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РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 
UDK  37.013(497.11)"20" ; 373.211.24 

ID: 203320076 

ВАСПИТАЊЕ ЗА 21. ВЕК – ПОЋИ У СВИМ ПРАВЦИМА1 

Добривоје Станојевић
2
 

Сажетак: У раду се говори да снажно обликовано споља, претежно 

из света политике,васпитање у Србији, суштински, плаћа понекад цех 

друштвене истурености и аристократског духа у пропадању. Потом се 

разматрају претпостављена правила модерности у васпитању. Говори се о 

васпитачким вештинама и својствима савременог образовног стила. Најзад, 

закључује се да савремени васпитач треба да је што ближи стварном животу. 

Као посвећени алхемичар будућности.  

Кључне речи: васпитање, вештине, језик, стил, идентитет. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Васпитање и образовање у Србији данас се налази у неизвесном 

лебдећем међупростору. Нешто попут Сократа у Аристофановим 

Облакињама. Васпитачи имају племените и богате намере, али 

образовање је несрећно јер расипничка држава штеди управо на 

васпитању бацајући га у бриге и дугове. Васпитање би требало да буде 

истовремено веза између прошлости и будућности, између 

традиционалног и модерног, између породице и друштва, између 

симулиране и праве истине. Требало би да није сагласно са прошлим 

недостацима, али да, истовремено, игра на карту изазовних предности 

нових метода васпитања. Најзад, од модерног васпитања се очекује не 

само да младе личности припреми за нови век већ и такво образовање 

да се свако може самоваспитавати до краја живота. Где је, међутим, 

данасстварни идентитет образовања и васпитања у Србији? 

                                                 
1
Рад у оквиру пројекта Политички идентитет Србије у регионалном и 

глобалном контексту (179076). 
2
dobrivoje.stanojevic@fpn.bg.ac.rs, Универзитет у Београду, Факултет 

политичких наука 
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Васпитање јесте, идеално гледано, дакле, веза од достојних људи 

прошлости према још достојнијим делима будућности. Истовремено, 

васпитач би требало да избегава сваку празнину у своме ходу према 

самоусавршавању. Савладати мракове у себи, у колективном животу и 

колективним митовима, прочистити се од лоших тумачења традиције и 

метастазирајућих афеката, уздићи властиту природу близу идеала коме 

сви тежимо, то је најважнији задатак савременог васпитача. Јер 

васпитање сеодиграва у васпитним установама, али такође и на 

медијима, скупштини, судници... О томе пише још Платон у Одбрани 

Сократовој и смрти („Побијање Мелета као главног тужиоца“, гл. 11-

22). Васпитање за 21. век требало би да се креће у оквиру кружнице 

српске традиције са непрестаним увидом и излетима према свему 

новоме у свету и младима као субјектима васпитања. Реч је, најпре, о 

све већој потреби за сталним професионалним усавршавањем при чему 

ће се већ наићи на лично порепознавање оригиналног пута сваког 

појединца.  

Свако од нас је првак света у нечему. Први међу свима који су 

били, који јесу и који ће бити. Данас, међутим, већина нас није 

препозната у светски пожељним профитабилним (и ништа мање 

бесмисленим дисциплинама) као што су професионални спорт, свет 

забаве или залудна упињања да се неко упише у Гинисову књигу 

никоме потребних рекорда. Али свако од нас је дужан да у себи тражи 

жицу самосвојности како би њоме подстакао млађе да и даље истражују 

од дана када постану свесни себе. Неки, истина, управо због 

мањкавости васпитања то никада не постану. Подразумева се, ипак, да 

би требало тежити према испуњењу најидеалнијих циљева. Чуда, чак. 

Јер, ко у чуда не верује и у своју снагу да се до њих дође, неће их ни 

препознати. 

ВАСПИТАЊЕ И ОТКРИВАЊЕ НАДЕ 

Савремено васпитање мора да се креће у свим правцима. Један од 

јунака књиге Поздрави неког Будимира Нешића и Весне Огњеновић 

управо тако и каже: „Пошао бих у свим правцима.“ Подједнако према 

прошлим училима (међу којима је књига још увек незаменљива и 

најмодернија), према природи и новим друштвеним оквирима. Према 

традицији оличеној у беседи Стефана Немање Одрицање од престола: 

„(...) Блажен је човек који је нашао премудрост и онај смртни, који је 

видео разум“. (Ђорђевић: 1998, 29). Васпитач у свему томе мора да 

препозна властиту улогу по којој ће и њега други препознати. Ако 
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васпитач није препознат од стране другога, тешко би се могло рећи да 

је прави васпитач. Васпитавати без одјека исто је као причати у празној 

сали. Чак су се и Ханибал, као и кнез Лазар, обраћали својим војницима 

васпитаницима са „другови“ и „браћо“ наглашавајући слушаоце као 

субјекте. Мора, међутим, постојати место и време у оквиру којих се 

речи чују, препознају, одјекују. Реч која не одјекне као да није ни 

изговорена. 

Модерно је још и данас сећати се властитог детињства и 

властитих искустава и користити их као својеврсни реторски пример у 

образовању. У томе, наравно, треба имати меру. Васпитачке вештине 

се стално уче на свим расположивим и неочекиваним просторима. На 

универзитетима, у књигама, на научним светковинама, али и на пијаци, 

у аутобусу, на саборима, на одмору, у свакој врсти разговора, у 

сваковрсним ћутањима, на радију, ТВ, штампи, интернету... 

Савремено васпитање треба да је, стога, стално откривалачко. 

Прво и суштински модерно правило јесте да човек има право да бира 

начине свога васпитања. Васпитаницима, најпре, саопштавати искрено 

и поштено, како се захтевало још у Старој Грчкој, колевци васпитања 

којој се ретко враћамо, од чега се полази и исходе до којих се долази 

или не долази у васпитању. Отуда васпитач треба, ма како то изгледало 

патетично, да живи свој позив. Не мора се бити фризер ван локала у 

коме радите. Али професори, наставници, учитељи, васпитачи јесу увек 

на своме послу разоткривања властите сталне уплетености у процес 

којим се баве. Не разоткривати себе и тајне око себе не може неко ко 

настоји да је, као васпитач, стално окренут према другима и на услузи 

другима.  

Једно од суштинских проблема савременог васпитања јесте, 

отуда, истраживање сопствене личности и слободе која нам је дата или 

је тек властитим радом треба заслужити. Тешко је сваком појединцу 

пробити се до правог смисла васпитања, али смисао представља 

врхунски разлог сваког учења. Способност укључивања васпитаника у 

рецептивни хоризонт (Роман Ингарден) стварности одлучује о томе да 

ли ће се праве вредности појавити у младом духу у свим преливима и 

скривеним тананостима. У том хоризонту прожимају се смисао целине 

васпитања са значењским интенцијама традиције. 

ВАСПИТАЧ И ФЛЕКСИБИЛНОСТ 

Васпитач би требало да гаји, према личном искуству, 

несвакидашњу толеранцију, флексибилност, отвореност духа, 
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еластичност стила у сталном, лакановски речено, дефилеу речи и 

васпитних поступака. Отуда би кадрове требало бирати као космонауте 

и сматрати их аустронаутима духа спремним да сваког часа чине мале 

кораке који би за друге људе могли бити велики. „Динамички систем у 

интеракцији“ (Мандић: 1995, 3) јесте пожељно одређење личности којој 

приступамо. Посебни широко алузивни значењски спектар васпитања 

требало би, при том, увек имати на уму. 

Жеља за самоусавршавањем такве личности увек је разбијала 

окове поретка, враћала веру у речи и поступке. Она је систематски 

водила дубини људског саосећања без које нема готово никакве 

модерности. Васпитање, у ствари, јесте стално гошћење духа у коме се 

препознаје и више верује ономе који ради како мисли да треба него 

ономе који само прича како треба и тек треба да ради. Разнолике 

вредности и облици свеколике традиције и културе данас су нам, 

захваљујући медијима и техници, свакодневно под руком. Руком која 

би требало да, уместо махања, нешто ради и стално посредује у новим 

познанствима. 

Прави васпитач увек поштује туђу личност. Он се одлучује на то 

да Други буде потпун, макар сам и не био читав. Васпитање јесте и реч, 

и дело и нада. Тек тада се, некако, буде. Ја јесам, али ја немам себе, 

рекао је Ернст Блох. Блох је говорио још и тода је „ствар у томе да се 

научимо надању“ (Bloch: 1981, XV). То важи за васпитача који има себе 

тек кад се сасвим преда процесу у коме учествује. Савршено предавање 

условљава и савршено добијање у том процесу у коме сви непрестано 

учествујемо и као васпитачи и као васпитаници. Али треба се учити 

надању које се никако не сме закопати у гробницу макар она била и 

само Косово како је говорио Петар Петровић Његош.  

Васпитач, стога, поштује околности у којима се налази ако хоће 

да околности поштују њега. Васпитачев живот јесу речи које не смеју 

да произведу скандале чак и кад су изложене скандалима. Не смеју 

никога да заболе, чак и кад трпе неправде и болове. Не смеју да трпе од 

превелике жеље за нарцисоидношћу иако су окружене самољупцима. 

Можда ће неко постати нови Пикасо ако му похвалимо линије које 

лутају. Лутање треба поштовати и кад га не разумемо, јер и модерну 

уметност слабо схватамо. Можда ће неко постати Кодер, Настасијевић 

или Миљковић ако му дозволимо да се игра речима, да их бира по 

своме нахођењу онако како речи касније бирају нас. Јер сви живимо тек 

у будућности. Будућност садржи и оно чега се бојимо и оно чему се 

надамо. Прошлост нас стиже тек касније, а права садашњост је толико 
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тренутна и кратка да готово не постоји. О томе су виспрено писали и 

Ернст Блох и српски писац Борислав Пекић. 

Васпитач поштује тимски рад. Друштво око нас постоји и кад 

смо, наизглед, сасвим сами. Симболичко присуство екипе са којом 

сарађујемо јесте више од једноставног збира појединачних снага. Без 

друштва и породице ишчезавамо, копнимо и лелујамо од прилике до 

прилике. Само група извуче из човека оно што је посебно и најбоље. 

Данас, истина, не живимо у друштву које је у успону. Уосталом, већина 

грађанских друштава су у пропадању. На том терену тешко се може 

видети излазак из кризе, а они који владају то, изгледа, уопште и не 

желе. Агонија васпитања се, отуда, често приказује као онтолошка 

неминовност. Стога се понекад међу васпитачима нађу и они који нису 

знали где би другде. Пошли бисмо у свим правцима, само се по себи 

разуме. 

Најзад, васпитач увек поштује себе по мери властитих вредности. 

Поштовање и јесте мера својеврсних надања. Васпитач посредује 

између онога што зна и што би васпитаник могао знати о правом 

надирућем знајућем надању јер незнање је најнепожељнија категорија у 

васпитању. Васпитачеве жеље налазе свој смисао у жељама 

васпитаника. Његове способности се остварују у способностима оних 

које васпитава. Васпитач држи кључеве будућности пожељног 

зналачког незадовољства својих неискуснијих сарадника. Његова је 

срећа и несрећа да буде признат тек онда када незадовољни 

васпитаници постану још незадовољнији васпитачи. Иначе смисао 

васпитања без вечите глади за новим, у друдим евокативним 

контекстима, ишчезава са сваким неодобравањем другачијег.  

Васпитач васпитава искреношћу, одлепљује се од пандемичног 

Ега, бежи од стрмоглављивања у понор себесловља. Васпитач није 

институција, али је неодвојиви део институције. Он стално учи, а живи 

као да није сасвим обавештен. Отуда је васпитање стални процес 

увођења незадовољника у наду. Такво васпитање је неистражено као 

Антарктик.  

ВАСПИТАЧКИ СТИЛОВИ НАДЕ 

Васпитач увек говори јасно. Ако говори нејасно, биће да се ни он 

није сасвим разабрао у свету. Нејасни говор васпитача јесте пукотина 

система надања. Несувислост надања рађа несувислу наду. Маска 

научности без смисла и наде, отуда, производи кловнерај духа. 

Васпитач нема других маски до маске надајуће повратне искрености у 
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преношењу онога што се и зна и не зна. Он никако није позер иако 

непрестано позира. Није традиционалиста иако се обраћа традицији. 

Није авантуриста иако је посвећеник истраживања. Јесте стваралац 

властите духовне егистенције. Стално га, отуда, одмеравају очи оних 

који би хтели да га прождеру, што од глади, што од канибалске 

разузданости.  

Васпитање може бити простор блиставог дворца, али и затвор у 

коме су заробљени сви у васпитном процесу. Васпитаник 21. века, 

стога, није ту само да одговара на питања него и да их поставља. Добро 

постављено питање је, понекад, знамо, важније од одговора ако стреми 

нечему непромишљеном и недовољно схваћеном. А промишљати 

непромишљено и схватати несваћено јесу, осим осталог, својства 

сваког аутентичног васпитања. 

Васпитач увек говори занимљиво и духовито из дубина своје 

трајне дечје радозналости. Та радозналост треба да заћути када затреба, 

да дозволи одвајање туђе речи. Сваки распричани васпитач јесте 

вастита карикатура ако не дозволи да се чује глас радозналца или 

незадовољника који пита или негодује. Нема васпитања ако се на 

његовом путу не налази, такође, нада у речи обремењених 

предстојећим самосвојним делом. 

Васпитач 21. века јесте духовита особа спремна на метафоре 

којима се заборавља на пролазност сваке сликовитости. Васпитач, зато, 

са васпитаницима упражњава управо оне видове наде који су 

неупражњиви. Јер нада у васпитање није само афекат и својство 

младостивећ и неопходна педагошка категорија. Ту се књижевност, 

нарочито поезија, и поезија као метафора, намећу попут система нове 

сталне бескрајне оригиналности у надању.  

Миодраг Станисављевић у песми Зец са гвоорном маном успева 

да ојача све обесхрабрене мале муцавце. Ко од нас није спадао у њих? 

Јован Јовановић Змај је за сва времена узвикнуо, васпитачки врло 

савремено, ала је леп овај свет. Васпитач не може да буде нико од оних 

који не верује у нова свитања, кога свако јутро поново изненади, па би, 

затечен, још мало одспавао. Радознала жестина, процват духа изнутра, 

многоперспективност позитивне слутње потребне су савременом 

васпитачу. 

Душан Радовић је својим Лавом успео да исмеје све оне страхове 

који остављају простора да нас стигну и кад одрастемо. Форма његове 

песничке двосмислености, духовите таутологије, игриве амфиболије, 

оставља слободу да тумачење увек буде другачије, савремено, 

духовито. 



11 

Милован Данојлић је трамвајима који спавају уклонио страх од 

застрашујућих звукова цивилизације. Нади је потребно ново васпитање 

да би се уопште појмила и добила нови смисао, а васпитању нада да би 

се уопште пристало на стицање других знања. 

Љубивоје Ршумовић је својим аждајама које тепају своме чеду 

обеснажио све страхове који би нас стизали кад мало поклекнемо. 

Насмејати се свакој али и врани још док си млад, најлепша је уметност 

на свету. 

Мошо Одаловић духовитим сећањем на детињство има улогу 

најсавременијег историчара ране младости. Преточити све то у песму, 

драму и игру, прожети хиљадама младих виђења јесте корисније од 

сваког електронског помагала које занемарује наличје традиционалне 

таписерије. 

Васпитач говори кратко. Кратко је увек више, потпуније и боље. 

Модерније. Више слуша него што прича. Није велик онај васпитач који 

уме да прича већ онај који уме много да слуша и размишљаа. Он има 

стотину маски које у секунди показује не занемарујући никако лице 

искрености пред младим ствараоцима и чудотворцима. Васпитач 

самосвојне, освојене, духовне традиције тако стиче свој смисаони и 

духовно-историјски идентитет коме се верује. Постаје препознатљив, 

ствара препознатљиве људе. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Васпитати на хиљаде начина, у свим правцима, али Васпитати. 

Данас се можебити васпитан на многе оригиналне начине. Ако нисмо 

задовољни својим васпитањем, поправимо га кад васпитавамо. Али 

ништа не намећимо. Све је у процесу. Учи се за развој, рекао би Лав 

Виготски. Васпитање је непрекидност. Сутра ћемо се стидети својих 

поступака ако нас изненади, рецимо, будући писац коме смо 

прогнозирали двојку из књижевности. Васпитачи добијају вишеструко 

кад од својих васпитаника створе своје смисаоно делујуће пријатеље. 

Бити велики за друге, то је прави посао савременог ауторитативног 

васпитања. Ако друге учинимо болећивим, можда ће они постати много 

већи, али ћемо ми бити много мањи у својој ауторитарности. Са наше 

физичке висине не види се увек добро колико има неизрасле висине у 

тек растућем човеку.  

Бити далеко од тржишта и славе, то је судбина савремених 

васпитача. Али то су доживљавали сви истраживачи нових вредности. 

Скромност вредна и дивљења и љубави. Када тога не би било, уопште 



12 

не би било могуће разумети цивилизацијски највиши етички смисао 

страдања за друге. 

Једноставност, добронамерност, правдољубивост. Шта има 

савременије од тога. Живети непрестано у таквом стилу смисаоно 

активног делатног надања, са осећањем за друге. Непрестано одзвањати 

својим разумевањем, самопримером, у ритму мноштва младих очију. 

Непрестано стилски се дограђивати и вежбати да се властито постојање 

покрене из учмалости, а да се држи чврсто на путу стално реметећег 

кода стварности и варијабилног модела политика које нам се дешавају. 

Васпитач је велики и у малим стварима. Његова раздвајања од 

васпитаника јесу дубока, али нису коначна. Из простора ватреног 

сећања васпитач не признаје величине које се не могу обеснажити. Не 

познаје мале који немају шансе да се издигну. Они су краљеви ватрене 

дистанце и дистанциране ватрености. Препознају таленат и држе га у 

неизвесности и одстојању које подразумева рад и скромност у раду. 

Иначе нам је смисао недоступан. 

Васпитач за 21. век види читав свет, целу историју, све тековине 

као своју породицу. И у томе нема ничега личног. Он само испољава 

оштрије социјализовану недовршеност васпитачког посла. Васпитавање 

би за преосетљиве могла бити уметност богатога живљења и лепог 

трајања и после смрти. У васпитачким рукама богатство живљења и 

лепота трајања постају права мајсторија. То је систем технике и 

осећања за људе, стилизација живота за друге.  

Снажно обликовано споља, најпре политиком, наше васпитање, 

суштински, плаћа понекад цех друштвене истурености и 

аристократског духа у пропадању. Савремени васпитач треба да је што 

ближи стварном животу, у благој заблуди да се све може предвидети и 

учинити као да никада није било. Као посвећени алхемичари 

будућности.  

