јуначке пјесме“ међу 
којима се налазе многе најбоље српске епске песме. У предговору овог 
издања, Вук је изложио чиме је био мотивисан да у збиркама штампа 
само изабране песме. Из његовог предговора IV књизи Српских 
народних пјесама види се да је песме из Угарске, у којима није било 
устаничког духа, углавном одбацивао зато што нису биле ни лепе ни 
романтичне. Вук у предговору такође наводи преко двадесет имена 
народних певача са подацима о њима, и из тога се види да су ови 
професионални певачи (устаници, хајдуци, трговци, ређе сељаци) 
већином пореклом из крајева који су предњачили у борби за слободу и 
били на овај или онај начин везани за устаничку Србију. 12 

Још за време свог боравка у Вуковару, Вук Караџић је почео 
припремање новог издања народних песама. Првог маја 1840, он је у 
Бечу издао велико Објављеније у коме је, извештавајући претплатнике 
о делу које ће до јесени угледати светлост дана, посебо истакао разлике 
између овог и претходног издања. Предавши свој рукопис књиге 
Јерменској штампарији, Вук је накнадно унео још две допуне: додао је 
двадесетак песама које је примио од Вука Врчевића (тужбалице, 
спасовске, успаванке) и допунио је „бачванску пјесмицу“ коју му је 
посало Јустин Михаиловић.  

Прва књига Српске народне пјесме изашла је 1841. године и за 
разлику од претходног издања, била је двоструко обимнија. Из прве 
књиге лајпцишког издања Вук је прештампао све женске песме и још 
три записа. Међу новим песмама већину су чиниле оне које је Вук 
забележио из крајева необухваћених у претходном издању. Богатство 
нове књиге огледало се и у броју врста – двадесет уместо ранијих 
седам. Док су напомене уз поједине песме некада представљале 
изузетак, у овом издању су биле правило и првенствено су се односиле 
на особености језика и обичаја. Чим је угледала светлост дана, и пре 
него што су је претплатници почели добијати, Караџићеву књигу је 

                                                 
 
11 Исто, 500. 
12 Миодраг Поповић, Романтизам 1, Нолит, Београд, 1968, 77. 
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оценио Николај Надеждин. У Писму из Беча о српским песмама 
поздравио је одмах почетак новог издања збирке, драгоценог „ за цео 
словенски свет“. Разматрајући поједине лирске врсте, нарочито 
тужбалице и успаванке, Николај је указао на њихову сродност са 
рускима и зажалио истовремено што се последње не сакупљају и не 
објављују. 13Као и његова претходна издања, и ово ново издање 
Српских народних пјесма је захваљујући круговима преводилаца веома 
брзо обишло Европу.  

Другу књигу епских народних песама, у коначном бечком 
издању, Вук је најавио следећим речима: „У овој књизи биће пјесме 
јуначке од најстаријих времена до пропасти царства и господства 
Српскога; на број биће око 90, од којијех готово половина нигда прије 
нијесу штампане. Међу онима на ново скупљенијим, које до сад нијесу 
штампане, има их девет, понајвише побожнијег и особито 
митологичкијег, којима се не зна старина... “ 14Када је угледала 
светлост дана 1845. године, друга књига Српских народних пјесама је са 
собом донела 101 песму од којих су 38 први пут штампане. Вук је у 
овом издању тежио хронолошком реду збивања како за песме са 
историјском тематиком, тако и за песме митолошког и легендарног 
карактера које је поставио на почетак књиге. У овом зборнику су се 
такође пронашле и четири песме из Мале простонародње славено- 
сербске пјеснарице које су опевале догађаје „до пропасти царства и 
господства српскога“. Прве две песме су унете са малим изменама у 
стиховима, док су трећа и четврта штампане у новим варијантама, те се 
за њих може претпоставити да их је Вук после прве пјесмарице чуо од 
других певача. Ова збирка је донела најлепша и уметнички најуспелија 
остварења наше усмене епике, која су у изборима и преводима на 
стране језике привлачила пажњу широм света, те је преко њих постала 
цењена и позната епска народна поезија стварана на српском народном 
језику. Руски превод Н. Берга од епских песама доноси само оне које 
опевају косовски бој; на немачком језику излазе: књига превода песама 
о Марку Краљевићу Јохана Непомука Фогла и збирка превода епских 
песама Зигфрида Капера, која садржи већином песме средњих времена 
о хајдуцима и ускоцима. Роман Зморски је у Варшави такође објавио 
преводе наших народних песама, већином у првој књизи епске легенде, 
а у другој избор јуначких песама из друге Вукове књиге. 15 