Инструменти савременог васпитања губе често своју снагу у 

судару са прагматичном стварношћу која их прихвата, уцењује, мења, 

одбацује. Погрешно се разуме и вреднује васпитачко умеће. Садашње 

друштво у Србији углавном не заслужује своје васпитаче. Васпитачи 

неправедност прихватају са миром онога који живи у другом, 

неповратно бољем свету. 
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Summary: This paper claims that education in Serbia, shaped under strong 

outside influence of politics, as often as not, pays the price of social prominence and 

aristocratic spirit in decline. The investigation then goes on to investigate the 

assumptions underlying modern upbringing, also dealing with pedagogic skills and 

traits of contemporary educational style. It ends with the conclusion that a 

contemporary educator should be as close as possible to real life. He should be a 

committed alchemist of the future. 
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Сажетак: Учење се може дефинисати као процес временског 

задржавања информација, навика, знања, вештина и способности у мозгу. Оно 

обухвата све три компоненте рефлексног лука: рецепторну, асоцијативну и 

ефекторну. Синаптичке модификације и процес учења у директној су 

корелацији са појединим генима одговорним за стање међућелијске 

комуникације неурона централног нервног система, односно интернеуронског 

круга. Сензорно (чулно) искуство је одлучујуће за правилан развој и 

пластичност можданих ћелија кроз живот. Активности изазване чулима, 

узрокују синаптичке промене у неуронима унутар интернеуронских кругова, 

иницирајући деполаризацију мембрана и инфлукс калцијума у цитоплазму. 

Ова врста сигнала и инфлукс калцијума покреће молекуларне механизме који 

су у основи нервних адаптација. Један од механизама је и активација 

специфичних транскрипционих фактора неопходних за синтезу регулаторних 

протеина који мењајунервне функције. Са аспекта данашњих сазнања могуће 

је рећи да је процес учења мултифакторијална особина и да његов квалитет 

зависи како одвеликог броја гена (полигенска карактеристика), тако и 

одфактора окружења. Улога наследног фактора (гена) и фактора окружења у 

раду је објашњена на једном моделу који смо назвали „модел њиве“. 

Кључне речи: учење, генетика, окружење, синапсе, „модел њиве“ 

1. ПРОЦЕС УЧЕЊА 

Студије генетичке основе учења и меморије код човека су у 

зачећу. У овом раду представићемо досадашња сазнања на овом пољу 

са циљем разумевања генетичке основепроцеса учења. 
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Учење је сложена психичка функција везана за чула и нервни 

систем, а резултат је адаптације, односно одговора на пријем надражаја 

из спољашње средине. Физиолошку основу учења чини посебна 

особина нервног система позната под називом пластичност. 

Пластичност се огледа у томе што сваки нервно-мождани процес 

оставља за собом траг који омогућава да се исти поново јави чак и када 

на чулне органе не делује никаква драж. Овај траг који настаје као 

„урезивање“ у можданом ткиву при упамћивању, познат је под именом 

енграм. Физиолошки, односно биохемијски механизам стварања 

енграма нејасан је и данас.  

Резултати испитивања на животињама су показали значај 

рибонуклеинске киселине (РНК) и протеина за овај процес (Shratt и др., 

2006). Учење можемо дефинисати као процес временског задржавања 

информација у мозгу. Под информацијом у овом случају се 

подразумевају: навике, информације у ужем смислу, знања, вештине и 

способности. Анатомски посматрано за овај процес су најважнији 

интернеурони централног нервног система (ЦНС). Међутим, учење је 

немогуће без сензорне компоненте коју чине чула и сензитивни 

неурони, као и моторне компоненте којој припадају моторни неурони и 

мускулатура.  

С обзиром на то, може се рећи да јеучење изузетно сложен и 

комплексан процес који најпре зависи од самог карактера учења. 

Објаснићемо ово на примеру учења вожње аутомобила. Како би особа 

научила да вози, односно управља аутомобилом потребно је да има 

добар рефлексни лук. Замислимо следећу ситуацију:Особа има добре 

сензорне рецепторе, сензорни неурони адекватно преносе сигнал, 

асоцијативни неурони доносе одговарајућу одлуку на основу претходно 

стечених искустава ишаљу је ефекторним неуронима. Међутим, може 

се десити да сами ефектори не реагују како треба - у овом случају 

попречно-пругасти мишићи екстремитета. Таква особа због ове 

компоненте никада неће „научити“ да вози. За њу кажемо да не зна да 

вози. Произилазида учење неке вештине или стицање неког новог 

искуства зависи у првом реду од карактера вештине, односно искуства 

и шта се под наученим сматра. 

Учење обухвата све три компоненте рефлексног лука: 

рецепторну, асоцијативну и ефекторну. Да би се стекла нова 

искуства,искуствена информација треба да прође одређени пут и 

задржи се извесно време као знање (новостечено искуство). Пут који 

информација прође укључује чула, сензорне неуроне, асоцијативне 

неуроне (интернеуроне) и ефекторе. Информација се задржава у 
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асоцијативним колима (интернеуронском кругу) и то је меморија. Када 

пристигне нова информација она се комбинује са претходним већ 

постојећим знањима (искуствима) у асоцијативним колима и доноси се 

ефекторна одлука. Дакле, под учењем сеподразумева и ефекторна 

компонента рефлексног лука. Наиме, неке особе су добре и веште у 

вербалном изражавању, друге у ликовном или музичком изражавању 

јер између осталог, имају добру ефекторну компоненту рефлексног лука. 

У овом раду ми ћемо објаснити процес учења у ужем смислу под 

којим се подразумевавременско задржавање информација у 

интернеуронском кругу. Капацитет задржаних информација 

јемеморија. Мишљење или размишљање (когниција) је способност 

комбиновања постојећих меморисаних сазнања, као и евентуално нових 

информација и доношење ефекторне одлуке. У зависности од сензорног 

пута којим се уноси, нова информација у процесу учења заузима своје 

место у ЦНС-у. Нова информација обично узрокује серију когнитивних 

процеса и карактеристичну ефекторну реакцију. То се уобичајено 

назива реакција на окружење (Plomin и Spinath 2004; Мiele 2002). 

Да би се на прави начин разумело учење неопходно је укратко 

подсетити се еволутивног развоја нервног система, као предуслова 

успостављања овог процеса. Најпре су постојали само сензорни и 

ефекторни (моторни) неурон. Касније се између њих уметнуо 

интернеурон (асоцијативни неурон). Развој интернеуронског комплекса 

је очигледно најинтензивнији био код човека. Управо се ту огледа и 

еволутивна предност људске над осталим врстама. Са развојем 

интернеуронског комплекса, човек је био у стању да задржава 

информације (учи) и да исте искористи. Тиме је успео да буде у 

предности над осталим живим бићима. Дакле, развој интернеуронског 

комплекса човеку омогућује да претходна искуства искористи при 

доношењу адекватне одлуке. Деца сакупљају искуства, односно уче, а и 

у том процесу јача интернеуронски комплекс. 

2. НЕУРОНА ИНТЕРНЕУРОНСКОГ КОМПЛЕКСА ЗНАЧАЈНЕ ЗА ПРОЦЕС 

ПОСЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЧЕЊА 

Свака ћелијаима посебне структурне карактеристике које су 

предуслов њене функције. У том погледу, нервна ћелија је веома 

карактеристична, јер је издвајају следеће особине помоћу којих је она 

адаптирана за спровођење и задржавање информација. То су:  
 образовање специфичних међућелијских комуникација – 

синапси, 
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 способност гранања и успостављања нових веза,  

 спровођење импулса. 

2.1. Карактеристике синапсе 

Синапсе представљају место спајања неурона и могу бити 

ексцитаторне или инхибиторне. Због тога, синапсеповећавајуили 

смањују активност у циљном неурону. Постоје електричне и хемијске 

синапсе. Електричне синапсе остварују електричну везу између ћелија. 

У случају хемијских синапси, веза се остварује хемијским молекулима - 

неуротрансмитерима. Хемијска трансмисија се одвија тако што 

акциони потенцијал на крају дугачког наставка (аксона) 

пресинаптичког неурона отвара волтажно зависне калцијумске канале. 

Затим следи инфлукс калцијума, а синаптичке везикуле се стапају са 

мембраном и ослобађају неуротрансмитере у синаптички простор. Тиме 

се активирају рецептори на постсинаптичком неурону (Kandel, 1997; 

Frey и Morris, 2006). Мозак човека садржи огроман број синапси. Сваки 

од 10
11

 неурона просечно остварује око 7.000 синапси са другим 

неуронима. Према неким проценама, мозак детета од три године има 

око 10
15

 синапси. Овај број опада са одрастањем.Стабилизује се након 

одрастања и износи од1x10
14

 до 5x10
14

(Cohenи Greenberg, 2005).  

2.2. Карактеристике гранања 

Једна од карактеристика неурона је да се грана и образује 

наставке и то кратке – дендрите и дуги - аксон. Неурони најчешће имају 

један аксон, а број дендрита може бити веома различит. Тако нпр. 

Пуркињеове ћелије малог мозга (cerebellum) могу имати преко 1.000 

дендритских наставака који образују на десетине хиљада веза са другим 

ћелијама. Насупрот томе, неке нервне ћелије као што је 

магноцелуларни неурон супраоптичког нуклеуса има само један или 

два дендрита, а сваки од њих образујеоко 1.000 синапси. Способност 

неурона да се грана и остварује нове везе је веома значајна за процес 

учења (Sutton и Schuman, 2006). 

2.3. Спровођење импулса 

Ћелијска мембрана аксона и тела неурона садрже волтажно-

зависне канале који омогућавају стварање (генерисање) и ширење 

(пропагацију) електричних сигнала (акционог потенцијала). Ови 
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сигнали се генеришу и пропагирају механизмом који укључује 

транспортјона натријума, калијума, хлора и калцијума. 

Међутим, ово није типично само за неуроне, јер и друге врсте 

ћелија (нпр. мишићна ћелија, неке епителне ћелије итд.) имају свој 

мембрански потенцијал. Али, спровођење импулса (надражаја) је 

искључиво карактеристика нервне ћелије.  

Различити стимулуси попут притиска, хемијских трансмитера, 

истезања, изазивају електричну активност и промену електрохемијског 

градијента на ћелијској мембрани. Стимулуси узрокују отварање 

специфичних јонских канала изазивајући проток јона кроз ћелијску 

мембрану и мењајући мембрански потенцијал. 

Волтажне промене на нивоу мембране могу променити функцију 

волтажно-зависних јонских канала. Ако је промена у наелектрисању 

(волтажи) довољна настаје или не настаје (све или ништа) 

електрохемијски пулс који се назива акциони потенцијал. Акциони 

потенцијалсе простире веома брзо по аксону и активира синаптичке 

везе других ћелија до којих допире. Уколико је промена у волтажи 

недовољна неће настати акциони потенцијал.  

Због свега наведеног, неурон губи способност деобе. Наиме, 

неекономично је а и неизводљиво да ћелија која се разгранала и 

успоставила различите комуникације почне да се дели. Затим, управо је 

за нервну ћелију карактеристична значајна синтеза протеина. Наиме, 

протеини су неопходни и то као јонски канали, различити 

неуротрансмитери, структурни протеини цитоскелета за гранање итд. 

Такође за нервну ћелију је карактеристично да не може дуго остати без 

енергије, јер губи способност одржавања неопходногјонског 

потенцијала (Miele, 2002;Flavel и Greenberg, 2009). 

Управо, све напред наведене и описане специфичности неурона 

омогућавају овој ћелији задржавање информација, односно учење. 

3. МОГУЋИ ГЕНИ ОДГОВОРНИ ЗА ПРОЦЕС УЧЕЊА 

Учење је задржавање информација у интернеуронском кругу. 

Како су у вези са тимукључени различити биохемијски процеси на 

нивоу неурона интернеуронског круга, следи да је због активације 

великогброја гена учење полигенска карактеристика. Гени важни за 

процес учења се деле у две велике групе: 

(А) Општи (заједнички)- гени одговорни за опште 

функционисање нервних ћелија, чула и ефектора; 
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(Б) Специфични (посебни)- гени одговорни за задржавање и 

компарацију информација тј. гени одговорни за посебне 

карактеристике неурона интернеуронског комплексазначајне за процес 

учења (Aid и др., 2007). 

(А) Општи или заједнички гени су типични за све ћелије и 

неопходни су за њихово нормално функционисање. Ово се односи на 

гене одговорне за регулацију метаболизма, односно енергетског статуса 

ћелије. То сууниверзални гени у свим ћелијама и њихова активност је 

значајна за функционисање неурона и одржање јонског потенцијала 

ћелијске мембране. Овој групи припадају гени из ДНК митохондрија, 

као и други гени који се налазе у нуклеусној (једарној) ДНК важни за 

метаболизам неурона. Са енергетског становишта, нервна ћелија је јако 

захтевна и мутације у овим генима обично узрокују различите 

неуролошке поремећаје. Пример су Леберова наследна оптичка 

неуропатија (LHON), митохондријална енцефаломиопатија (MELAS), 

поједине форме Алцхајмерове и Паркинсонове болести итд. (Morreti и 

Zoghbi, 2002). 

(Б) Специфични гени су одговорни за посебне карактеристике 

неурона интернеуронског комплексазначајне за процес учења.Продукти 

ових гена омогућују међусобно повезивање нервних ћелија, односно 

образовање синапси. Такође, овој групи припадају и гени одговорни за 

гранање нервне ћелије и успостављање нових веза. Наравно, ови гени 

постоје и у другим врстама ћелија, али је њихова активностпосебно 

значајна за нервне ћелије. С тим у вези, специфични гени одређују 

(кодирају):  
 пластичност и карактеристике синапсе 

 гранање неурона и успостављање нових веза. 

3.1. Пластичности карактеристике синапсе 

У централном нервном систему (ЦНС), синапсе су специјални 

контактни комплекси помоћу којих аксони и дендрити остварују 

различите неуронске интеркомуникације. Промена у ефикасности 

синаптичке трансмисије је веома важна за бројне аспекте функције 

неурона. Много је истраживања усмерених на синаптичке 

модификације и меморисање информација, али њихови прави 

молекуларни механизми су још неразјашњени. Веома је важно 

окарактерисати молекуле укључене у меморисање информација и 

молекуларне механизме меморије. Један од најпредлаганијих молекула 

за овај процес је Cа(
2+

)/калмодулин зависна протеин киназа II (CaМ 
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kinase II). CаМ киназа II је једна од најважнијих киназа, присутна у 

готово свим ткивима али је најзаступљенија у мозгу, а посебно у 

хипокампусу (центар меморије код човека). Неурална CаМ киназа II 

контролише важне функције нервног система попут синтезе и 

ослобађања неуротрансмитера, модулације активности јонских канала, 

ћелијски транспорт, облик (морфологију) неурона, истезање неурита, 

пластичност синапси, учење, меморију и експресију гена. CаМКII је 

мултифункционални медијатор, а њена активност зависи од повећања 

нивоа Cа
(2+)

 у ексцитираним (активираним) ћелијама. Овај ензим има 

важну улогу у синаптичкој пластичности, укључујући учење и 

меморију и може се рећи за њега да је „меморијски молекул“ (Clark, 

2010). 

Истраживања активности ове киназе објашњавају молекуларну 

основу функција неурона, посебно учења и меморије. Експресија 

киназе значајно је увећана за време активне фазе образовања синапси у 

постнаталном периоду. Она остаје на високом нивоу после синаптичког 

сазревања (матурације). Дакле, активност овог ензима регулисана је 

одговарајућом просторно-временском генском експресијом.  

Напоменимо да су киназе ензими који врше фосфорилацију 

регулаторних протеина и тиме мењају генску експресију. Углавном се 

под њиховим дејством генска активност повећава.Резултати 

истраживања показали су да постсинаптичка секреција појединих 

неуротрофина (фактора раста неурона)у хипокампалним неуронима 

зависи од инфлукса Cа
2+

, активације CаМКII, Cа
2+

 ослобођеног из 

интерних залиха и сигнала посредством cAMP/протеин киназе А 

(PKA), док сигнали и активација Na
+ 

канала није имала ефекта. 

Неуротрофини (нпр. BDNF, NGF, NT-3 и NT-4) су јединствена 

фамилија полипептидних фактора раста битних за диференцијацију и 

опстанак неурона у нервном систему у развоју. Касније, након 

одрастања, неуротрофини регулишу синаптичку пластичност и 

когницију (Kolarov и др., 2008). 

Такође не треба запоставити и гене чији су продукти одговорни 

за метаболизам неуротрансмитера. Установљено је да постоји веза 

између процеса учења и три одвојена гена која су у вези са допамином. 

Ови гени су DARPP-32, DRD2 и COMT. Сва три гена су повезана са 

допаминском функцијом у мозгу, али на различите начине и у 

различитим деловима мозга (Aid и др., 2007).  

Из свега напред наведеног, следи да су синаптичке модификације 

и процес учења у директној корелацији са појединим генима 
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одговорним за стање међућелијске комуникације неурона ЦНС, 

односно интернеуронског круга.  

3.2. Гранање неурона и успостављање нових веза 

Једна од значајних карактеристика неурона је способност 

гранања и успостављања нових веза. Вероватно се тако остварује 

трајније очувањеи задржавање података. Међутим, за ово је потребна 

стална стимулација неурона. То је заправо понављање приликом учења. 

Краткотрајна меморија се остварује пролазним образцима неуралних 

комуникација. Дуготрајна меморија се остварује много стабилнијим и 

сталним променама у неуралним везама. 

Гранање неурона је сложен процес и захтева активацију великог 

броја различитих гена. Један од гена чија се активност проучаваје 

KIBRA ген. У студијама изучавања генома из 2006. године је указано 

да је полиморфизам KIBRA гена повезан са епизодичном (случајном) 

меморијом. Још увек се мало знао функцији овог гена. Испитивања су у 

току, а према неким налазима протеин који настаје као продукт KIBRA 

гена има структурну улогу у ћелији, јер реагује са дендрином - 

протеином повезаним са цитоскелетом (Clark, 2010). 

У том погледу је посебно интересантан рад Suttona и Shumana 

(2006)који указује да неки од новосинтетисаних протеина настају 

транслацијом локализованом у дендритима неурона. То је предуслов 

настанка нових делова ћелије. Значајан број података указуједа 

формирање дуготрајне меморије захтева критичан период за синтезу 

протеина.  

Када се узме у обзир све напред наведено, као и функционисање 

самог неурона (акциони потенцијал и ослобађање неуротрансмитера), 

логично је да постоји веза између активације неурона, синапсе и 

активације гена у једру нервне ћелије. То омогућава гранање неурона 

иуспостављање синапси приликом стварањатрајних веза, односно 

дуготрајне меморије. Уделу који следи биће речи о томе. 

4. ВЕЗА СИНАПТИЧКЕ АКТИВНОСТИ И ГЕНСКЕ ЕКСПРЕСИЈЕ 

Сензорно (чулно) искуство је одлучујуће за правилан развој и 

пластичност можданих ћелија кроз живот. Активности изазване 

чулима, узрокују синаптичке промене у неуронима унутар 

интернеуронских кругова, иницирајући деполаризацију мембрана и 

инфлукс калцијума у цитоплазму. Ова врста сигнала и инфлукс 
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калцијума покреће молекуларне механизме који су у основи нервних 

адаптација. Један од механизама је и активација специфичних 

транскрипционих фактора неопходних за синтезу регулаторних 

протеина који мењајунервне функције.  

Један од начина како инфлукс калцијума узрокује ремоделовање 

синапси неурона је путем активације активности (експресије) нових 

гена. Резултати новијих истраживања указују намноге сигналне 

путевеповезане са активацијом транскрипције у неуронима, 

специфичним транскрипционим факторима и регулаторним генима 

укљученим у овај процес. Активност неурона регулисана је сложеним 

обрасцима генске експресије. Под њеном контролом су сви аспекти 

развоја неурона неуралног развоја, гранање дендрита, матурација 

синапси и елиминација синапси. 

Из свега напред наведеног произилази следеће: 

1. Резултати савремених истраживања јасно показују значај 

регулације активности транскрипцијена гранање дендрита, сазревање 

(матурацију) и елиминацију синапси и синаптичку пластичност код 

одраслих организама; 

2. Анализама хуманог генома у неуронима је откривено неколико 

стотина гена чија јеактивност на различите начине регулисана. Описана 

је функција само неколико гена;  

3. Природа активације и регулације ових гена је различита. Они 

се активирају различитом брзином (брзи одговор-спори одговор), 

различитим стимулусима (фактори раста, калцијум), а често се 

експримирају (транскрибују) у различитим врстама ћелија; 

4. Испитивањима c-fos, bdnf и других модел гена је откривено 

неколико молекуларних механизама у којима инфлукс калцијума 

узрокује активацију транскрипције нових гена у неуронима. Механизам 

подразумева калцијум зависну модификацију транскрипционих 

фактора, чиме се повећава њихова транскрипциона активност; 

5. Испитивањем механизама који контролишу транскрипцију 

откривено је неколико транскрипционих фактора који координишу 

експресију гена регулисаних активношћу неурона. Експериментално је 

откривена важна улога многих од тих фактора у ремоделовању 

дендритских и синаптичких веза; 

6. Мутација гена укључених у ове сложене процесе може 

узроковати неуролошке болести (ментална ретардација). Откриће и 

разјашњење врсте мутација ових гена има велики значај за третман 

различитих неуролошких поремећаја. 
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5. ПЕРСПЕКТИВЕ УЧЕЊА СА АСПЕКТА ГЕНЕТИКЕ – “МОДЕЛ ЊИВЕ” 

С обзиром на изузетну сложеност механизма учења, веома је 

комплексно изучавати молекуларну генетику овог процеса тј. 

окарактерисатипротеине и гене одговорне за учење. Са аспекта 

данашњих сазнања могуће је рећи да је процес учења 

мултифакторијална особина и да његов квалитет зависи како одвеликог 

броја гена (полигенска карактеристика), тако и одфактора окружења. 

Учење је процес који је генетички условљен, а зависи од фактора 

окружења. Сензорна (чулна) искуства и синаптичке активности у мозгу 

са њима повезане су кључне за правилан развој интернеуронских 

циклуса.Искуства обликују неурална (нервна) повезивања. Међутим, 

без обзира на то што искуства уношењем нових информација обликују 

и индукују неуралнаповезивања, наследна предиспозиција је значајан 

предуслов процеса учења.  

Улогу наследног фактора (гена) и фактора окружења најбоље 

ћемо објаснити на једном моделу који смо назвали „модел њиве“. 
ЊИВА МОЗАК 

Квалитет њиве наслеђујемо од предака. Квалитет мозга наслеђујемо од предака. 

Од квалитета обрађивања њиве зависи 

квалитет приноса. 

Од квалитета сензорне стимулације 

зависи развој мозга. 

Од осредњег квалитета земљишта њиве 

добрим обрађивањем можемо значајно 

побољшати принос. 

Од мозга са осредњим квалитетом 

неуронских мрежа квалитетном 

сензорном стимулацијом можемо 

унапредити процес учења. 

Свака њива има квалитет земљишта који 

погодује развоју одређене културе, а 

мање погодује развоју неке друге.  

Сваки мозак има интернеуронску мрежу 

погодну за одређену врсту учења, а мање 

погодну за неке друге облике учења. 

На основу претходног сазнања, 

пољопривредник бира културу коју ће 

засејати на одређеној њиви са 

специфичним квалитетом земљишта. 

Веома су битна предходна искуства 

пољопривредника, јер свака њива има 

предиспозицију за развој одређене 

специфичне културе. 

На основу претходног сазнања родитељи 

треба да поштују склоности деце за учење 

одређених вештина и да их у томе 

подржавају. Подстицањем деце родитељи 

им помажу да нађу оно што им одговара - 

овде је јако битна фамилијарна историја и 

предиспозиција појединца. 

Њива са изразито лошим квалитетом 

земљишта (камење) није погодна за 

развој ниједне културе. Али и у таквим 

условима уз значајно залагање 

пољопривредника могуће је засадити и 

добити одређени принос. 

Мозак са изразито лошом 

интернеуронском мрежом није погодан за 

ниједно учење. Али и у таквим условима 

могуће је уз напоре појединца и његовог 

окружења постићи одређене резултате у 

процесу учења. 

Употребом неадекватних хемикалија и 

због лошег окружења (загађена 

атмосфера) земљиште њиве се може 

загадити и оштетити. 

Употребом неадекватних хемикалија 

(наркотици, алкохол) и лошег окружења 

(лоше друштво) мозак се наводи налоше 

размишљање. 
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На почетку свог развоја мозак је необрађена њива. Дете стицањем 

искуства развија и унапређује мозак. 

Сензорно (чулно) искуство је критично за правилан развој и 

пластичност мозга кроз живот. Успешна адаптација на окружење је 

неопходна за опстанак организма и овај процес захтева превођење 

(трансформацију) специфичних сензорних стимулуса у промене 

структуре и функције одговарајућих нервних циклуса 

(интернеуронских кругова). 

Гени одређују (детерминишу) оперативну структуру мозга. Да су 

интелигенција и процес учења као њен саставни део, генетички 

условљени феномени, осим резултата молекуларно - генетичких 

експеримената, потврђују и истраживања из квантитативне генетике. 

Резултати анализа великог броја монозиготних (МЗ) и 

дизиготних (ДЗ) близанаца показали су корелацију (подударност, 

конкордантност) од 0.86 за МЗ близанце, док је корелација за ДЗ 

близанце била0.60 (Clark, 2010). 

Интелигенција је квантитативна особина и зависи од више гена и 

фактора окружења. О утицају окружења говори тзв. Флинов 

ефекат.Флинов ефекатје појава да коефицијент интелигенције (IQ) 

расте за око 3% на десет година током XX века, од када су уведени 

стандардизовани тестови за праћење вредности IQ. Ова појава се може 

објаснитипобољшаним квалитетом живота, али значај има и обогаћење 

окружења (богатство стимулација мозга). Показано је да фактори 

средине као што је социоекономски статус има значајан ефекат на 

интелигенцију.  

ЗАКЉУЧАК 

На крају можемо рећи да је процес учења генетички условљен и 

контролисан процес на који ефекат имају и фактори окружења. Како на 

наследну предиспозицију односно квалитет мозга не можемо да 

утичемо, јер то не зависи од нас, ми можемо квалитетом и квантитетом 

сензорних стимулуса да побољшамо процес учења али у границама 

генетичке предиспозиције.  
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THE GENETIC BASIS OF LEARNING 
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Abstract: Learning, should be define like a process of temporary retainng 

information, habit, knowledge and ability in the brain. This includes all three 

components (parts) of a reflex arc: sensory neuron, interneuron and motor neuron 

(effector neuron). Sinapse modification and proces of learning is in direct relation 

with a gene responsiable for a state of interneurons communication into the brain. 

Sensory experience is very important for a adeqate interneurane modification in the 

CNS (brain). Sensory experience and change at the sinapse initiates depolarization 

of the membrane and influx of calcium in the citoplasme of the interneurone. This 

tipe of signale and influx of calcium which starts amolecular mehanisme which are 

into basis of interneurone adaptation into a proces of learning. This is a very 

important mehanisme in activation of specifical transcripcione faktor necessary for a 

sintesis of regulatore proteines which cause structural change of the neurone. With 

aspect of this, learning is a multifactorial traits, and quality of learning depends, on 

many genes (polygenictraits) and from environmental factors. Importance hereditary 

factors (gene) and environmental factors, for a proces of the learning, in this article, 

is eksplainded, on the model which we have called „‟garden model‟‟.  

Key words: learning, genetics, environment, sinapse, „garden model”. 
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ЊЕГОШ У МЕМОАРСКОЈ ПРОЗИ МАТИЈЕ БАНА 

(Поводом двеста година од рођења Петра Петровића Његоша) 

Биљана С. Солеша
1
 

Сажетак:У овом раду се анализиралик Петра Петровића Његоша у 

мемоарској прози Матије Бана. Реч је о текстовима који су настали на темељу 

дипломатских сусрета Петра Петровића Његоша и Матије Бана на Цетињу у 

време од 1849. до 1851. године.Истовремено се износе основни биографски 

подаци о Матији Бану. Даје се осврт на особине српске мемоарске прозе 19. 

века чији су корени често у друштвено-историјским околностима, као и 

преглед околности у којима долази до сусрета Матије Бана и Његоша. 

Анализира се Његошев психолошки, морални и интелектуални профил, 

откривају његови национални идеали и политички ставови. Указује се на 

Његошеве погледе на уметничко и поетско стваралаштво. Прати се 

препознавање Његошевог личног трагизма, али се и откриваспособност 

Његошева да фасцинира савременике, а и потомке. Указује се на значај 

мемоарске и аутобиографске прозе за развојсрпске књижевности и културе.  

Кључне речи:мемоари, Његош,портрет,идеје, национални идеали, 

трагизам 

Културна историја једног народа, историја духа времена, идеја, 

покрета, знаменитих личности, оживљава се и разоткрива 

најпоузданије у аутобиографско-мемоарским делима, која пружају 

могућност сагледавања и доживљаја минулих историјских тренутака и 

људи у њима, нудећи читаоцима обиље занимљиве грађе и историјских 

чињеница. Бурна историјско-политичка превирања средином 19. века у 

Европи и на Балкану оставила су трагове и у мемоарско-дневничким 

делима српске књижевности у чијем су средишту интересовања често 

биле велике историјске, политичке и књижевне личности. Писање и 

читање су увек историјски и социјално детерминисани догађаји, који се 
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изводе у друштву, истовремено делујући на друштво. У историји живе 

песник и критичар и њихови текстови су инскрипције историје, те је 

разумевање, представљање и тумачење текстова из прошлости увек 

мешавина отуђеног и прихваћеног (Луис 2003, 120).  

Писана сведочанства државничког, политичког, публицистичког 

и књижевног деловања Матије Бана у другој половини 19. века у 

Србији разоткривају једно доба, друштвени тренутак, ликове, учеснике 

у њима ињегове савременике. У оквиру својих политичких активности 

Матија Бан је имао срећу да се упозна са Петром Петровићем 

Његошем, о чему је оставио трајни писани споменик, који нам 

осветљава историјски тренутак, идеје и ликове двојице саговорника.  

Матија Бан је рођен 1818. године у Петровом Селу код 

Дубровника. Основну школу и гимназију је завршио у Дубровнику.У 

фрањевачки ред ступа 1834. и већ следеће године га напушта. У 

периоду 1839 – 1844. Матија Бан борави на острву Халки, у Цариграду 

и околини и Бурси, предаје језике, учи и усавршава се. У Београд 

долази 1844 и постаје близак сарадник Илије Гарашанина и поверљиви 

човек српске владе. У периоду од 1848 – 1850, године обавио је 

неколико полузваничних дипломатских мисија. Истичући успешну 

дипломатску каријеру Матије Бана, Камила Луцерна пише: „Ту је он 

маркантна појава и у дугом низу оних Дубровчана, који су од старих 

времена амо били посланици и поузданица разних владара. 

Интенсивност и експресивност његова бића, неусколебљивост начела и 

неисцрпна досретљивост у избору средстава, јасна, али опрезна воља, 

мирна и сигурна самосвијест и оно његово тврдо поимање, страствено 

чувство за праведност уз тријезно просуђивање прилика и људи: све га 

је то одређивало за мисије и послове такве врсте. О овом одсијеку 

Банове дјелатности, од године 1848. до године 1851, као и о 

публицистичком и политичком раду.“ (Луцерна 1906, 141). 

Одлазио је у Сремске Карловце, Загреб, Задар, Дубровник и на 

Цетиње где се сретао са водећим политичарима којима је преносио 

поруке из Србије и позив на сарадњу у вези са подизањем устанка за 

особођење српског и јужнословенских народа на Балкану. За време 

српско-мађарског рата српска влада у Београду је одлучила да подигне 

општи хришћански устанак на Балкану. Матији Бану је било поверено 

да припреми западне крајеве, што је и учињено у сусретима са 

Рајачићем, Книћанином, Гајем, Јелачићем и Његошем. Очекивао се 

знак из Београда, али се прилике у Европи нису одвијале у корист 

Србије, те је наложено Србији да буде веома опрезна, тако да Бан 

обуставља сваки даљи рад на томе (Ћоровић 2006, 117-124). Матија Бан 
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од 1852. године предаје француски језик на Лицеју у Београду. После 

династичког преврата 1858. приклања се политици кнеза Михаила 

Обреновића и од 1861. постаје шеф полузваничног Пресбироа у 

Београду где ће радити до пензионисања. Био је веома вредан истрајан 

и плодан политички и књижевни радник. Матија Бан се током деценија 

дугог боравка у Србији, бавио посебно источним питањем. Тако је уочи 

Берлинског конгреса, 1878, написао спис којим је предложио најбољи 

начнин за решавање источног питања и заснивање српског програма, са 

геслом „исток, источним народима“ (Арсић 2009, 57).Његову 

политичку активност су пратиле бројне промене на српској политичкој 

сцени тога доба, а сам политички став Матије Бана је било 

југословенство и усмереност ка осамостаљивању и уједињавању 

словенског живља на Балкану (Фрајнд 1978, 24). Интересантно је да је 

1879. предложио оснивање одбора за Македонију под заштитом Св. 

Саве које је требало да се зове Друштво Светога Саве, са циљем да се 

популаришу његове заслуге и врлине и на тај начин унапреди свест, 

духовност и морал, уопште, српског народа, које је према овој идеји 

основано нешто касније, 1886.(Арсић2009, 60).Захваљујући Матији 

Бану Свети Сава се почео славити у Дубровнику раније него у неким 

другим крајевима, а предлог за изградњу храма на Врачару дао је 

управо он 1879, две деценије пре него што је на данашњем месту 

олтара Спомен храма Св. Саве подигнут Мали светосавски храм 

(Арсић2011, 170). 

Матија Бан је написао мноштво научних, историјских и 

књижевних расправа, огледа, приказа и оцена, политичких списа, којих 

има 121, међу којима 12 дипломатских мемоара, 25 предлога, 

извештаја, пројеката интерпелација. Многи нису штампани. За 40 

година издао је преко 20 брошура на италијанском, француском и 

српском језику, а некима од њих европска штампа је посветила посебан 

значај (Арсић 2009, 56).Рано започети књижевни рад Матије Бана 

(1835) је веома богат. Објављује најпре поезију, две свеске Различних 

пјесама (1853. и 1861), написао је два спева Прометеј и Лазар, новски 

војвода, и читав низ драма које су приказиване у Београду и другим 

местима, штампане у листовима или посебним издањима. „Матија Бан 

је био књижевник чије је драмско стваралаштво било најбољи и 

најбогатији део његове литерарне активности. Књижевни рад и драмско 

стваралаштво били су за Бана природан део његовог ширег деловања, 

државничког, политичког, просветног и публицистичког(...) Бан је 

поред Суботића, и једини драматичар који је имао одређену драмску 

поетику и широко познавање историје и теорије драме у 

прошлости“(Фрајнд 1987, 24).Његова најуспешнија драма јеМејрима 
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(1849). То су историјске драме у класицистичком духу има их тринаест: 

Миленко иДобрила (1850), Смрт кнеза Доброслава (1851), Смрт Уроша 

Петога (1852), Краљ Вукашин (1857), Цар лазар или Пропаст на 

Косову (1852) и друге. Иако се сматра да је Баново драмско књижевно 

стваралаштво најуспешније, његове драме су ипак остале незапажене у 

односу на драме његових савременика Ђуре Јакшића и Лазе Костића. 

Дјела Матије Бана су објављена у осам томова (од 1889-1892) у издању 

Краљевске српске државне штампарије и превођена су на чешки, 

француски, пољски, немачки, руски и словачки језик. Матија Бан је био 

редовни члан Друштва српске словесности и Српске краљевске 

академије. Умро је 1903. године. 

Под насловом „Подаци о Петру Петровићу Његушу“ Матија Бан 

је објавио у листу Преодница у Београду 1884. године у четири 

наставка мемоарске записе о диполоматским сусретима са Петром 

Петровићем Његошем, са којим се Бан срео четири пута у временском 

раздобљу од 1848-1851. године. Временски распон од њихових сусрета 

до објављивања записа је велики (Бан је чекао повољне околности), али 

записи су настајали непосредно након сусрета и разговора са Његошем. 

Основна инспирација мемоарске прозе у српској књижевности била је 

важност догађаја, па је динамика појављивања оваквих дела зависила 

најпре од учесталости значајних историјских догађаја, а много мање од 

књижевних токова и личног опредељења писца. „Зато није неочекивано 

да већина мемоарских текстова настаје на позадини великих збивања 

као што су преокрети и покрети, буне, ратови, немири и инциденти. 

Тиме одмах улазе у поље надпросјечности и велике комуникативне 

привлачности“ (Иванић 1989, 292). 

Мемоари јесу субјективна слика времена и догађаја, али они 

нужно садрже историјске чињенице, те су значајни и непроцењиво 

вредни извори историја идеја, дела, покрета, личности, „духа времена“, 

материјалне културе. У њима има аутобиографских елемната, али им 

средиште није индивидуални живот, те како аутобиографија истиче 

дискурс приватности, тако је мемоарима својствен дискурс јавности. 

Двострукост читљивости мемоара, аутобиографија, дневника, смешта 

ове врсте на граничну позицију између фактографског и фикционалног 

(Стефановић2011, 6 – 28). Захтеви епохе, догађаји и личности 

условљавају тему, садржај и наративне тенденције у српској 

мемоарској прози. У 19. веку она је богата портретима истакнутих 

појединаца, националних вођа и владара, књижевних политичких и 

културних реформатора и значајних писаца (Карађорђе, Милош, 
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Светозар Марковић, Вук, Његош и други) са којима су се аутори 

сретали.  

Многи Његошеви савременици су писали о њему и оставили 

велики број различитих сведочанстава којима је заједнички тон 

дивљења, усхићења, одушевљења и фасцинантности. Изузетност, 

многостраност, сложеност, усклађеност Његошевог карактера и дела 

покренули су настанак мноштва писаних споменика. Мемоарски записи 

Матије Бана сведоче о Његошевом карактеру, темпераменту, 

политичким приликама и идејама, књижевнокритичким погледима на 

сопствену и тада актуелну српску књижевност, о Његошевом осећању 

личног и колективног трагизма.  