                                                 
 
13 Исто, 655. 
14 Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме II, Просвета, Београд, 1988, 523. 
15 Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме II, Просвета, Београд, 1988, 527. 



 

 

94 

Четврта књига српских народних песама изашла је 1862. године и 
садржи песме у којима се опевају догађаји новије српске борбе против 
Турака, на челу са Карађорђем и Милошем. Караџићев предговор при 
самом крају садржи и једну необичну појединост. Говорећи о 
штампарским грешкама у овој књизи, он издваја неколико највећих које 
је успео да примети, наглашавајући и како би требало да је 
отштампано.  

Од почетка свога рада Вука је водило јасно и чврсто уверење да 
своме народу служи на прави начин ако свет упознаје са највишим и 
највреднијим производима духа, оствареним у народним 
умотворинама, језику и у свим другим истраживањима његове 
духовности и стваралаштва. Као што је Доситеј Обрадовић сматрао да 
је најбоље за српски народ да Европу, са њеним правим вредностима, 
донесе међу Србе, тако је и Вук сматрао да највише вредности српскога 
народа треба да изнесе пред Европу. Вук је имао смелости да се 
супротстави својим многобројним и моћним непријатељима, снаге да 
одоли свим тешкоћама, неправдама и невољама и да створи дело коме 
нема равног у српској култури. Већ након другог издања Вукових 
народних песама у три књиге, где су сакупљене најбоље и најлепше 
песме свих Вукових збирки, његови противници се више нису 
усуђивали да устају против народног језика у књижевности. Они су 
употребљавали само силу своје власти, забрањивали су штампање 
Вукових дела и њихово растурање, клеветали су Вука на све стране, 
извртали циљ његове борбе за језик и правопис. Међутим, Вук је, 
упркос свему, био толико јак да је своје малобројне пријатеље храбрио 
и подстицао да издрже у име будућности. Једном приликом је Исидора 
Секулић рекла за Вука да је он „активан дух и активна даровитост“ која 
се не јавља често, можда једном у веку. Ова оцена, нема сумње, ни 
данас не губи актуелност. 
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ON ONE FORGOTTEN ANNIVERSARY (Two Hundred Years from 
the Beginning of Vuk's Philological and Pholclore Investigation) 

Nevena Stanisavljević 

Summary:This paper is a reminder of the year 1813 when Vuk Stefanović 
Karadžić set out for Vienna where he started his philological and folklore 
investigations. Full 200 years later, Vuk's language and orthography reforms still 
attract the attention of philologists, ethnologists, and historians throughout Slavic 
sphere. 

Key terms: Vuk Karadžić, language and othography reform, dictionary, 
collecting folk literature 
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ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ  

МЕСТО КЊИЖЕВНОСТИ ДАНАС 
Милентије Ђорђевић, Књижевност у знаку кризе, Сербика, 

Београд, 2013. 

У (пост) транзиционом српском друштву које је током последњих 
деценија претрпело небројене друштвене и политичке потресе и ломове 
много се говорило о култури и уметности, о неопходности “промене 
културнх парадигми”, o “деструктивности и примитивности” 
постојећег културног обрасца. Нова књига Милентија Ђорђевића 
Књижевност у знаку кризе у издању Сербике из Београда отвара у том 
смеру низ питања: Шта је књижевност данас и где је њено место у 
животу савременог човека, у којој мери је она сведочанство о времену, 
да ли она још увек служи васпитавању укуса младих генерација итд. 
Како истиче сам аутор ову књигу не треба схватити као “позив на 
узбуну или као повељу о заштити читаоца, већ као потребу да се укаже 
на природу променâ које савремено друштво (или дух времена) 
успоставља на релацији писац – дело - читалац. 

Како сматра Ђорђевић, криза савременог друштва, праћена 
кризом вредности, пренела се и на поље књижевности (књиге) и 
уметности.Читалачка радозналост је усахла, смањила се потражња 
књиге, смањио се број чланова у библиотекама, смањили су се тиражи, 
а смањују се и укидају државне субвенције издавачима. Повећавају се, 
међутим, тиражи тривијалне, забавне и трач литературе. Место књиге 
су преузели индустрија забаве, телевизијски спектакли и таблоиди. 

Данас се у многоме променио метални, социјални и психолошки 
профил писца, вишеструко се променило књижевно дело, у тематско-
мотивском, стилском, жаровском и техничком смислу; променио се 
профил публике, читалачка очекивања, читалачке навике и начин 
читања. 

Са позиција историчара књижевности аутор у овој књизи 
намерава да сагледа у којој су се мери књижевност и политика на овом 
простору (ообострано) сучељавале и да региструје оне случајеве који су 
повремено представљали праве буре у “чаши воде”. Политика једног 
друштва (можда тачније идеологија) успоставља и брани своје 
вредности. По речима Ђорђевића, свака идеологија веома брине какви 
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ће се књижевни садржаји предавати у школама. Својом политиком она 
утиче на састављање школских програма, а тиме и на рецепцију 
савременог књижевног тренутка и књижевне прошлости. Након 
четрдесет година књижевног стварања и проучавања литературе, 
Ђорђевић свакако компетентно и аргументовано у овој књизи разматра 
и позиције поезије, романа, приповетке и књижевне критике. У истом 
смислу разматра и улогу књижевног аматеризма и књижевне боемије. 

Увид у положај и место књижевности данас, у 
најопштијем значењу, у овој књизи, по намери аутора, не 
подразумева само разматрање иманентнопоетичких, књижевно-
историјских, књижевнокритичких, лигвистичких, 
комуникацијских, већ и идеолошких и социолошких аспеката 
проблема. Свестан тежине постављеног задатка аутор сматра да 
ова књига свакако неће понудити све одговоре, али се нада да ће 
макар покренути нека битна питања која данас одређују судбину 
књижевне уметности и уметника. 

Мр Зорица Дуковић 
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МУШКИ ХОР „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“ НА ПУТОВАЊУ 
КОЈЕ ТРАЈЕ ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ 

Милорад Радовановић, Камерни мушки хор „Станислав 
Бинички“ -Крушевац (1973-2012), Камерни мушки хор 

„Станислав Бинички“ - Крушевац, Крушевац, 2012. 

Хорско певање још од првих деценија 19. века представља један 
од најзаступљенијих облика културног аматеризма у Србији. Хорови 
су, због недостатка професионалног кадра, кроз историју често били 
носиоци музичког живота у свим нашим крајевима. Таква ситуација је 
актуелна и данас, иако је повећање броја музичких школа и академија 
утицало на пораст броја школованих музичара. Наиме, у оним 
срединама у којима се професионално музицирање није у потпуности 
развило, а то су махом сви градови мимо престонице, хорско певање 
још увек представља стуб концертних репертоара.  

Зато српски хорови имају врло одговорну улогу да својој 
публици буду својеврсни прозори у свет уметничке музике. Достојан 
овог задатка Kамерни мушки хор „Станислав Бинички“ из Крушевца 
траје већ нешто више од четири деценије. Тим поводом прошле године 
објављена је и монографија чији је аутор мр Милорад Радовановић, 
диригент овог ансамбла.  