Први сусрет Матије Бана и Његоша је био у априлу 1848. године 

на Цетињу у веома сложеним и драматичним историјским 

околностима. Европски револуционарни потреси су одушевљено 

понели Његоша оснаживши његово родољубље мишљу да је прави 

тренутак за коначно ослобођење свих јужнословенских народа од 

Турака, али и Аустроугарске монархије. „У Пешти су добили 

извештаје, сасвим поуздане, да и у Србији извесни агитатори говоре 

како је дошао час да се пређе на дело, пошто је Аустрија парализована 

и како треба радити не за Мађаре, него за Србију. Матија Бан крстарио 

је по Срему, ишао је у Нови Сад и Загреб, и говорио да треба извући, у 

том мутном времену, што више користи за српску ствар, али у исто 

време радити и у споразуму с Хрватима“ (Ћоровић2006, 120). Таква 

идеја је и довела Матију Бана на Цетиње. Њихов први сусрет у чувеној 

биљарди је оставио велики утисак на Матију Бана „пред тим 

величанственим, живописним призором ја стадох један час као укопан, 

па узех брзо очима тражити по оној множини људи Владику, кога 

нисам познавао, а нико ме к њему није приводио“ (Бан1989, 107). Нема 

много описа Његошевог физичког изгледа. Његошев физички изглед је 

детаљније описан у делу Џона Гарднера Вилкинсона(John Gardner 

Wilkinson, Dalmatia and Montenegro, London, 1848), који се са Његошем 

срео 1844. „...његова величанствена висина од неких шест стопа и осам 

палаца заиста може изазивати поштовање код једне примитивне и 

ратничке расе. Он је и леп и добро грађен према својој висини. Носи 

малу браду, а дуга црна коса пада му низ плећа; на глави има црвен 

фес. Обрве су му у луку; израз лица благ и љубазан. Одевен је обично 

по војнички, у народном оделу, ма да богатије, и огрнут је скерлетним 

ћурком са крзном по ивицама. Носи широке и кратке црногорске 

чакшире у плавој боји; два донекле необична додатка његовој одећи 

јесу црна свилена кравата и црне кожне рукавице. Његова владичанска 
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хаљина сасвим је друкчија, али њу он ретко носи. Она се састоји од 

дугачке мантије отворене спреда; испод ње је друга исте дужине, 

опасана појасом; глава му је покривена црном округлом а високом 

капом, какву обично носе православни свештеници; са капе му пада 

црна панакамилавка на рамена. Његово држање и опхођење нарочито 

задобија људе, његов разговор је трезвен и пријатан. Његова запажања 

у погледу историје, политике и многих других ствари о којима он 

ужива да разговара, показују велику оштроумност и изврсно памћење; а 

његово одушевљење својом земљом мора изазивати дивљење и 

поштовање“(Вилкинсон,1951,113-114). Бан га најпре описује као 

високог и лепог Црногорца у народном оделу, који пажљиво слуша и 

смишљено и речито одговара. Објаснио је Његошу разлог своје посете 

и пренео поруке из Београда запазивши како га је Његош са 

знатижељом пратио „За све време што сам говорио није ме ниједном 

речицом прекинуо, гледао је пред собом у тле, а само би погдекад упро 

у мене очи“ (Бан1989, 98). Охрабрени и одушевљени Његош сам 

признаје Бану као се спремао да примора Србију на делање, пошто је 

намеравао да сакупи четири хиљаде Црногораца који би прегазили 

турско земљиште, што би Србију морало да покрене. Још веће 

изненађење Бан доживљава када му Његош исте вечери долази у посету 

како би разговарали као „два чиста Србина са срцем на длану“. Готово 

у првим реченицама, на питање колико остаје и израз жеље да борави 

што дуже, Његош открива своју усамљеност „сам сам и мученик на 

овим стенама као Прометеј на Кавказу“ (Бан 1989, 98). Разговарају о 

песми коју му је Бан испевао, о Црногорцима и Његошевом 

државничком сну. Као владар, Његош је у Црној Гори отворио на 

Цетињу прву основну школу 1834. и основао штампарију. Како би 

сузбијао племенску и личну самовољност и уводио законе у својој 

земљи, 1831. је образовао Сенат у коме су били најугледнији 

представници свих племена и то је била судска и законодавна власт, а 

поред тога уводи и полицијске органе „перјанике“. Владика Његош се 

трудио да одржи јединство земље, поштовање закона, културни и 

просветни напредак. Али, средина која је неговала јуначку традицију са 

много необузданог, тврдоглавог, себичног и варварског, није у 

потпуности разумела у оном тренутку Његошеву визију, те се млади 

владар, рођењем песник осетљиве душе, осећао као истински разапети 

мученик. Слободни и уједињени Срби, био је Његошев велики 

државнички сан, а и златни сан његовог саговорника „а да би се могли 

иселити треба најпре да се Српство ослободи и уједини. Ја бих тада у 

моју Пећку патријаршију, а књаз српски у Призрен. Мени духовна, а 

њему световна власт над народом слободним и усрећеним (...) Али 
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хоћемо ли га у ствари доживити? Истина да смо садашњи Срби и 

Хрвати сложни, а европске владе скоро занете код куће; ипак смо 

окружени моћним непријатељима, а средства нам недовољна“ 

(Бан1989, 100). Владика је одлично разумео друштвено-политичке 

околности и зато је био реалан процењујући могућности српскога 

народа да издејствују слободу у датом тренутку, који је пружао Србима 

историјску шансу, али је српска неспремност, што се касније и 

потврдило, усмерила историјски ток у другом правцу.  

Исте вечери у биљарди је било село. Матију Бана је изненадила 

веома опуштена и пријатна атмосфера, много шале, разговора, смеха и, 

наравно, песма уз гусле. Необично, али владика је у шали учествовао 

равноправно са свима „Владика је волио сад једнога, сад другога 

задиркивати, те би сва дружина прсла у смех, али и други му нису 

остајали дужни. То је све ишло тако ошторумно, брзо, наравно, а уједно 

и тако углађено да сам се немало дивио“ (Бан1989, 100). Матија Бан је 

био импресиониран. Сутрадан, на ручку разговарали су о књижевности. 

Са пуно поштовања и уважавања причало се о Сими Милутиновићу и 

поезији Бранка Радичевића. Сасвим скромно и критички доследно 

говорио је Његош о свом Горском вијенцу, „мој најбољи састав мислим 

да ће бити Горски вијенац; (...) али се неће допасти образованом свету, 

који ће ми замерити да оно није права драма, да владика Данило, који је 

главна особа, увек мудрија а скоро ништа не ради, па ипак дело које 

смишља испада му срећно више неким случајем него његовим 

напором“ (Бан 1989, 101). Матију Бана је одушевила Његошева 

критичка увиђавност и „одважно ограђивање против сваке личне 

сујете“. О себи као песнику је скромно мислио, увиђао је мане и без 

устручавања их признавао, а друге песнике је веома ценио. Ток 

разговора се необично лако двосмерно кретао са поезије на политику са 

јасно израженим ставовима. Племенити човек, велики песник и 

способни дипломата, изванредан саговорник, идејни истомишљеник, 

тако је размишљао и записао Матија Бан завршавајући прву мисију у 

Црној Гори.  

Други сусрет са Његошем био је јулу 1949, када је Матија Бан 

донео Црној Гори новчану помоћ од две хиљаде у злату. Србија је у то 

време давала годишње Црној Гори помоћ од хиљду дуката. Његошу је 

била најдража помоћ од братске Србије, која није тражила за узврат 

ништа до братску љубав. Русија је била велика помоћ, још већа нада и 

тешка Његошева мука. Величина наде и дужина чекања на руску помоћ 

и заштитништво, често су подсећали на чињеницу колико је Црна Гора 

ситан сектор простране руске политике. Рускапомоћ је имала своју 
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цену „не волем да ми се сваком приликом даје осећати цена те помоћи. 

Ја господар слободне Црне Горе прави сам роб петроградских ћуди“, 

говорио је Његош Бану. Милостиња га је болела и вређала и хтео је се 

ослободити, чиме би независност његове земље била истинита и 

неспутана. „Слободној Црног Гори приличи да од слободне државе као 

што је Америка прими помоћи, кад већ не може без ње бити“, са 

горчином је говорио Његош поверавајући Бану жељу да се обиђе 

Сједињене Америчке Државе. Бан је овом приликом боравио три дана 

на Цетињу и дуго времена провео са владиком. Овог пута је изблиза 

упознао његов карактер, те у записима детаљније о томе пише: „То је 

била ватрена нарав под доста хладном спољашњости. Ватреност често 

би ван избијала, али чим би се појавила била би зауздана. Познавао је 

себе, а добро разумевао свој положај црквеног и мирског 

великодостојника, па је дугом навиком био себи принаравио ту хладну 

спољашњу озбиљност. Дивља нарав горштака у њему се крхала са 

питомином просвештена човека. Просвету је понајвише сам себи 

прибавио читањем и размишљавањем. Био је у пуном смислу и песник 

и филозоф. Руске и енглеске велике песнике највише је уважавао. Па их 

и подржавао; француски су му били одвећ лаки и меки. Међутим, једна 

његова љубавна романца, коју ми је прочитао, била је писана у духу 

француском, и то најодличнијем, она бејаше право зрно бисера; али већ 

онда њим, као владиком, осуђена и по свој прилици пред смрт 

уништена“ (Бан1989, 105).Говорећи о мемоарским записима Матије 

Бана о сусретима са Његошем, својевремено је Миодраг Поповић 

наглашавао да је извесно да се овде ради о песми „Ноћ скупља вијека“, 

коју је, на срећу српске књижевности, најпре објавио Павле Поповић 

1913. године, а затим је 1955. године пронађен и оригинални рукопис 

песме, који је сачуван на посебном листу у Његошевој Биљежници, те 

објављен у књизи под истим насловом на Цетињу, 1956.Бан је схватио 

колико Његош воли црну Гору и српство и колико је поред тога 

несрећан са својим Црногорцима. Желео је да их преобрази у много 

чему, али му је тешко полазило за руком, а ни природно није могло тим 

темпом. „Честа љутина и вечито незадовољство прекратише му живот“, 

коментарисао је Бан напомињући да је Његош ипак био задовољан што 

је успео да сузбије крвну освету и уведе бољи државни ред. 

Овом приликом је Његош дао рукопис Лажног цара Шћепана 

Малог Матији Бану на читање, који је избегавао да увреди Његоша и 

изнесе му слабости, али није желео ни прикривати истину „Он је волио 

драмски облик, а драма му није ишла за руком“, коментарисао је Бан у 

записима. Ипак, Његош је схватио добро да Банове речи, како су му 

карактери свуда истинити и верни, да су му се допали, али и да би се 



37 

главно лице, заплет и склоп могли поправити, значе да драма не ваља, 

те самокритички каже: „Што год је од човека не може савршено бити. 

Што написах, написах; нећу више у то ни боцнути пером“. Иако су 

отворено и детаљно говорили о књижевности, иако је владика о свим 

својим производима најотвореније разговарао, на осврт Матије Бана на 

тадашња оспоравања ауторства спева Смрт Смаил-аге Ченгића, Његош 

није рекао ни речи, запазио је Матија Бан.  

Колико је Његош познавао прилике на Балкану и Европи и знао 

колико је још времена, снаге, труда, патриотизма, мудрих глава, 

беспрекорне стратегије, прецизних потеза, организоване акције 

потребно не би ли српски народ и изборио и очувао слободу и 

независност, Бан износи у једној од најлепших слика својих записа када 

описује сцену у којој јашући цетинским пољем владика најпре јури као 

стрела у црногорском оделу „Дивно га је било гледати! У његовом 

црногорском оделу изгледаше као Голијат, стојаше напред нагнут, и 

као прикован за коња. Бејаше се доста удалио, кад наједанпут окрене 

коња да се к мени врати. У том окрету паде му кратки гуњ с рамена и 

капа с главе, па се просуте дугачке косе таласаху по ваздуху.“ Његош се 

слатко смејао: „Ево ме без гуњца и капе; почео витешки, а свршио 

комично!(...) Да, ако и с нашим послом овако прођемо! да почнемо 

јуначки па свршимо комично по себе, а трагично по народ“ (Бан1989, 

108), шалио се Његош плашећи се да тако не заврше и српски 

политички палнови из 1848. Строг и озбиљан владар високе мисли, 

широког духа и наглашеног сензибилитета, изложен сталним сукобима 

са људима и њиховим страстима,пороцима и стварношћу, стварао је 

ошту слику света и човекове судбине у њему. Тако се рађао Његошев 

песимизам. Када би се загледао у просвећени свет, видео би себе и свој 

свет осуђен на неизвесну борбу са својима и са туђином. Видео би сву 

трагику балканску. На повратку, због олујног невремена, Матија Бан 

свраћа у Његуше кодЊегошевог оца Томе и ту посету бележи у 

записима. 

Идеја о слободи и о народној независности, која је изазвала 

покрете 1848. донела је, ако не одмах, а оно нешто доцније, Мађарима и 

осталим народима на западу ипак оно што су желели, али не и Србима. 

Војводина је ускоро укинута, а од свега, што су Срби у Угарској 1848. 

извојевали и добили, остала им је само титула карловачког патријарха. 

Гарашанин је добро знао да ће се Руси умешати у рат у корист Аустрије 

и да би сви српско-мађарски закључци постали беспредметни, док би 

Срби остали компромитовани и према Бечу и према Петрограду 

(Станојевић 2006, 360). Пошто се усколебаност народа слегла у Европи 
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и предузете су све мере да се утврди и одржи мир, није било мудро 

отварати источно питање. Матија Бан, у пролеће 1850. путује да 

спремљени покрет у Турској обустави до згодније прилике, да све људе 

који су радили на томе распусти и Његошу све разјасни и упути га не 

чекање. Његоша су ове вести дубоко потресле. Бурна, немирна, 

обећавајућа 1848. година распламсала је у Његошу варљиву наду у 

остварење свог животног сна. Зато су га речи Матије Бана, да се 

планови одлажу, дубоко потресле. Гледао је укочено, покривао лице 

рукама, па је у гневу свашта говорио, чак и предложио да крену на 

Турке без договора са Србијом која би по Његошевој хитрој процени 

морала тада поћи за њима. Касније, на вечери, приликом које се више 

ћутало него говорило, Бан је напоменуо Његошу своје тврдо уверење да 

Србија не би подржала такав покушај Црне Горе ни званично ни 

незванично. Упркос људској сили коју је Његош спремио, средстава 

није било довољно. Жртава би било много, а покушај би сигурно 

пропао. Ова мучна посета завршила се Његошевим речима које су дуго 

Бану одзвањале „Од Косова овако што није било урађено у нашем 

народу, па да сад мора напразно проћи! То ће ме до смрти болети“ 

(Бан1989, 116). Песник, владалац, човек – чисто оличење косовске 

борбе, пораза, несаломљиве наде, Његош је увек о Косову говорио као 

о живом и пресудном фактору колективне и личне судбине (Андрић 

1981, 10). Био је то јединствени случај од косовске пропасти до тада да 

се православци, католици и муслимани сложе у идеји народног 

ослобођења и остао само покушај, који карактерише политику онога 

времена и служи на част свима онима који су тада владали Србијом и 

Црном Гором, размишљао је Матија Бан, подстакнут Његошевим 

закључком.  

Матија Бан и Његош су се последњи пут срели на Цетињу лета 

1851. Његош је био слаб и увелико болестан. Предвиђао је своју скору 

смрт: „Пријатељу мој, душа ми убија тело. Не жалим што ћу умрети, 

али жалим што нисам у моме животу ништа знаменито учинио. Тако је 

хтела моја зла судба, која ми је од почетка до краја ужасна била. Ти 

остајеш млад и здрав; на добром си месту за народни рад, и ту остани. 

Србија је матица Српства, без ње никад ништа. Аманет ти наша 

народна ствар, која неће успети ако на њој не буду постојано радили 

разумни, самопрегоревајући и отважни људи. Поздрави ми кнеза, 

Книћанина и Гарашанина; кажи им од моје стране да ће Српство 

препородити пре дрском отважности неголи претераним обзирима на 

дипломацију. Ова има својих рачуна а ми морамо имати наших. Сети 

ме се гдегод кад ме већ не буде, и нека потомство бар дозна за наше 

намере, кад му дела не могох оставити“ (Бан1989, 119). 
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Његошев психолошки, морални, и интелектуални профил се 

најбоље сагледава из доживљаја и оцена Његошеве личности боројних 

савременика, наших људи и странаца,који су о њему писали. Он није 

био инспирација само књижевницима, који су га најбоље осећали или 

тумачима његовог дела, већ и научницима, дипломатама, 

политичарима, сарадницима са којима се сретао, који су оставили 

обимом знатна и различита сведочанства.
2
 Савременике је више 

фасцинирао својом свестраном личношћу, образовањем, циљевима и 

идеалима, јер значај његовог дела нису знали.  

ЗАКЉУЧАК 

У слици Његошевог духовног профила у мемоарским записима, 

који су у српској литератури остали у сенци Ненадовићевих Писама из 

Италије, МатијаБан је вероватно био најближи истини. Матија Бан нам 

открива суштину идентитета Његошеве личности, личну трагедију 

његовог живота, величину духа и карактера човека који је сагорео 

борећи се у мисаоном и стваралачком напору за ослобођење народа и 

човека, ангажованост у решавању историјског задатка, усклађени 

етички став, енергија и надареност. Мемоарски записи Матије Бана су 

драгоцено сведочанство о великом, стварном, искреном, истинитом и 

драматичном човеку, изузетно надареном песнику, борцу и бранитељу 

и умном владару. Мучиле су га тежина владарског положаја и тежина 

његовог народа. Истовремени тростурки сукоб владике, владара и 

песника, продубљивали су његов лични трагизам. Његошева лична 

трагедија је и одраз наше националне трагедије чије значење најбоље 

објашњава Иво Андрић: „Трагична је свака балканска егзистенција која 

је пробуђена за бољи, духовни живот, јер је успела само да сагледа око 

себе сав јад и ужас тешких наслеђа.“ 

 

                                                 
2
О Његошу су писали између осталих Фридрих Август II, саксонски краљ који 

је посетио Црну Гору 1838, Сер Џин Гарднер Вилкинсон,један од 

најобразованијих странаца који су посетили Његоша на Цетињу 1844, сер 

Хенри Лејард, енглески археолог, писао је у својој аутобиографији о Његошу 

са којим се упознао 1839,немачки романтичарски песник Хајнрих Штиглиц, 

немачки путописац Јохан Кол и други.(Савременици о Његошу,приредили: 

Видо Латковић и Никола Банашевић, Ново поколење, Београд, 1951) 
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NJEGOS IN THE MEMOIR PROSE OF MATIJA BAN 

Biljana S. Soleša
3
 

Summary: This paper analyzes the character of Petar Petrovic Njegos in the 

memoir prose of Matija Ban, composed on the basis of diplomatic meetings between 

Petar Petrovic Njegos and Matija Ban in Cetinje,during the period 1849-1851. At the 

same time it presents the basic biographical data about Matija Ban. It gives the 

overview of the features of Serbian memoirs of 19
th

 century whose roots are often in 

the socio-historical background and an overview of the circumstances in which the 

meeting of Matija Ban and Njegos takes place as well, and the notes about it. It 

analyzes the Njegos‟s psychological, moral and intellectual profile, revealing his 

national ideals and political views. It highlights the Njegos‟s views on artistic and 

poetic creativity. It follows the recognition of Njegos's personal tragism, but it also 

reveals the ability of Njegos to fascinate the contemporaries and the descendants. 

The paper highlights the importance of memoirs and autobiographical prose for the 

development of Serbian literature and culture. 

Key words: memoirs, Njegos, portrait, ideas, national ideals, tragism  
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ХАУСМАНОВ ДОПРИНОС КРИТИЦИ ПОЕЗИЈЕ 

Томислав М. Павловић
1
 

Сажетак: Рад се бави критичким делом познатог енглеског песника 

Алфреда Едварда Хаусмана. Засновано на естетичким учењима минулих епоха 

а временски везано за епоху модернизма, дело је оспоравано као архаично и 

нефунксионално у односу на текућу песничку продукцију као и критичку 

мисао. Наша анализа је обухватила централне аспекте Хаусмановог критичког 

дела као што су емоција која се преноси са писца на читаоца уз помоћ 

песничког дела, затим интелектуализам као негативни фактор који омета 

остварење свеобухтватног песничког доживљаја као и песничка средства чијој 

се што успешна примена изискује пуну посвећеност песника. Закључак до кога 

се дошлао говори у прилог делимичне реафирмације темељних принципа 

Хаусманове песничке херменеутике будући да као доследно спроведени 

отварају могућност нових тумачења поезије.  