Четрдесетогодишњи јубилеј једног хора представља сјајну 
прилику да се публикује овакво дело. Прича о мушком хору Станислав 
Бинички има две главне целине: период од оснивања ансамбла 1972. до 
1995. године, и период од 1995. до данас. Аутор је књигу конципирао у 
виду колажа у коме се преплићу: детаљи везани за општи историјат 
хора и летопис, са извештајима и записницима са седница скупштине 
ансамбла, путописима, утисцима самих певача и казивањима 
знаменитих личности о дометима хора. Такво преклапање објективног 
и субјективног приступа је разумљиво и оправдано, ако имамо у виду 
да је Радовановић вишедеценијски хоровођа овог певачког друштва. 
Његово искуство, као и професионалне референце, омогућиле су му да 
са пуном компетенцијом састави монографију о којој је реч.  
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У уводу Радовановић даје општи преглед развоја музичке 
уметности у Србији до 1870. када је основан први хор у Крушевцу. 
Период након ове године аутор посматра из локалне перспективе, тј. 
бави се конкретно стањем хорског певаштва у Крушевцу чиме на 
крајњој тачки контекстуализује оснивање Камерног мушког хора 
Станислав Бинички.  

Прва велика целина књиге бави се у свом уводном делу 
оснивањем Друштва љубитеља старина и уметности, у оквиру кога је и 
покренут хор Бинички. Затим следи уопштена прича о развоју хора до 
1995. године. Ту се налазе подаци о диригентима, председницима и 
добротворима; о најзначајнијим концертима и путовањима; као и о 
репертоару појединих наступа. Поглавље „Музичке активности и 
обележавање јубилеја“ представља сажет осврт на неке од значајнијих 
концерата и неколико хорских путовања. У делу „Организација рада 
друштва и камерног мушког хора“ налазе се и интегрални текстови 
званичних докумената: извештаја о раду током 1989. године и 
записника са годишње скупштине Друштва за 1990. годину. Садржај 
ових текстова директно указује на мноштво потешкоћа са којима се 
ансамбл у своме раду сусретао, а упркос којима је континуирано 
доприносио културном животу Крушевца. 
У поглављу „Јубиларне годишњице“ аутор приказује прославе 
петнаестогодишњег и тридесетогодишњег рада ансамбла. Овде се 
могу пронаћи подаци о програму тих свечаности, гостима, 
организаторима и самом хорском репертоару. „Сусрети са 
Европом“ назив је дела књиге у коме су читаоцима у виду 
путописа предочена гостовања хора у Швајцарској и Немачкој 
1979. године; концертирање на 19. међународном фестивалу 
црквене музике у пољском граду Хајновки (2000); посета Крфу 
(1993), Светој Гори и Зејтинлику (1995). Поглавље „Сарадња са 
другим хоровима“ обрађује околности под којима је хор 
Станислав Бинички отпочињао сарадњу са другим ансамблима, 
али и описује детаље те сарадње. У истом поглављу 
позиционирани су и подаци о снимању компакт диска У славу 
Крушевца који је издао ПГП-РТС 2000. године. 

Након приче о годишњицама, путовањима и међухорској 
сарадњи, аутор се у поглављу „Активности хора у III и IV 
декади“ враћа на осветљавање хорског летописа, сада 
настављајући од 1996. године. Очигледна је и похвале вредна 
чињеница да хор кроз читаву своју историју, а тако и у ново доба, 
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у 21. веку, има врло марљиве и предане хроничаре. То доказују 
врло прецизно описани наступи и ситуације из живота ансамбла, 
било да су у питању локална гостовања, било да су то путовања и 
концерти у иностранству. 