Кључне речи: поезија, емоција, интелектуализам, метафизички 

песници, класицизам. 

Алфред Едвард Хаусман (Alfred Edward Housman 1859 -1936), 

знаменити класични филолог и професор на Кембриџу, познат је и као 

један од најистакнутијих песника свог времена. Иако је овај аутор 

данас помало заборављен, историчари књижевности, нарочито 

проучаваоци поезије, не пропуштају да прилику да изнова истакну 

вредност његове семиналне поетске збирке објављене под насловом 

Младић из Шропшира (A Shropshire Lad, 1896). Њоме је Хаусманова 

песничка репутација и дефинитивно била учвршћена. Поменути циклус 

од шездесет и три песме остао је популаран и у неколико наредних 

деценија а то томе сведочи и чињеница да је постаодео стандардне 

опреме британских војника у рововима Француске током Првог 
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светског рата. Готово подједнаку популарност постигла је и и збирка 

коју је Хаусман објавио нешто касније под насловом Последње песме 

(Last Poems, 1922).  

Размак од четврт столећа који је делио ове две збирке означава 

период највећег Хаусмановог песничког успона што је и својеврсни 

парадокс имајући у виду да је ово раздобље упамћено по убрзаном 

продору модернизма. Енглеска публика је међутим више волела 

Хаусманове стихове из поменутих збирки,по песничкој дикцији и 

сентименту укорењених у естетици викторијанства и џорџијанске 

епохе,од песничких творевина Езре Паунда (Ezra Pound) и Томаса 

Елиота (Thomas Stearns Eliot) који је култну поему Пуста земља (The 

Waste Land, 1922) објавио исте године када и Хаусман своје Последње 

стихове. Одговор на овај анахрони отклон у рецепцији поезије лежи у 

чињеници да је модернизам у Енглеској каснио у односу на друге 

европске земље и то је разлог што су сентимантализам и идилично 

слављење лепоте пејзажа још увек односили превагу над 

церебралношћу и апартношћу које је ширио модернизам. 

Овим парадоксима времена и Хаусмановог стваралаштва можемо 

мирне душе придружити још једанкоји, условно речено, тиче 

ауторовеексцнтричности. Иако је Хаусман важио као један од највећих 

не само песника већ и текстуалних критичара, он малтене никада није 

написао ни један критички осврт на поезију савременика како 

модерниста тако и традиционалиста. нити се теоријски позабавио 

поезијом као жанром све до својих позних година. На тај корак су га 

присилиле околности будући да му је стигао позив да одржи такозвано 

Сер Лезли Ствен ((Sir Leslie Stephen) меморијално предавање на једном 

од колеџа Универзитета у Кембриџу чији је био члан. Хаусман је своје 

предавање под насловомИме и природа поезије (The Name and Nature of 

Poetry) одржао 9.5.1933. године и оно је исте године објављано и 

прештампавано је у више наврата као својеврсна Хаусманова аrs 

пoetica. 

Реакције критичара и публике биле су разнолике. Јасно је, 

међутим, било од почетка да Хаусманови критички ставови о поезији 

управо супротни у односу на оно што је пропагирала ангажована 

критика модерног типа. Један од најутицајнијих критичара двадесетих 

година прошлог столећа Томас Елиот није имао повољно мишљење о 

Хаусмановој расправи. У осврту на Хаусманово предавање, које је 

објављено у часопису Критерион (Criterion), Елиот, истини за вољу, 

признаје пенички дар Хаусману, као и поуздани поетски осећај, али 

истиче да се он у својој поезији не држи онога што заступа у 
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предавању. (Eliot 1933: 152) Хаусманова мана по Елиоту лежи 

учињеници „да је пропустио да узме у обзир владајуће критичке 

теорије“
2
, и што у свом дискурсу није изнео ништа ново о поезији што 

би евентуално могао и потврдити својим стиховима. (1933: 153) Отуда 

се, по Елиотовом мишљењу, Хаусманови ставови и не могу узети као 

ваљан критички стандард. Френк Рејмонд Ливис (Frank Raymond 

Leavis) и Ајвор Армстронг Ричардс (I. A. Richards), ништа мање 

утицајни критичари од Елиота, такође нису били импресионирани 

Хаусмановим постигнућем. (Howarth 2007: 61) 

Судови поменутих критичара, којима се придружио, су на дужи 

временски период дисквалификовали Хаусманове погледе на поезију. 

Ипак, у новије време одвија се нека врста тихе Хаусманове 

рехабилитације. Питер Хауарт критичар млађе генерације, тврди да је 

критичарима ране модерне у потпуности промакла чињеница да 

Хаусман своју поетику изводи на основу потпуно другачијег 

аксиолошког упоришта. (Howarth 2007: 63) Извор поезије, онако како је 

Хаусман види, је у основи дионизијски, опскуран и латентан, 

некултивисан, повезан са са ерoтским нагоном и као такавникако не 

може бити у вези са са промишљањем и интертекстуалном 

инструментализацијом традиције као што су то чинили Елиот и Паунд. 

Критичари модернисти су, по Хауарту, једноставно превидели 

Хаусманове моћне контроверзе и за иронијски хедонистичко-еротски 

подтекст који води порекло од киренаичке школе. (2007: 63). Ове 

финесе Хаусмановог приступа, су са друге стране остале неухватљиве и 

за многе од оних који би га евентуално подржали. Један од 

Хаусманових малобројних присталица био је џорџијански 

сентименталиста Сквајер (J. C. Squire) који је његове ставове без 

резервесматрао суштом и непорецивом истином.(2007: 61)  

Нова читања Хаусманових теоријских одређења поезије свакако 

су пожељна јер је јасно да их никако не можемо сматрати наивним или 

дилетантским или боље речено производом доколице једног времешног 

песника који је одавно прешао зенит своје славе. У том циљу 

анализираћемо неке Хаусманове ставове које сматрамо битним у 

смислу његове реафирмације као критичара.  

Читаоце односно слушаоце Хаусмановог предавања уључујући и 

компетентне критичаре, макар се то однсило на оне који га нису лично 

познавали, могао је заварати неформални тон обраћања. На сличан 

начин публици Тринити колеџа (Trinity College) у Кембриџу се обратио 

                                                 
2
”neglected to take cognizance of current critical theories.”  
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и Хаусманов нешто млађи колега по перу Едвард Морган Фостер 

(Edward Morgan Forster), који је у серији предавања изложио своје 

ставове у роману који су нешто касније објављени као расправа под 

насловом Видови романа (Aspects of the Novel). Фостер, међутим, ипак 

себи није ускратио компетенције критичара на тако радикалан начин на 

који је то учинио Хаусман још на почетку свог предавања. Он наиме 

каже да је у последњих двадесет година имао и успона и падова али да 

„није напредовао у тој мери да би постао књижевни критичар, нити је 

пак назадовао утолико да почне да замишља да је постао један од 

њих..“
3
 (Housman 1933: 2) 

У даљем излагању Хаусман инсистира на томе да говори 

искључиво као читалац који путемуживања у литератури долази до 

извесних судова. Хаусманово стављање читаоца у први план нас 

неодољиво подсећа на чињеницу да је за извесне модерне теоретичаре 

управо читалац представља окосницу односно централну категорију 

књижевне херменеутике. Мислимо конкретно на Волфганга Изера који 

у делу Процес читања износи претпоставку да је књижевно дело 

написано за такозваног имплицитног односно идеалног читаоца који је 

кључан како би текст добио одговарајућа значења.  

Како видимо почетак предавања протиче у знаку 

карактеристичних Хаусманових иронијских обрта али који у себи по 

правилу садрже скривени подтекст. Пређашњи пример сведочи, да 

значења која имплицира могу бити донекле и пророчка. Осим тога 

Хаусман назначује да је читање као и писање поезије у тој мери 

скопчано са личним доживљајем да се чак ни аналитички ставови о 

поезији не могу у довољној мери учинити довољно непристрасним и на 

тај начин стећи онај неопходни обол научности. Зато су за Хаусмана 

позив научника односно песника вођених инспирацијом или 

интуицијом са једне и критичара вођених одређеном естетичком 

доктрином са друге постављени као међусобно искључиви. (Housman, 

1933: 6.-10) 

Зато се од песника и не може очекивати да дају дефиницију 

поезије. Искуства књижевно-теоријских проучавања нам наиме говоре 

да се сразмерно веома мало песника одважило на тако шта. Хаусман и 

овакве тенденције коментарише са својственим му сарказмом. У 

одговор на писмо које му је, како каже, стигло из Америке и у којем се 

од њега тражи да дефинише поезију Хаусман одговара да „не би могао 
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“not so much improved as to become a literary critic, nor so much deteriorated as to 

fancy that I have become one.“ 
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дати дефиницију поезије која би била делотворнија од оне коју би дао 

теријер у покушају да дефинише пацова.“као и да „обојица препознају 

објекат према симптомима који у њима производи.“
4
 (1933:19) 

У већем делу своје расправе Хаусмаан ипак задржава крајње 

озбиљан мада махом неформалан тон. Осврнућемо се на неколико 

кључних судова које он поткрепљује примерима из властите праксе или 

цитатима и ставовима из дела других песника. Први такав став који 

Хаусман износи тиче се функције поезије. Права поезија сматра 

Хаусман мора да „пренесе емоцију – не да одашиље мисао већ да код 

читаоца изазове осећај подрхтавања, исти онакав какав осећа и 

песник.“
5
 (1933:5) Како видимо, Хаусман инсистира на успостављању 

емотивне везе између песника и читаоца.док се емоција, сама по себи, 

васпостављакао нешто чему Хаусман даје примат у односу на мисао. 

Средиште у којем се та емоција рађа смештена је, према Хаусману, у 

доњем делу стомака. а то и нечуди имајући у виду Хаусманову 

укорењеност античкој естетици.  

Хаусман у том фаворизовању песничког сентиментаниуколико 

није усамљен.Нешто млађи од Хаусмана, Роберт Фрост (Robert 

Frost),песник који по стилу више припада деветнаестом веку такође је у 

својим размишљањима о поезији давао предност емоцији. Песма се по 

његовом мишљењу рађа налик на „кнедлу у грлу, болу због неправде, 

носталгији и усамљености.“
6
 (Frost, 2007: 84) Фрост још истиче и да 

песма, “никада не започиње мишљу“ и да „њену свежину требамо 

захваалити управо одсуству сваког промишљања.“
7
(2007: 84)  

Филип Ларкин (Philip Larkin), један од највећих песника 

модерниста, емоцију такође ставља на прво место и његово одређење 

на зачуђујући начин кореспондира са Хаусмановом. Према 

Ларкину“Поезиjа треба да отпочне емоцијом код песника а да се 

заврши истом емоцијом код читаоца“ док песма предстаља „само 

средство преноса те емоције.“
8
 (Gilroy, 2008 : 84)  

                                                 
4
 “ ... Could no more define poetry than a terrier can define a rat, but that I thought 

we both recognized the object by the symptoms which it provokes in us. “ 
5
“ ... to transfuse emotion – not to transmit thought but to set up in the reader‟s sense 

a vibration corresponding to what was felt by the writer.“ 
6
  “ ...begins as a lump in the throat, a sense of wrong, a homesickness, a loneliness.“ 

7
“is never a thought to begin with” and “the freshness of a poem belongs to its not 

having been thought out”. 
8
 Poetry should begin with emotion in the poet,” he says, “and end with the same 

emotion in the reader. The poem is simply the instrument of transference.” 
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Ларкин, устилу правог модернисте, не искључује интелект из 

поезије. Хаусман је, међутим,у томе изричит. „Значење је везано за 

интелект а поезија не.“
9
 (Housman, 1933: 15) 

Овај Хаусманов став говори нам о томе да је за њега права 

поезија само она која се обраћа нашим емоцијама а никако интелекту. 

Права поезија дакле иницира наш емотивни одговор а никако не сме 

побудити жељу да јој придајемо било каква значења поготово се 

одбацује као неплодотворан сваки покушај интелектуалног тумачења. 

„Савршено разумевање може понекад угушити задовоство,“
10

 каже 

Хаусман у даљој аргументацији свог става. (1933:14) 

Држећи се ових критеријума, он поезију енглеског романтичара 

Виљема Блејка (William Blake) назива „чистом“ будући да не 

откриваништа ново или важно у интелектуалном смислу. Блејкова 

поезија је „није искварена било каквим значењима и у њој се не 

примећије и није значајно ништа осим поетске емоције.“
11

 (1933: 16) 

Хаусман у том смислу високо оцењује и стихове романтичара Семјуела 

Тејлора Колриџа (Samuel Taylor Coleridge) а особито његов став да 

„поезија пружа највише задовољства када се разуме само уопштено а не 

и у танчине.“
12

 (1933: 14) 

Осим романтизма, особито вредне песничке творевине настајале 

су и у доба Ренесансе. Он цитира стихове из познатих Шекспирових 

драма као што су Равном мером и Богојављенска ноћ сматрајући 

тврдећи да „нема речи којима би боље описао њихову поетичност“.
13

 

Према Хаусману поетски језик може достићи врхунце иако заправо и 

не поручује ништа значајно.  

Отуда је лако разумети Хаусманову одбојност према песничким 

делима насталим у периоду класицизма. Општеузев свака поезија која 

се обраћа интелекту је „лажна поезија“ (sham poetry) отуда је јасно 

зашто се Хаусман у својој критици устремљује на поезију енглеских 

метафизичких песнима Џона Дона (John Donne), Џорџа Херберта 

(George Herbert) Ричарда Крешоа (Richard Kreshaw) и других. Највећа 

кривица тих песника је, према Хаусману, њихова жеља да читаоце 

импресионирају својом интелектуализмом. Они су се одвојили од 

                                                 
9
“Meaning is of the intellect, poetry is not. 

10
 “ ...and perfect understanding will sometimes almost extinguish pleasure.“ 

11
 “ adulterated with so little meaning that nothing except poetic emotion is 

perceived and matters.” 
12

 “Poetry gives most pleasure … when only generally and not perfectly 

understood.” 
13

 “ ... but I hardly know how to call them more poetical.” 
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правих извора песничке инспирације и створили један „псеудопоетски 

језик ... пун разних украса који су неки читаоци можда идентификовали 

као поетски“а који је у основи „високопаран као и сиромашан ... 

дебели, крути неугодни медијум који се испречио између аутора 

његовог дела. А то умртвљавање језика имало је за последицу ... 

одумирање перцепције.“ 
14

 (1933: 9) 

Зато Хаусман одбацује малтене сву поезију насталу након 

Милтоновoг Самсона борца (John Milton, Samson Agonistes, 1671) све до 

Вордсвортових Лирских балада (William Wordsworth, Lyrical Ballads) из 

1798 године. Он признаје да се диви техничком савршенству Поупове 

Отмице увојка (Alexandre Pope, The Rape of the Lock, 1712) али му, као 

и код свих метафизичких песника (metaphysical wits) смета доминација 

интелектуализма који у суштину гуши поезију. (1933: 8) 

Овако радикалан став у односу на метафизичке песнике могло би 

евентуално значити да песник због поодмакле животне доби није у току 

са великим интересовањима модерниста управо за поезију ових 

стваралаца. Томас Елиот је још 1922. године, што ће рећи читавих десет 

година пре но што је настала Хаусманова расправа, објавио есеј под 

насловом „Метафизички песници“. Разлог Хаусманове 

незаинтересованости, чини се, пре треба тражити у у његовом 

прећутном одбацивању модерних трендова  

Треће кључно Хаусманово поетско начело гласи да „суштина 

поезије није у ономе што се саопштава већ како се саопштава.“
15

 (1933: 

8) Песничка дикција, сходно томе, заузима значајно место у 

Хаусмановом поетско-естетичком комплексу. У првој фусноти свог 

предавања Хаусман износи читаву малу расправу која говори у прилог 

неговању разноликих песничких форми и о потреби постојања читавог 

спектра песничких средстава који би песнику, у виду каквог 

инструментаријума, стојао на располагању. Да би се постигао врхунски 

квалитет поезије пуно пажње треба поклонити подешавању тоналитета, 

модулације и темпа. Све постулате песничке технике,разрађене у свом 

песничком манифесту,Хаусман је конкретно применио у поезији у којој 

наилазимо на задивљујућемноштво песничких ефеката, ритмова, рима 

и алитерација, Хаусманове конзистентне песничке слике лишених свега 

сувишног још увек плене својом свежином а песничке фразе које 

одликује античка прецизностдају непоновљиви утисак заокружености. 

                                                 
14

 „pompous and poverty-stricken ... A thick, stiff, unaccommodating medium was 

interposed between the writer and his work. And this deadening of language had a 

consequence  …deadened perception.” 
15

 “ ...poetry is not the thing said but a way of saying it.” 
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Упорно заступање неопходности оваквих критеријума у писању 

поезије управо у време зрелог периода модернизма тотално је 

помрачило, као што смо већ поменули, Хаусманов лик теоретичара и 

критичара поезије и то за дужи низ година. Признања која још увек ту и 

тамо пристижу односе се на Хаусманова монументална дела текстуалне 

критике класичних аутора. Пажња се још увек пилања и поезији која, 

иако не ужива некадашњу популарност што је и разумљиво, и дан 

данас бива цитирана у одређеним пригодама. Поједини аутори дају 

наслове својих дела по Хаусмановим стиховима као на пример 

нобеловац Патрик Вајт (Patrick White) који је за наслов свог романа 

Човеково дрво (A Tree of Man) узео стих из Хаусманове оесме „На 

ободу Венлока.“ (“On Wenlock Edge“). Први роман Артура Кларка 

(Arthur Clark) објављен под насловомНасупрот сутону (Against the Fall 

of Night) потиче изХаусманове збиирке Још песама.(More poems). 

Неколико познатих филмова новијег датума добило је називе 

захваљујући инспирацији пре свега Хаусмановом поезијом. 

Занимљиво је поменути да се Хаусман јавља као главни лик 

драмепод насловом Проналазак љубави (The Invention of Love) 

енглеског аутора Тома Стопарда (Tom Stoppard) У почетној сцени 

драме приказан је Хаусманов долазак на обалу реке Стикс након 

преминућа и сусрет са Хароном. Уследио је занимљив дијалог: 

 

„Још неко долази‟, рече Харон. ‟Данас је‟резервисано за 

двојицу. Песник и учењак чини ми се.“ 

„Мислим да сам то ја.“ рече Хаусман 

„Шта, обојица?“ 

„Чини се да је тако.“ 

„Звучало је као да су у питању двојица.“ 

 „Знам“ изусти наш познаник. ““ 
16

 

 

Стопард je, представивши Хаусмана као научника и песника, 

чини се, испоштовао Хаусманову вољу изражену у предавању које се 

може сматрати неком врстом ауторовог тестамента а то је да се о њему 

не говори као о критичару. Енглески критичари, као што смо истакли, 

су о њему судили углавном неповољно. Томе је свакако допринео 

                                                 
16

Someone else is coming, says Charon. He has two fares today, “A poet 

and a scholar, I was told.” 

“I think that must be me,” says Housman. 

“Both of them?” “I‟m afraid so.” 

“It sounded like two different people.” “I know,” says our man. 
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ексклузивитет његових ставова у смислу искључивања читавих 

раздобља из озбиљног разматрања, инсистирање на песничкој 

интуицији и примату емоције која спаја песника и читаоца и придавање 

великог значаја песничким техникама које су у доба модернизма бивале 

одбациване као анахронизам.  

Хаусману се ипак, а то мишљење, као пто је речено, провејава у 

последње време мора признати смелост да се макар и провидно 

необавезно позабави питањима чији која задиру управо у суштину 

песничког стварања. Чак и Елиот, један од његових највећих критичара, 

није могао Хаусману пребацити да је оставио отвореним питања попут 

„Шта представља значењеу поезији?.“ и „Шта представља интелект?“ 

јер су то дилеме која су остала и остаће отворена. Најпосле мора се 

ценити и Хаусманова храброст, искреност и упорност научника и 

полихистора да своје ставове минуциозно поткрепи и развије до у 

најситније детаље. Оно што нам Хаусман пружа, и у томе је његова 

највећа заслуга, јесте један необични у највећој мери атипични увид у 

енглеску књижевност који ће можда отворити нека нова теоријска 

питања и иницирати нова читања поезија.. Он нам отвара потпуно 

другачије перспективе у односу на Шекспира, метафизичке песнике, 

Милтона Поупа и других аутора и усредсређујуће се на неке до тада 

нерасветљене аспекте њихових дела. Зато, ако се у будућности појави 

неко драмско дело налик на Стопардово или пак роман у којем ће 

Хаусман бити поменут не само као песник и научник већ и као 

критичар сигурни смо да то не би било незаслужено. 
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HOUSMAN‟S CONTRIBUTION TO POETRY CRITICISM 
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Summary: The survey deals with the critical work of the well-known 

English poet Alfred Edward Housman. Based on the aesthetic principles of past pest 

epochs the piece of criticism is considered archaic and incompatible with the 

modern poetic and critical trends. Our analysis focuses upon the main aspects of 

Housman‟s treatise such as the emotion that is conveyed from author to reader 

through poem, the intellectualism which, as a negative factor, obstructs the 

acquisition of full poetic insight, and the poetic devices and figures of speech which 

are of great importance for poets. The conclusion we reached implies that certain 

aspects of Housman‟s poetic doctrine should be reaffirmed since the meticulous 

implementation of the standards he established undoubtedly opens new possibilities 

for experiencing poetry.  

Key words: poetry, emotion, intellectualism, metaphysical poetry, 

classicism. 
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VREDNOSNE ORIJENTACIJE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE U 

SLOBODNOM VREMENU 

Brane Mikanović
1
 

Sažetak:Čovek današnjice slobodno vreme osmišljava primenom različitih 

aktivnosti koje prepoznajemo po vrednosnim prioritetima. Proučavajući relevantnu 

naučnu liteaturu, došli smo do saznanja da se vrednosti mogu „prenositi“, da izmeĎu 

različitih vrednosti postoji hijerarhijski odnos, da nove vrednosti zamenjuju 

prethodne, te da vrednosti imaju prognostičku snagu. 

Zbog toga smo se u ovom radu opredelili za empirijsko istraţivanje procena 

i stavova učenika osnovne škole o vrednosnim orijentacijama u slobodnom 

vremenu. Konstruisali smo skaler s 36 tvrdnji (r=0,82). Instrument je primenjen na 

uzorku od 126 učenika osnovne škole. Rezultati istraţivanja pokazuju da učenici u 

slobodnom vremenu preferiraju različite vrednosne orijentacije, da usmerenost ka 

nekim vrednosnim orijentacijama zavisi od razreda, pola, uspeha i nivoa 

obrazovanja roditelja, te da u pogledu faktora koji utiču na provoĎenje slobodnog 

vremena razlike postoje samo u odnosu na pol učenika.  

Primena različitih aktivnosti i uticaj različitih faktora u slobodnom vremenu 

siguran su put razvoja različitih vrednosnih orijentacija. Zbog toga vaspitanje 

učenika osnovne škole u slobodnom vremenu i za slobodno vreme treba bazirati na 

različitim vrednosnim orijentacijma. Osim toga, sve to ima značajne pedagoške 

implikacije i na celokupno vaspitanje i razvoj ličnosti.  

Ključne reči:vrednosne orijentacije, slobodno vreme.  

UVOD 

Slobodno vreme je sve bitniji činilac (samo)vaspitanja pojedinca. 

Osim pozitivnog uticaja na razvoj i vaspitanje ličnosti, slobodno vreme 

moţepostati i poligon neproduktivnosti, ili, što je još i gore, poligon za 

(samo)destrukciju i neprihvatljive oblike društvenog ponašanja. U 
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budućnosti očekujemo da će se sve više smanjivati radno i povećavati 

slobodno vreme. Otuda (samo)vaspitanje u slobodnom vremenu i 

(samo)vaspitanje za korištenje slobodnog vremena sve više postaje 

savremeni pedagoški problem. U pedagogiji postoji shvatanje prema kojem 

slobodno vreme treba više proučavati i istraţivati sa subjektivističke 

pozicije. Sa tog aspekta odlučujući faktor korištenja slobodnog vremena je 

subjekt (ličnost) koja koristi slobodno vreme. Subjektivitet ličnosti odreĎuje 

da li će ona biti subjekt korištenja slobodnog vremena.  

Bitni činioci kvaliteta slobodnog vremena su i vrednosti, sistem 

vrednosti i vrednosne orijentacije. Vrednosne orijentacije koje pojedinac 

preferira, kao i vrednosti koje stvara, razvija i unosi u svoj ţivot, radi učenje 

bitna su odrednica slobodnog vremena. Metodološki posmatrano, moguće je 

na osnovu vrednosnih orijentacija identifikovati preferencije pojedinca u 

slobodnom vremenu, što se i nalazi u fokusu ovog rada.  

U sagledavanju odnosa vrednosnih orijentacija i slobodnog vremena 

polazimo od shvatanja prema kojima postoje individualne razlike u 

vrednosnim prioritetima, zatim da se vrednosti mogu „prenositi“, da one 

imaju svoju strukturu, da izmeĎu vrednosti postoji hijerarhijski odnos, da 

nove vrednosti zamenjuju prethodne, te da vrednosti imaju prognostičku 

snagu. Njihova uloga u vaspitanju uopšte, pa i u vaspitanju u slobodnom i za 

slobodno vreme je velika. Dosadašnja teorijska proučavanja i empirijska 

istraţivanja odnosa vrednosnih orijentaciija i aktivnosti različitih subjekata u 

slobodnom vremenu imaju tek simboličan značaj.  

TEORIJSKI PRISTUP PROBLEMU 

U ovom delu rada bavićemo se sa tri bitna pitanja. Ukazaćemo na 

semantička pitanja vrednosti, osvrnućemo se na odnos vrednosti i 

vrednosnih orijentacija i ukazaćemo na vezu vrednosnih orijentacija i 

slobodnog vremena.  

Terminološko‒pojmovni problemi vrednosti, vrednosnih orijentacija i 

vrednosnih sistema predstavljaju početni ali za pedagogiju i veoma bitan 

problem. Vrednost kao termin upotrebljava se u svakodnevnom ţivotu. 

Postoje vrednosti koje preferira svaki pojedinac. U takve vrednosti najčešće 

ubrajamo: prorodične vrednosti, tradicionalne vrednosti, „prave“ vrednosti, 

vrednosti koje prihvata pojedinac, vrednosti koje se promovišu i prihvataju u 

društvu (društvene vrednosti). Najčešće se pojam vrednost koristi s namerom 

da se njime iskaţe kvalitet nečega ili nekoga, ili da se ospori postojanje 

odreĎene vrednosti kod nekoga ili u nečemu. U naučnom smislu vrednost je 

teško definisati. U pedagogiji pojamvrednost uvek se iskazuje uz relaciju 
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vrednost – vaspitanje. Nije sporno da vrednost ima svaki proces, osobina, 

odnos ili sredstvo koji su usmereni na ostvarivanje odreĎenog cilja 

vaspitanja. 

U relevantnoj filozofskoj, sociološkoj, psihološkoj i pedagoškoj 

literaturi, identifikovali smo na desetine različitih definicija vrednosti. 

Najizraţenija razmimoilaţenja su u mišljenjima na koji način „vrednosti 

usmeravaju ljudsko ponašanje, tačnije, usmeravaju li vrednosti čoveka da 

čini ono što misli da bi trebao činiti ili da čini ono što ţeli činiti“ (Ferić, 

2009: 14). Analizirali smo veći broj definicija vrednosti (Pejatović, 1994; 

Ţivotić, 1986; Pedagoška enciklopedija 2, 1989; Педагошки лексикон, 

1996; Rot, 2008; Kuzmanović i Petrović, 2008 i Schwartz, 2008). 

Prihvatljiva je definicija prema kojoj „vrednost označava čovekove ciljeve, 

regularne principe, teţnje ili ostavrenja, oznaka za kvalitet ili svojstvo stvari, 

pojave ili osobe koje je cenjeno, poţeljno ili korisno (Педагошки лексикон, 

1996: 74). Različite definicje imaju različite uporišne tačke i različite 

odrednice. U jednim od njih vrednost se definiše kao relacija od subjekta do 

objekta i obrnuto, dok se u drugim vrednost vezuje sa potrebama, ciljevima i 

dispozicijama ličnosti. I pored tih razlika, moţe se uočiti da su ključne 

odrednice termina vrednosti:  
 vrednost objekta za subjekta,  

 ideali – najviši standardi, savršenost, potpunost, maksimalna 

vrednost,  

 sistem uverenja – uverenja o sebi, uverenja o drugim ljudima, 

uverenja o svetu,  

 zadovoljavanje ljudskih potreba – potreba za 

samoprevazilaţenjem, potrebe za sigurnošću, potrebe za 

pripadanjem i ljubavlju, potrebe za (samo)poštovanjem, potreba 

za samoaktualizacijom i  

 ciljevi i teţnje za stvaralaštvom i korisnim.  

U suštini vrednosti iskazuju odnos subjekta prema odreĎenom objektu 

(subjekt – odnos – objekt).  

Vrednosti, prema shvatanjima Nikole Rota (2008),mogu sluţiti i za 

upoznavanje pojedine ličnosti (lične i socijalne vrednosti). Vrednosti koje 

preferira pojedinac povezane su sa njegovim aktivnostima u slobodnom 

vremenu. Ali i obrnuto, vrste aktivnosti u slobodnom vremenu odraţavaju i 

vrednosti koje preferira ta ličnost.  

U literaturi se često pojam vrednosti izjednačava sa značenjem 

vrednosnih orijentacija. Oni autori koji ne prave bitniju razliku izmeĎu 

navedenih pojmova ukazuju na svu sloţenost dinstinkcija izmeĎu ta dva 

pojmova (Rot i Havelka, 1973). I pored toga, vrednosti i vrednosne 

orijentacije u pedagoškom kontekstu su pojmovi koji su povezani, ali to su 
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pojmovi koji se ne mogu koristiti u sinonimnom značenju. Suštinsku razliku 

čini termin orijentacija. Ona se odreĎuje kao „snalaţenje u prostoru (...), 

snalaţenje, umeće da se naĎe put, upućivanje, upoznavanje, obaveštavanje“ 

(Vujaklija, 2004: 622). Bitna odrednica ovog termina je usmeravanje što čini 

suštinu značenja pojma vrednosna orijentacija (usmeravanje ličnosti prema 

nekome ili prema nečemu). To opšte značenje ugraĎeno je i u odreĎenje 

vrednosnih orijentacija u pedagogiji, pa se one definišu kao „usmerenost 

pojedinca ili grupe ka aktivnostima ili ciljevima koji imaju srodne vrednosne 

karakteristike (...) Imaju značajnu integrativnu ulogu u razvoju ličnosti i od 

njih zavisi izbor ciljeva kojima će neka osoba teţiti, a i kriterijuma 

procenjivanja nekog postignuća kao uspešnog ili neuspešnog“ (Педагошки 

лексикон, 1996: 73).  

Vrednosti koje čine individualni vrednosni sistem usvajaju se „kroz 

proces socijalizacije, pri čemu najvaţniju ulogu u prenosu vrednosti ima 

porodica, a potom vršnjaci, škola, te društveno-istorijske okolnosti u kojima 

pojedinac ţivi“ (Ferić, 2009: 44-45). Isto tako, sistemi vrednosti se usvajaju i 

kroz iskustveno prenošenje vrednosti (iskustveno učenje). Zahvaljujući tome 

i slobodno vreme pojedinca moţe postati bitan faktor stvaranja, razvoja i 

prenošenja vrednosti. Procese bazirane na vrednostima moţe pokrenuti 

pojedinac, ali se oni mogu uspostaviti i u socijalnom okruţenju. 

Vaţno pitanje za ovaj rad predstavlja odnos vrednosti i vrednosnih 

orijentacija. Ti odnosi su kompleksni jer su i same vrednosti i vrednosne 

orijentacije višedimenzionalni pojmovi. Sa metodološkog stanovišta, bitnije 

je saznati vrednosti kao celinu, pa preko njih ciljeve, potrebe ili stavove u 

odnosu na druge ljude, pojave i procese. Izvorišta vrednosti su najčešće 

ličnost pojedinca, kultura i socijalizacija. Odnos vrednosti i vrednosnih 

orijentacija determinisan je i usmerenošću pojedinca na individualne ili 

društvene vrednosti. Ti odnosi iskazuju se i specifičnim odrednicama kako 

vrednosti tako i vrednosnih orijentacija. Vrednosti su uvek odreĎene 

idealima, stavovima, procenama subjekta, nivoima zadovoljenih potreba i 

ostvarenih ciljeva. Vrednosne orijentacije determinisane su:  
 odnosima koji se uspostavljaju izmeĎu subjekta i objekta,  

 principima ponašanja i (samo)delovanja,  

 (samo)usmerenošću i (samo)angaţovanošću u različitim 

aktivnostima.  

Vrednosti imaju opštiji karakter i one uvek podrazumevaju vrednosni 

odnos pojedinca prema nekome ili nečemu. Za aktivnosti slobodnog 

vremena bitno je i razlikovanje vrednosti i vrednosnih orijentacija. Tako i 

Bora Kuzmanović (1995) pravi razliku izmeĎu vrednosti i vrednosnih 

orijentacija. Prema njemu, vrednosti su više artikulisane, imaju odreĎenu 



57 

koncepciju, dok su vrednosne orijentacije manje artikulisan sistem uverenja. 

Iz svega toga proizilazi da je lakše razvijati vrednosne orijentacije nego 

menjati vrednosti pojedinca. Na tim saznanjima, unošenjem različith 

aktivnosti, treba unapreĎivati slobodno vreme.  

Identifikacija odnosa izmeĎu vrednosnih orijentacija i aktivnosti u 

slobodnom vremenu je takoĎe sloţeno teorijsko‒metodološko pitanje. Tim 

pre što povećanje fonda slobodnog vremena stvara velike perspektive 

čoveku budućnosti, i pred njega otvara „nova sociološka, pedagoška i 

psihološka pitanja o tome šta sve treba preduzeti da se blagovremeno formira 

`čovekov individualni odnos` prema sebi i njegovoj ulozi da razreši taj 

problem na društveno svrsishodan način“ (Muradbegović, 1986: 141). 

Slobodno vreme kao vid vremena kojim pojedinac slobodno raspolaţe (izvan 

profesionalnih, porodičnih i društvenih obaveza), omogućava da svaki 

pojedinac u svoj ţivot i rad, pa i slobodno vreme, unosi, razvija i stvara 

odreĎene vrednosti. Aktivnosti slobodonog vremena omogućavaju 

identifikovanje vrednosnih preferencija. Dakle, izmeĎu vrednosnih 

orijentacija i slobodnog vremena postoji odreĎen meĎuuticaj. Svaki 

pojedinac svojim vrednosnim orijentacijama deluje na vlastiti izbor 

aktivnosti u slobodnom vremenu, ali i aktivnosti slobodnog vremena 

potvrĎuju i dalje razvijanje vlastite vrednosne orijentacije.  

Za sagledavanje ovih odnosa bitno je razlikovati i vrednosne tipove 

ličnosti. Jedan od prvih teoretičara vrednosti Edvard Špranger (Eduard 

Spranger)analizira tipove ljudi, s obzirom na vrednosne orijentacije koje 

preovladavaju i koje su manifestne u njihovom ponašanju. Špranger smatra 

da postoji šest tipova vrednosti: teorijski, ekonomski, estetski, socijalni, 

politički i religiozni). Ovi tipovi vrednosti se nalaze u različitim odnosima, s 

tim što svaku ličnost odreĎuje jedan dominantni tip vrednosti. Pored tih 

osnovnih tipova postoji „kombinovani vrednosni tip“ ljudi (Schwartz, 2008). 

Izbor aktivnosti u slobodnom vremenu pouzdan je indikator vrednosnih 

orijentacija, a time i vrednosnih tipova. Zbog toga prikazujemo vezu svakog 

vrednosnog tipa s mogućim aktivnostima u slobodnom vremenu.  

Teorijski tip je zainteresovan za otrkivanje istine, kognitivno je 

usmeren na objektivno zapaţanje i logičko zaključivanje. Ovaj tip ima 

racionalne, kritičke i empirijske interese. Pojedinac sa dominantnom 

teorijskom vrednosnom orijentacijom aktivnosti slobodnog vremena koristi 

kao prostor za nova saznanja, otkrića i učenje. Ekonomski tip, pre svega, 

vrednuje ono što mu je korisno i praktično, pa je zato orijentisan na 

proizvodnju i potrošnju roba i usluga, te na sticanje novca i materijalnih 

vrednosti. Pojedinac sa dominantnom ekonomskom vrednosnom 

orijentacijom u slobodnom vremenu primenjivaće samo one aktivnosti za 
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koje je zainteresovan i od kojih će imati odreĎenu korist i kojima će više 

zadovoljiti svoje telesne potrebe i akumulirati materijalna dobra. Estetski tip 

najveću vrednost pronalazi u oblicima i skladnosti u svetu koji ga okruţuje 

(lepo u objektivnoj i subjektivnoj stvarnosti i umetnost). Ovi tipovi nisu 

primarno umetnici, ali im je primarni estetski aspekt ţivota lepota i uţivanje. 

Estetski vrednosni tip preferira stvaralačke aktivnosti u slobodnom vremenu. 

Socijalnom (društvenom) tipu najveća vrednost je u ljudima. Druge ljude 

beskrajno cene, altruisti su, pristupačni su i saosećajni. Bliske su im i 

religijske vrednosti.Politički tip iskazuje potrebu za odnos sa drugim 

ljudima, ali on umesto ljubavi preferira snagu i moć. Borba za vlast osnovni 

je motiv koji ga pokreće i u aktivnostima slobodnog vremena. Religisjki tip 

čoveka ne odnosi se samo na vernike i religiozne pojedince, već i na one 

„mistične pojedince“ koji traţe smisao sjedinjavanja sebe sa nekom višom 

realnošću.  