Финале монографије представља поглед на живот, активности и 
уметничке домете хора из перспективе знаменитих личности 
културног живота Крушевца и Србије, као што су: композитор и 
диригент Војислав Илић, глумац Момир Брадић, протојереј-
ставрофор Драги Вешковац, диригент Томислав Братић и др.  

На самом крају књиге аутор приказује анегдоте и цртице из 
живота хора у неформалним приликама. Ту је такође генерисан 
целокупан репертоар хора Бинички, подељен по жанровима, као и 
списак чланова, награда и признања. Прилози ове монографије 
обухватају фотографије хора и хорских чланова, уз изводе из 
партитура неких од најпеванијих композиција. Значајни су и 
исечци из штампаних медија са најавама, приказима и критикама 
наступа овог хора. 

Монографија Камерни мушки хор Станислав Бинички Крушевац 
предочава пут развоја једног успешног српског хорског ансамбла, 
чиме даје значајан допринос развоју српске музичке историје. 
Књига врло детаљно указује на значајне историјске чињенице: 
како музичке - пре свега у виду репертоара, тако и ванмузичке 
провенијенције - понајвише сагледавајући друштвени контекст. 
Као најочигледнији музиколошки допринос издвојила бих 
мноштво архивских података који су овде, трудом аутора, 
сабрани на једном месту. Самим тим, Радовановићева књига биће 
драгоцен и неопходан путоказ и светионик свим будућим 
истраживачима историје музичког живота Крушевца и околине.  

Мр Наташа Тасић 
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ИЗЛОЖБЕ УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА И 
УМЕТНИКА И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ УЛУК и УЛУПУ 

(Крушевац, Горњи Милановац, мај, 2013.) 

 
Крушевљани и Милановчани су током маја и јуна месеца ове 

године имали прилике да погледају две интересантне изложбе, настале 
као резултат успешне сарадње уметничких удружења из поменутих 
градова, УЛУК-а и УЛПУ-а. 

Удружење ликовних уметника Крушевца и Народни музеј, у 
оквиру јубиларне десете манифестације Ноћ музеја, били су 18. маја 
домаћини Удружењу ликовних и примењених уметника из Горњег 
Милановца. Удружење из Горњег Милановца ове године обележава 30 
година свог постојања па су за ову прилику одабрали 20 слика и 11 
скулптура и објеката петорице својих најистакнутијих чланова, Жарка 
Вучковића, Слободана Јелесијевића, Милана Милетића, Владе 
Мирковића и Небојше Савовића Неса. Реч је о познатим уметницима 
који су већ дуго година присутни су на ликовној мапи Србије. 
Изложена дела представљају осврт на њихово стваралаштво током 
последње две деценије. На отварању присутне су поздравили Горан 
Васић директор Народног музеја, Зоран Рајковић председник УЛУК-а и 
Небојша Савовић Нес у име УЛПУ-а Горњи Милановац. 

У среду, 23. маја у галерији Културног центра у Горњем 
Милановцу Крушевљани су узвратили посету, са тридесетак слика, 
графика, цртежа и скулптура. Представило се укупно петанаест 
крушевачких уметника. Изложена су дела Јованке Рашовић, Зорана и 
Матије Рајковића, Олгице и Младена Лазаревића, Зорана Васиљковића, 
Бориса Павловића, Немање Панића, Тијане Тодосијевић, Мијодрага 
Јанковића, Горана Милошевића, Душана Живковића, Снежане Љушић, 
Данила Вуковића и Марјана Павловића. На отварању су говорили 
Радош Гачић, уредник уметничког програма Културног центра и 
председник УЛУК-а Зоран Рајковић.  
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Овакве групне изложбе представљају пресеке стваралаштва 
уметника, пружају богатство ликовних језика и тематика, нуде један од 
могућих избора онога што се тренутно дешава по уметничким 
атељеима. Чланови Удружења ликовних уметника Крушевца су 
припадници различитих генерација, различитих по обликовању личног 
језика, од оних који су на нашој ликовној сцени присутни већ неколико 
деценија до оних новијих. Многим уметницима овакве изложбе 
представљају прве значајније кораке у уметничкој каријери након 
окончања студија. Могло би се такође рећи да циљ оваквих изложби 
није да утврђују тренутно стање на ликовним сценама поменутих 
градова, већ да понуде информацију шта је то што тренутно заокупља 
савремене уметнике.  
 