Predstavljena vrednosna tipologija omogućava identifikaciju 

vrednosnih orijentacija u slobondom vremenu. Osnovni kriterijum 

klasifikacije vrednosti jeste interesovanje, što je u skladu sa osnovnim 

principom slobodnog vremena – sloboda pojedinca u izboru aktivnosti. Izbor 

aktivnosti i odreĎena vrednosna orijentacija u slobodnom vremenu ne zavisi 

samo od ličnih mogućnosti i ţelja, već i od objektivnih mogućnosti i uslova 

u kojima pojedinac uči, radi i ţivi. Ne sme se zaboraviti da same vrednosne 

orijentacije ne učestvuju u izboru aktivnosti u slobodnom vremenu, već i 

neki drugi faktori. I pored toga, aktivnosti u slobodnom vremenu zavise od 

potreba i interesovanja. Potrebe i interesovanja predstavljaju specifičan izvor 

vrednosnih orijentacija. One se ne javljaju same po sebi već usvajanjem, 

razvijanjem i učvršćavanjem. Pojedinac odreĎene vrednosti prihvata na 

osnovu subjektivne (lične) i objektivne (opšte društveno prihvaćeno 

značenje) procene odreĎene pojave, procesa ili objekta. Pojedinac na osnovu 

ideja i vrednosnih orijentacija razvija intersovanja prema objektima, 

pojavama, procesima, stvarajući odreĎene vrednosti, kojima ispoljava svoje 

društveno delovanje.  

Odnosi aktivnosti slobodnog vremena i vrednosnih orijentacija očituju 

se kroz usmerenost na duţe vreme. Isto tako, dosljedno korištenje odreĎenih 

aktivnosti u slobodnom vremenu otvara put ka razvoju novih vrednosnih 

orijentacija. Sve to učvršćuje i razvija kultura slobodnog vremena koju kroz 

(samo)vaspitanje za slobodno vreme stiče svaka ličnost. Izbor aktivnosti 

bitno uslovljava sloboda pojedinca u izboru, stepen motivisanosti, usmernost 

ka odreĎenim vrednostima (vrednosne orijentacije). Od svega toga zavisi 

koliko će pojedinac artikulisati slobodno vreme u svoj ţivot i obratno, svoj 

ţivot u slobodno vreme. Isto tako, promene u društvu koje su zasnovane na 
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odreĎenim vrednostima dovode do promena vrednosti pojedinca, što se 

odraţava i na slobodno vreme.  

Vrednosne orijentacije motivišu i podstiču pojedince, usmeravaju 

njegovo ponašanje, pa time utiču i na izbor aktivnosti u slobodnom vremenu. 

Koje će aktivnosti pojedinac prihvatiti zavisi od interesovanja. Tako i Nada 

Radić-Kačavenda (1989) smatra da je izbor aktivnosti u slobodnom vremenu 

odreĎen interesovanjima i vrednosnim orijentacijama. Vrednosne orijentacije 

u slobodnom vremenu obuhvataju organizacija i primena relevantnih 

vrednosti za kulturu korišćenja slobodnog vremena. Treba naglasiti da 

izmeĎu vrste aktivnosti i vrednosne orijentacije postoje korelativni odnosi. 

Komparativni prikaz omogućava otkrivanje povezanosti vrednosnih tipova i 

vrste aktivnosti u slobodnom vremenu.  

 

Tabela 1. Vrednosti i vrsta aktivnosti 

 
Vrednosti Vrsta aktivnosti 

Teorijske Otkrivanje istine, logičko zaključivanje, čitanje, istraţivanje, 

samo(učenje) 

Ekonomske Praktične aktivnosti, proizvodnja materijalnih dobara, potošnja roba  

Estetske Posmatranje estetskih vrednosti, doţivljavanje i iskazivanje impresija, 

ureĎivanje radnog i ţivotnog prostora, stvaralaštvo u različitim 

područjima  

Socijalne Druţenje, pomoć drugim ljudima, religijske aktivnosti 

Političke Korištenje snage i moći sdrugim ljudima 

Religijske Posete verskim objektima, religijski turizam 

Vrednosne orijentacije determinišu izbor aktivnosti u slobodnom 

vremenu. (Samo)vaspitanje za korištenje slobodnogvremena i 

(samo)vaspitanje u slobodnom vremenu determinisano je i vrednosnim 

orijentacijama i vrstama aktivnosti u slobodnom vremenu. Sloboda 

pojedinca u slobodnom vremenu ne dopušta „nametanje“ odreĎenih 

vrednosnih orijentacija, jer je poznato da kod svakog pojedinca moţemo 

identifikovati individualne vrednosti kao i vrednosti koje su prepoznatljive 

kod većeg broja ljudi (socijalne vrednosti). Zato je bitno da se 

(samo)vaspitanje u slobodnom vremenu i (samo)vaspitanje za korištenje 

slobodnogvremena sagleda u odnosu i na to u kojoj meri odreĎene vrednosne 

orijentacije utiču na korištenje aktivnosti slobodnog vremena.  

METODOLOGIJA EMPIRIJSKOG ISTRAŢIVANJA 

U teorijskom pristupu odabranom problemu konstatovali smo da 

slobodno vreme ima veliki značaj za vaspitanje i razvoj ličnosti, posebno 
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dece i mladih. U vezi s tim, moguće je identifikovati veći broj pedagoških i 

društvenih problema. U ovom radu opredelili smo se da problem istraţivanja 

predstavlja vaspitanje učenika osnovne škole u slobodnom vremenu. 

Predmet empirijskog istraţivanja odnosi se na procene i stavove učenika 

osnovne škole o vrednosnim orijentacijama u slobodnom vremenu. U skladu 

s izabranim problemom i definisanim predmetom, cilj istraživanja je da se 

utvrde procene i stavovi učenika osnovne škole o vrednosnim orijentacijama 

u slobodnom vremenu. Na osnovu ovako uopšteno odreĎenog cilja, 

konkretizovali smo sledeće istraţivačke zadatke:  
 Identifikovati i rangovati vrednosne orijentacije učenika osnovne 

škole. 

 Analizirati stavove učenika prema vrednosnim orijentacijama s  

 obzirom na njihova socio‒pedagoška obeleţja.  

 Utvrditi način provoĎenja slobodnog vremena s obzirom na  

 socio-pedagoška obeleţja učenika.  

Nezavisne varijeble su: razred, pol, školski uspeh i stepen obrazovanja 

roditelja, dok zavisnu varijablu predstavljaju procene i stavovi učenika o 

vrednosnim orijentacijama u slobodnom vremenu.  

U istraţivanju su korištene dve istraţivačke metode: metoda teorijske 

analizei sinteze i survay istraživačka metoda. U skladu sa odabranim 

metodama primenili smo tehnike: analiza sadrţaja, anketiranje i skaliranje. 

Za potrebe ovog istraţivanja konstruisali smo instrument kombinovanog 

tipa, koji je sastavljen od 6 ajtema sa višestrukim izborom (upitnik) i 36 

tvrdnji (skaler). Skaler je podeljen u šest delova – subskalera, od kojih se 

svaki odnosi na jednu od šest vrednosnih orijentacija. Analizom relijabilnosti 

pomenute skale došli smo do zadovoljavajućeg nivoa pouzdanosti r=0,82.  

Uzorak istraţivanja obuhvata 126 učenika (59 ili 46,8% petog i 67 ili 

53,2% osmog razreda). Struktura učenika u odnosu na pol je ujednačena (po 

63 ili 50% ispitanika ţenskog i muškog pola). U odnosu na školski uspeh, 

uzorak obuhvata 67 ili 53,2% odličnih, 40 ili 31,7% vrlo dobrih i 19 ili 

15,1% dobrih učenika. Nezavisnu varijablu predstavlja i nivo obrazovanja 

roditelja. Uzorkom je obuhvaćeno 5 ili 4% učenika čiji roditelji imaju 

osnovno obrazovanje, 70 ili 55,65 učenika čiji roditelji imaju srednje 

obrazovanje i 51 ili 40,5% učenika čiji roditelji imaju više i visoko 

obrazovanje.  

Nakon prikupljenih podataka, pristupili smo njihovoj obradi, analizi i 

interpretaciji. Statistička obrada podataka izvršena je primenom softverskog 

paketa SPSS 19.0 for Windows, izračunavanjem: frekvencija (f), aritmetičkih 

sredina (M), standardne devijacije (SD), razlike aritmetičkih sredina (t ‒ 
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omjera i F – koeficijenta), te χ² ‒ hi kvadrat testa. Istraţivanje je realizovano 

u mesecu maju školske 2012/2013 u OŠ „Zmaj Jova Jovanović“ Banja Luka.  

ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŢIVANJA 

U ovom delu rada fokusiraćemo se na empirijske nalaze, te na 

osnovu njih i dosadašnjih teorijskih saznanja o vrednosim orijentacijama 

izvesti pedagoške implikacije za unapreĎivanje vaspitanja u slobodnom 

vremenu i vaspitanja za slobodno vreme.  

Vrednosne orijentacije učenika osnovne škole 

Pretpostavili smo da učenici osnovne škole preferiraju različite 

vrednosne orijentacije u slobodnom vremenu. Na osnovu utvrĎenih 

aritnetičkih sredina (M), rangovali smo šest vrednosneih orijentacija (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Zastupljenost vrednosnih orijentacija  

 
Rang Vrednosti M SD 

1. Socijalne  27,40 4,138 

2. Teorijske  22,02 4,534 

3. Religijske  21,17 5,166 

4. Estetske 21,03 4,265 

5. Političke 17,13 4,739 

6. Ekonomske  14,21 5,268 

Za vaspitanje u slobodnom vremenu izuzetno je btino da učenici 

preferiraju različite vrednosne orijentacije. Učenici osnovne škole najviše 

preferiraju socijalne, zatim teorijske i religijske, a najmanje ekonomske 

vrednosne orijentacije. Ovako rangovane vrednosne orijentacije moţemo 

tumačiti većim uticajem vršnjaka, školskih obaveza i veronauke na slobodno 

vreme učenika. Manja zainteresovanost učenika za ekonomske vrednosti 

moţe se tumačiti time da učenici osnovne škole nisu opterećeni materijalnim 

statusom.  

Za pedagogiju slobodnog vremena i vaspitanje u slobodnom vremenu 

i za slobodno vreme, kao i za celokupno vaspitanje, pozitivno je to što 

osnovci u slobodnom vremenu preferiraju različite vrednosne orijentacije. 

Ovaj nalaz ide u prilog tome da osnovci u slobodnom vremenu koriste 

različite aktivnosti. Različite aktivnosti i vrednosne orijentacije doprinose 

celovitom razvoju i vaspitanju ličnosti. Zbog toga je bitno da se i u vaspitno-

obrazovnim institucijama razvoj i vaspitanje ličnosti podstiče različitim 

vrednosim orijentacijama. Kao uporište za njihov razvoj treba iskoristiti 
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mogućnost da se nastavni sadrţaji u različitim nastavnim predmetima 

usvajaju primenom različitih aktivnosti.  

Slobodno vreme koristi se i za samoostvarenje. Učenici osnovne škole 

kojima su različite vrednosne orijentacije obeleţje slobodnog vremena, 

efikasnije percipiraju realnost, iskazuju potrebu za stvaralaštvom, lakše se 

usmeravaju na probleme, altruistički su usmereni prema drugima. 

Osposobljavanje ličnosti da razlikuje sredstva od ciljeva, ima izuzetan 

pedagoški značaj. Sredstva i ciljevi ne samo da determinišu kvalitet 

slobodnog vremena, već predstavljaju i osnov za razvoj različitih vrednosnih 

orijentacija.  

Stavovi učenika o vrednosnim orijentacijma u slobodnom vremenu 

Razlike izmeĎu stavova učenika o vrednosnim orijentacijama u 

slobodnom vremenu testirali smo u odnosu na: razred, pol, uspeh i nivo 

obrazovanja roditelja. U Tabeli 3. prikazali smo rezultate za svaki subskaler i 

na nivou celog skalera.  

 

Tabela 3: Vrednosne orijentacije u odnosu na razred  

 
Vrednosti Razr

ed 

N M SD t -omer df Sig. 

Teorijske 
V 59 24,10 3,685  

5,355 

 

124  

0,000** VIII 67 20,18 4,438 

Ekonomske 
V 59 14,29 5,945  

0,163 

 

124 
 

0,871 VIII 67 14,13 4,635 

Estetske 
V 59 22,90 4,016  

5,040 

 

124 
 

0,000** VIII 67 19,39 3,798 

Socijalne 
V 59 27,37 4,541  

0,081 

 

124 
 

0,936 VIII 67 27,43 3,783 

Političke 
V 59 17,73 5,142  

1,324 

 

124 
 

0,188 VIII 67 16,61 4,324 

Religijske 
V 59 22,76 5,117  

3,370 

 

124 
 

0,001** VIII 67 19,78 4,827 

TOTAL 
V 59 129,15 17,09  

4,099 

 

124 
 

0,000** VIII 67 117,52 14,76 

** Statistički značajna razlika na nivou 0,01. 

U odnosu na pojedinačne vrednosne orijentacije učenici petog i osmog 

razreda statistički se značajno razlikuju u preferiranju teorijskih, estetskih i 

religijskih vrednosti. Interesantno je da pozitivnije stavove o teorijskim, 

estetskim i religijskim vrednostima imaju učenici petog razreda. Razlike u 
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aritmetičkim sredinama, za navedene vrednosne orijentacije, značajne su na 

nivou 0,01. U praksi to moţe značiti da učenici petih razreda više prihvataju 

aktivnosti koje vode ka novim saznanjima, da više preferiraju stvaralaštvo i 

da religijske vrednosti imaju veću motivacionu vrednost. Preferiranju ovih 

aktivnosti mogu doprineti aktivnosti putem: čitanja i samostalnog 

istraţivačkog rada, primenom različitih tehnika u likovnom izraţavanju, 

traganje za estetskim vrednostima u objektivnoj stvarnosti, subjektivnoj 

stvarnosti i umetnosti, zatim poseta religijskim objektima i svečanostima. 

Ako posmatramo rezultate na nivou celog skalera, tada postoji statističku 

značajna razliku na nivou 0,01. Učenici petog razreda imaju statistički 

značajno pozitivnije stavove o vrednosnim orijentacijama nego učenici 

osmog razreda. U pedagoškom smislu to je pozitivno, jer omogućava 

blagovremeno preventivno delovanje s ciljem suzbijanja korištenja 

nepoţeljnih aktivnosti u slobodnom vremenu.  

Na osnovu podataka prikazanih u Tabeli 4. uočavamo da u odnosu na 

pojedinačne vrednosne orijentacije, kada je u pitanju pol učenika, razlike 

postoje u preferiranju teorijskih, estetskih, socijalnih i religijskih vrednosti. 

Pozitivnije stavove o ovim vrednostima imaju ispitanici ţenskog pola. 

Razlike u aritmetičkim sredinama za teorijske i religijske vrednosne 

orijentacije značajne su na nivou 0,05, dok su za estetske i socijalne 

vrednosne orijentacije razlike značajne na nivou 0,01.  

 

Tabela 4: Vrednosne orijentacije u odnosu na pol učenika  

 
Vrednosti Pol N M SD t df Sig. 

Teorijske M 63 21,14 4,572  

-2,194 

 

124 
 

0,030* Ţ 63 22,89 4,359 

Ekonomske M 63 13,62 5,329  

-1,254 

 

124 

 

0,212 Ţ 63 14,79 5,181 

Estetske M 63 19,98 4,549  

-2,834 

 

124 
 

0,005** Ţ 63 22,08 3,708 

Socijalne M 63 26,37 5,049  

-2,903 

 

124 
 

0,004** Ţ 63 28,44 2,614 

Političke M 63 17,10 4,503  

-0,094 

 

124 

 

0,926 Ţ 63 17,17 4,999 

Religijske M 63 20,17 5,667  

-2,206 

 

124 
 

0,029* Ţ 63 22,17 4,434 

TOTAL  
M 63 118,38 17,81  

-3,161 

 

124 

 

0,002* Ţ 63 127,56 14,62 

* Statistički značajna razlika na nivou 0,05. 

** Statistički značajna razlika na nivou 0,01. 
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Na nivou celog skalera postoji statistički značajna razlika na nivou 

0,05 u korist ispitanika ţenskog pola. Praktično to znači da učenice osnovne 

škole imaju bolji školski uspeh, više vole estetske vrednosti, više se 

meĎusobno druţe i da imaju bolju uspeh u veronauci.  

Na osnovu F – koeficijenta i stepena sigurnosti utvrdili smo razlike 

izmeĎu stavova učenika o vrednosnim orijentacijama u slobodnom vremenu 

s obzirom na školski uspeh (Tabela 5). Statistički značajne razlike postoje na 

nivou 0,05 kada su u pitanju stavovi o teorijskim i socijalnim vrednosnim 

orijentacijama i na nivou 0,01 kada su u pitanju stavovi o religijskim 

vrednosnim orijentacijama.  

Na nivou celog skalera ne postoji statistički značajna razlika. Ovakve 

rezultate moţemo tumatičiti na osnovu toga da se odlični i vrlo dobri učenici 

mnogo ne razlikuju kada su u pitanju znanja i interesovanja, a njih je u ovom 

istraţivanju znatno više nego dobrih učenika.  

 

Tabela 5: Vrednosne orijentacije u odnosu na uspeh učenika 

 
Vrednosti df F Sig. 

Teorijske 

Ekonomske 

Estetske 

Socijalne 

Političke 

Religijske 

2 3,304 0,040* 

2 0,870 0,421 

2 0,879 0,418 

2 3,077 0,031* 

2 1,683 0,190 

2 5,240 0,007** 

TOTAL 2 2,482 0,088 

* Statistički značajna razlika na nivou 0,05. 

** Statistički značajna razlika na nivou 0,01. 

Interesantni su nalazi u vezi s nivoom obrazovanja roditelja. Statistički 

značajna razlika na nivou 0,05 postoji samo kada su u pitanju stavovi 

učenika o socijalnoj vrednosnoj orijentaciji.  

 

Tabela 6: Vrednosne orijentacije u odnosu na nivo obrazovanja roditelja  

 
Vrednosti df F Sig. 

Teorijske 

Ekonomske 

Estetske 

Socijalne 

Političke 

Religisjke 

2 0,292 0,747 

2 1,692 0,188 

2 0,443 0,643 

2 3,578 0,031* 

2 0,862 0,425 

2 0,957 0,387 

* Statistički značajna razlika na nivou 0,05. 
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U pogledu ostalih vrednosnih orijentacija ne postoje statistički 

značajne razlike izmeĎu stavova učenika. To moţemo tumačiti time da se 

radi o učenicima koji ţive u gradskoj sredini i da se radi o procenama koje su 

vezane samo za slobodno vreme. Ţivotni standard i obaveze učenika prilično 

su ujednačeni, što takoĎe moţe uticati na preferiranje odreĎenih aktivnosti i 

vrednosnih orijentacija u slobodnom vremenu.  

Utvrdili smo da stavovi učenika o vrednosnim orijentacijama u 

slobodnom vremenu zavise od razreda i pola, a ne zavise od školskog uspeha 

i nivoa obrazovanja roditelja. Zbog toga bi bilo interesantno u nekim 

budućim istraţivanjima utvrditi kakav je i koliki je uticaj različitih faktora 

(nastavnici, škola, porodica, mediji, socijalizacija, vannastavne aktivnosti) 

na vaspitanje osnovaca u slobodnom vremenu. Posebno bi bilo interesantno 

utvrditi kakvi se vršnjački odnosi uspostavljaju u slobodnom vremenu, te 

koji faktori najviše doprinose njihovom uspostavljanju.  

Način provođenja slobodnog vremena 

Ovim istraţivanjem ţeleli smo utvrditi da li postoje razlike u načinu 

provoĎenja slobodnog vremena u odnosu na socio-pedagoška obeleţja 

učenika. Pretpostavili smo da socio-pedagoška obeleţja učenika ne utiču 

statistički značajno na način provoĎenja slobodnog vremena.  