Мр Матија Рајковић 
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СИНТЕЗЕ 
УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА 

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

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

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

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

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

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

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и рад, 
треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате 
приказаног научног истраживања. 
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Сажетак треба да има између 100 и 250 речи (испод аутора рада) 
штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 
странице, први ред увучен 1, 25 cm, простор иза параграфа 10 pt, (стил 
sažetak). 

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

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

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

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

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

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

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

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 
било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што 
приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 
упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 
(наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa 
аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке 
странице са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: 
(Петровић, 1986: 128). 
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Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 
непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 
само година и странице. На пример: „... о овоме је говорио Петар 
Петровић (1981: 111)“. 

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

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

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

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој 
библиографској напомени наводе се презимена прва два аутора, док се 
презимена осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек, Ворен и 
др., 2007). 

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 
без тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део 
текста на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, 
допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 
библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 
будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 
Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по 
азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 
литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 
(American Psychological Association’s style). 

 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 
Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

књиге. Место издавања: издавач. 

Пример: 

Тумарић, М. (2004). Виза. Нови Сад: Тусами. 
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Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 
енциклопедији или лексикону: 

Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 
поглавља или одреднице. In Иницијал имена и презиме 
аутора/уредника, Наслов публикације (стране на којима се налази 
цитирани рад/поглавље/одредница). Место издавања: издавач. 

 

Пример: 

Roulet, E. (2004). The description of text relation markers in the 
Geneva model of discourse analysis. In K. Fischer (ed), Approaches to 
Discourse Particles (pp. 115–131). Amsterdam: Elsevier. 

 

Прилог у часопису: 

 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 
прилога. Наслов часописа, број, стране. 

 

Пример: 

 

Ziff, М. (1967). On H.P. Grice’s account of meaning. Analysis, 28, 1–
8. Прилог доступан преко интернета: 

 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 
прилога. Наслов публикације, број, стране. [on-line]. Доступно преко: 
интернет адреса [датум преузимања] 

 

Пример: 

 

Ryan, T. (2004). Turning patrons into Partners When Choosing 
Integrated Library System. 

 

Infotoday, 15, 4. [on-line]. Доступно преко: 
http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.html [27.03.2004] 

 

Необјављене докторске и магистарске тезе: 
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Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 
(необјављена докторска дисертација / магистарски рад). Назив 
установе, место. 

 

Пример: 

 

Ивановић, Б. (2005). Фразеологизми у Лутеровом преводу 
Библије из 1534. године и њихова заступљеност у савременом 
немачком језику (необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, 
Београд. 

 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

 

Презиме, иницијал имен аутора (датум и година издавања). 
Наслов чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази. 

 

Пример: 

 

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, 
стр. 15. 

 

Класична дела: 

 

За велика класична дела попут античких грчких и римских 
текстова, Библије, Кур'ана и сл. треба наводити њихову стандардну 
нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада). 

 

Пример: 

 

(Држава: 595а–598а) 

 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 
крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи 
на http://www.apastyle.org. 
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Извори се наводе под насловом Извори у засебном одељку после 
одељка Литература, на истим принципима библиографског описа који 
се примењује у одељку Литература. 

 

Резиме се пише на једном од светских језика, или на српском 
уколико је рад написан на неком страном језику (стил sažetak). 

 

Кључне речи се пишу на једном од светских језика, или на 
српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne 
reči). 

 

Радове слати на мејл адресу  sinteze@vaspks.edu.rs 
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