Ne postoji statistički značajna razlika u načinu provoĎenja slobodnog 

vremena izmeĎu učenika petog i osmog razreda. Učenici osnovne škole 

slobodno vreme najviše provode sa vršnjacima. 

 

Tabela 7: Način provođenja slobodnog vremena u odnosu na razred  

 

 
Razred χ² df Sig. 

V VIII 

1,91 3 0,59 

U krugu porodice 12 10 

Sa prijateljima iz škole/okruţenja 33 38 

Na Internetu 7 13 

Nešto drugo 7 6 

Zbog toga socijalne vrednosne orijentacije i dalje treba preferirarti u 

slobodnom vremenu. Pozitivno je što veći broj učenika slobodno vreme 

provodi sa porodicom. Ulogu porodice u vaspitanju za slobodno vreme i u 

slobodnom vremenu treba jačati u najširem pedagoškom i društvenom 

smislu. Podatak koji se odnosi na korištenje Interneta u slobodnom vremenu 

nije zabrinjavajući, posebno kada se zna da osim samostalnog korištenja 
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Interneta postoji mogućnost i za različite komunikacije s vršnjacima (poruke, 

društvene mreţe).  

Prethodno smo utvrdili da postoje statistički značajne razlike izmeĎu 

stavova učenika o vrednosim orijentacijama u odnosu na pol. Rezultati 

prikazani u Tabeli 8. potvrĎuju da u odnosu na pol postoje statistički 

zančajne razlike i u načinu provoĎenja slobodnog vremena. I ovde se 

potvrĎuje da učenice preferiraju provoĎenje slobodnog vremena sa 

prijateljima iz škole i/ili okruţenja, što ide u prilog prethodno utvrĎenih 

nalaza (Tabela 4).  

 

Tabela 8: Način provođenja slobodnog vremena u odnosu napol učenika 

 

 
Pol 

χ² df Sig. 
M Ţ 

U krugu porodice 12 10 

11,75 3 0,011* 
Sa prijateljima iz škole/okruţenja 27 44 

Na Internetu 15 5 

Nešto drugo 9 4 

* Statistički značajna razlika na nivou 0,05. 

 

Utvrdili smo da stavovi učenika o vrednosnim orijentacijama u 

slobodnom vremenu ne zavise od uspeha. Isto tako, uspeh ne utiče i na način 

provoĎenja slobodnog vremena. Poslednjih godina u našim osnovnim 

školama vidno je povećanje školskog uspeha. Uglavnom je u odelenjima 

najveći broj odličnih i vrlo dobrih učenika, dok je broj dobrih i dovoljnih 

učenika neznatan. Broj učenika koji imaju nedovoljan školski uspeh i koji 

ponavljaju odreĎene razrede u osnovnoj školi nije statisitčki značajan.  

 

Tabela 9: Način provođenja slobodnog vremena u odnosu na uspeh učenika 

 

 

Nivo obrazovanja roditelja ne utiče na način provoĎenja slobodnog 

vremena. Ispitanici u istraţivanju su bili učenici iz gradske sredine, pa je i to 

jedan od razloga zbog kojih se slobodno vreme slično provodi bez obzira na 

stepen obrazovanja roditelja.  

 

 
Uspeh učenika 

χ² df Sig. 
odličan vrlo dobar dobar 

U krugu porodice 9 9 4 

8,02 6 0,23 
Sa prijateljima iz škole/okruţenja 43 20 8 

Na Internetu 8 9 3 

Nešto drugo 7 2 4 
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Tebela 10: Način provođenja slobodnog vremena u odnosu na obrazovanje 

roditelja 

 

 
Nivo obrazovanja roditelja 

χ² df Sig. 
osnovna srednja visoka 

U krugu porodice 3 13 6 

8,40 6 0,21 
Sa prijateljima iz škole/okruţenja 2 40 29 

Na Internetu 0 10 10 

Nešto drugo 0 7 6 

Rezultati istraţivanja pokazuju da su vršnjaci najuticajniji faktor u 

slobodnom vremenu. Zbog toga svi subjekti u procesu vaspitanja, posebno 

porodica, škola i društvena sredina treba veću paţnju da posvete vaspitanju 

za slobodno vreme i vaspitanju u slobodnom vremenu. Kada je u pitanju 

vaspitanje za slobodno vreme, navedeni faktori treba direktno da utiču na 

vaspitanike, a kada je u pitanju vaspitanje u slobodnom vremenu, njihov 

uticaj je indirektan. Rezultati ovog istraţivanja nisu zabrinjavajući u pogledu 

korištenja Interneta u slobodnom vremenu. Kultuta korištenja Interneta 

uslovljena je nivoom obrazovanja. Rezultati istraţivanja pokazuju da 

Internet u slobodnom vremenu ne koristi ni jedan učenik čiji roditelji imaju 

samo osnovno obrazovanje. Dečaci više koriste Internet u slobodnom 

vremenu nego devojčice.  

ZAKLJUČAK 

Učenici osnovne škole u slobodnom vremenu preferiraju različite 

vrednosne orijentacije. Socijalne vrednosne orijentacije najviše su 

zastupljene, dok su ekonomske vrednosne orijentacije najmanje zastupljene. 

Stavovi učenika o različitim vrednosnim orijentacijma u slobodnom 

vremenu statistički se značajno razlikuju u odnosu na razred i pol. Kada je u 

pitanju način provoĎenja slobodnog vremena statistički značajne razlike 

postoje samo u odnosu na pol.  

Na razvoj vrednosnih orijentacija u slobodnom vremenu utiču brojni 

faktori. Vrednosne orijentacije utiču na kvalitet slobodnog vremena. U 

slobodnom vremenu mogu se razvijati nove vrednosne orijentacije. 

Vrednosne orijentacije učenika omogućavaju proučavanje slobodnog 

vremena sa subjektivističke pozicije, što ima izuzetan pedagoški i društveni 

značaj i to ne samo za vaspitanje u slobodnom vremenu i vaspitanju za 

slobodno vreme već i za celokupan razvoj i celokupno vaspitanje dece i 

mladih.  
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VALUE- BASED ORIENTATIONS HELD BY PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS IN THEIR FREE TIME 

Brane Mikanović
2
 

Summary:A modern man fills his free time with various activities 

distinguished by their value based priorities. Relevant literature points to the fact 

that values can be “transferred”, that there is a hierarchy of values, that old values 

are replaced by new ones and that they have predictive power. 

This is why the author decided on an empirical investigation of estimates 

and assumptions held by primary school students relating to value orientation 

governing their free time. A scale was devised containing 36 statements (r=0.82) and 

applied to the sample of 126 primary school students. The findings of the 

investigation point to the fact that students hold different value-based orientations,   

depending on the school grade, sex, academic success and the parents' school 

attainment: in terms of the factors influencing activities pursued in spare time, 

differences can be observed only by the sex of students. 

Pursuing different activities and the influence of various factors affecting 

spare time pave the way for the development of different value-based orientations. 

This is why the instruction concerning spare time, and pursued during spare time 

should be based on different values. In addition, this all has significant pedagogical 

implication for the overall education and personality development. 

Key terms: value-based orientation, free time 
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ПЕРСУАЗИВНА ФУНКЦИЈА ПРИДЕВА У РЕКЛАМАМА 

ОДЕВНИХ ПРЕДМЕТА, КОЗМЕТИЧКИХ И ДИЈЕТЕТСКИХ 

ПРОИЗВОДА 

Јулијана Т. Голубић
1
 

Сажетак:У раду се проучава персуазивна и семантичка функција 

придева у рекламама одевних предмета, козметичких и дијететских производа. 

Примери су узети из неколико часописа који су намењени женској популацији. 

Анализа примера показује са којим циљем се употребљавају придеви у 

рекламним огласима. Ученицима се образлажу специфичне употребе придева 

у рекламама и требало би да увиде какав ефекат који се постиже таквом 

употребом ове врсте речи. Треба открити могуће манипулације које се 

испољавају кроз избор придева и њихово саодношење са другим речима.  

Кључне речи: рекламе, придеви, производ, произвођач, потрошач, 

оглашивач, манипулација, убеђивање  

УВОД 

Рекламе су данас свеприсутне у животу сваког човека. Са 

порукама различитих произвођача срећемо се сваког дана и оне су 

свуда око нас. Можемо их видети на великим паноима у граду, на 

малим екранима, чути на радију или прочитати у новинама. Готово је 

немогуће не приметити толико шаренило слика, речи и звукова које 

садржи једна реклама. Произвођачи се на све начине труде да привуку 

велики број потрошача пружајући им слику другачијег света, лепшег од 

оног у ком живе. 

У овом раду ћемо истраживати персуазивну функцију придева у 

рекламама одевних предмета, козметичких и дијететских производа. 

                                                 
1
 јulijana.golubic@live.com, студент на мастер студијама, Универзитет у 

Београду, Филолошки факултет 
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Придеви који ће бити подвргнути анализи су употребљени у рекламама 

забележеним у часописима намењених женској популацији.  

У реклама смо забележили 164 придева. Видећемо која се врста 

придева најчешће употребљава у рекламама, коју синтаксичку 

функцију врше, каква је семантичка структура и како придеви делују на 

потенцијалног потрошача.  

На самом почетку треба напоменути да су анализиране рекламе 

преписане из часописа упркос граматичкој некоректности. Такви су 

примери 6, 7, 10. Сматрали смо да рекламне огласе не треба 

преправљати, већ их оставити у облику који је одобрен од стране 

уредништва часописа. Такође треба нагласити да су сва значења 

придева преузета из Речникасрпскохрватскога књижевног језика, 

Матица српска и Речника српскохрватског књижевног и народног 

језика, САНУ (у даљем тексту ћемо користити акрониме РМС и 

РСАНУ). 

Анализа придева који имају персуазивну функцију у рекламним 

огласима може се применити у настави. Ученици ће проширити своје 

знање које су стекли у настави језика из области морфологије. Овакав 

приступ изучавању придева помаже ученицима да своја теоријска 

знања примене у пракси. „Упознавањем истина о свету и друштву 

ученици се образују, али и усвајају научни поглед на свет“.
2
Циљ овакве 

наставе јесте да се код ученика развије језичко осећање и критичко 

мишљење, као и да настава језика буде занимљива и креативна. 

РЕКЛАМЕ НЕКАД И САД 

Начин на који се данас рекламирају производи знатно се 

разликујe од оног који се практиковао некад, пре 70 година. Власници 

дућана су најчешће само набрајали производе који се могу наћи у 

њиховим радњама и ненаметљиво позивали потрошаче да их купе. 

Представљали су производ као нешто потребно за живот обичног 

човека не дајући никакву лажну слику о њему. До средине 20. века у 

реклами нису постојали звучни ефекти, шаренило боја и агресивна 

наметања, већ се радило о једноставним, чак сиромашним цртежима и 

текстовима. Под куповином се подразумевала набавка производа који 

су неопходни за живот. Данас се ситуација знатно променила. Развитак 

економије је утицао на друштво у тој мери да је куповина постала вид 

                                                 
2
Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за 

уџбенике, Београд, 2009. год. стр. 94  
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забаве и задовољавања разних потреба. Не купује се само производ, већ 

лажна слика о њему, слика коју нам нападно намеће маркетинг. Људи 

који се баве маркетингом теже да упознају потрошача, аудиторијум и 

конкуренцију, те на основу тога пласирају једну идеју која ће привући 

велики број људи. „Рекламно-пропагандне поруке не препоручују 

производ директно, већ само успостављају везу између производа и 

једног начина живота, друштвеног статуса који многи желе да 

постигну“.
3
 

РЕКЛАМЕ У ЧАСОПИСИМА 

Рекламирање у часописима намењеним женској популацији разне 

старосне доби врло је популарно и сматра се продуктивним у свету 

маркетинга. Часописи покривају женску читалачку публику разних 

социјалних статуса, интересовања, образовања, итд. Циљ произвођача 

јесте да скрене пажњу на свој производ и потрошача наведе на 

куповину нудећи му лепши свет. „Истраживања код нас и у свету 

показују да се у рекламним огласима жене приказују у три доминантне 

женске улоге: материнској, естетској и у улози домаћице“.
4
Ако се 

оглашивач фокусира на материнску улогу жене, он ће најчешће 

рекламирати производе који су потребни детету и тако ће сваку 

читатељку-мајку убеђивати да је његов производ природан, безбедан и 

неопходан за развој, негу и здравље њеног детета. Ослањајући се на то 

да је љубав мајке према детету неизмерна, он нуди „најбољи“ производ 

знајући да мајка жели само најбоље за своје дете. Ако је на мети 

оглашивача естетска улога жене, он ће користити тврдње којима ће 

читатељку емотивно уцењивати. Указаће јој на то да се њена лепота, 

здравље и младост могу нарушити ако себе не улепшава, не негује. То 

су тврдње које читатељка не може оспорити. Текст најчешће прате 

илустрације или фотографије, те на тај начин бива изманипулисана од 

стране оглашивача. Највише реклама се односи управо на естетску 

улогу жене. „Естетичко се, кроз рекламно-пропагандне поруке, исказује 

у дубини психодоживљаја самог потрошача“. 
5
Ако се оглашивач обраћа 

жени-домаћици, онда ће рекламирати производ који ће домаћици 

                                                 
3
Душан Зонић, Свет рекламе, Просвета, Београд, 1999. год. стр. 12 

4
Надежда Силашки, Како деловати речима – избор лексике у рекламним 

огласима у часописима зажене, Оригинални научни рад, Економски факултет, 

Београд, 2009. год. стр. 929 
5
Душан Зонић, Свет рекламе, Просвета, Београд, 1999. год. стр. 108 
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олакшати сређивање куће или спремање оброка. И таквим рекламама 

оглашивачи обећавају потрошачима да ће се труд исплатити без и мало 

рада. Нуде производе који „сами чисте“, посуђе које „само кува“, итд. 

Тако потрошач почиње да верује у ефикасност рекламираног производа 

и постаје жртва манипулације произвођача и маркетингшких 

стручњака. У овом истраживању се бавимо рекламним огласима који 

тичу естетске улоге жене. Рекламе које смо анализитали можемо 

поделити на неколико области: 
 рекламе одевних предмета; 

 рекламе козметичких производа (шминка, нега коже и косе); 

 рекламе дијететских производа. 

РЕКЛАМЕ ОДЕВНИХ ПРЕДМЕТА 

Рекламирајући одећу и обућу, оглашивач се најчешће позива на 

жене које су свету познате, које су чувене по нечему. Углавном је реч о 

манекенкама, глумицама и естрадним уметницама. У следећим 

примерима, модни стилисти рекламирају креације познатих светских 

креатора (Roberto Cavalli, Gucci, Dolce&Gabbana). 

1. Kopirajte poznate dame (Lepota i zdravlje, бр. 147). 

2. Modne ikone (Lepota i zdravlje, бр. 147). 

3. Poput mnogih svetskih lepotica...  (Lepota i zdravlje, бр. 147).   

Ово је порука свим женама да могу изгледати као познате даме 

атрактивног изгледа ако послушају савет оглашивача и купују одећу 

одређене марке. Тако се у ствари апелује на жељу сваке читатељке да 

се идентификује са одређеном групом. Реклама, дакле, подстиче 

читатељку да постане део те групе. 

Најфреквантнији придеви у рекламама из области моде су: нов, 

модеран, модни, елегантан. 

Придевима нов и модеран оглашивач утиче на читатељку тако 

што код ње развија осећај да је обавештена, да прати најновија 

дешавања, да је информисана и савремена, у току са догађајима. Овим 

придевима он „чини услугу“ читатељки зато што је извештава о 

збивањима у свету моде. 

4. P.S. Nova kolekcija ( Лепота и здравље, бр. 147). 

5. Deishmann-ova nova kolekcija nudi široku paletu boja (Gloria, бр. 

440). 

6. Poznatifrancuski brend Lacosta predstavio je deo svoje nove 

kolekcije koju čine patike modernog dizajna (Gloria in, бр. 33). 
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7. Udobne baletanke koje će biti ultra moderne (Lepota i zdravlje, бр. 

147). 

У шестом примеру запажамо присвојни придев француски уз 

именицу бренд. Употреба овог придева у реклами има за циљ да код 

потрошача изазове позитивну мисао о Француској као земљи из које 

крећу сва модна дешавања. Уз придев француски стоји и придев 

познат, тек да би се оглашивач позвао на читатељкину информисаност. 

У седмом примеру уз придев модеран јавља се реч латинског 

порекла ултра. Pошто је у реклами дата конструкција ultra moderne, а 

не ultramoderne, долазимо до недоумице које је врсте реч ултра. У овом 

примеру ултра није префиксоид, јер се пише одвојено од придева 

модеран (префиксоид би био у примерима ултраљубичасти, ултразвук). 

Префиксоид се мора писати спојено са другом речи. „Неки научници 

такве компоненте називају аналитичким придевима (аналитима), 

конституишући тако једну нову и специфичну граматичку класу речи 

насталу током прошлог века од јединица различитих сфера језика. 

Аналити су подељени у две групе: лексеме са широким граматичким 

могућностима и лексеме које функционишу само као индеклинабилни 

детерминатори. Прва група се дели даље на: в) аналите типа супер, 

ултра, екстра, који су бивши интернационални префикси, а који у 

савременом језику долазе у улози придева, прилога, па чак и именице“.
6
 

Теоријски, реч ултра се може употребити као непроменљиви придев, 

али најчешће у жаргонском изражавању (Ово је ултра у значењу Ово је 

сјајно) и најчешће уз именицу што би, такође, било жаргонско 

изражавање (ултра квалитет уместо изузетан квалитет).  У даљем 

тексту, аутор нуди и једноставнију поделу: „префиксоиди – морфеме 

које су блиске префиксима и близу су да то и постану (анти-, квази-, 

мега-, микро-, мини-, супер-, ултра-)“.
7
 Али ако се речју ултра 

модификује значење придева модеран, онда је реч ултра прилог. Ради 

се о синтагми која би се анализирала као веома/врло модеран. Префикс 

ултра ближе одређује именичку јединицу и означава да се оно што је 

њоме исказано јавља у изузетно великој, претераној мери. Сам придев 

модеран није довољан да опише одређени појам, потребно је нагласити 

да рекламирани производ превазилази границе новог и савременог. 

                                                 
6
Божо Ћорић, Творба именица у српском језику, Друштво за српски језик и 

књижевност Србије, Београд, 2008. год. стр. 121  
7
Божо Ћорић, Творба именица у српском језику, Друштво за српски језик и 

књижевност Србије, Београд, 2008. год. стр. 122 
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Рекламама се често позивају даме да буду елегантне, 

софистициране, женствене, заводљиве. 

8. Elegantni šarm (Базар, бр. 1254). 

9. Imaćete sofisticiran izgled (Blic žena, бр. 439). 

10. Otkriva vašu ţenstvenu stranu (Lepota i zdravlje, бр. 147). 

11. Apsolutno zavodljive u mekomintimnom rublju (Gloria in, бр. 

33). 

 

Значења придева: 

елегантан, -тна, -тно – укусно, лепо одевен, отмен, господствен, 

фин.  

софистициран, -а, -о – префињен, искусан, изразито 

интелектуалан.  

женствен, -а, -о – који је са битним женским особинама, женски 

привлачан, осећајан, нежан. 

заводљив, -а, -о – који заводи својим особинама (нарочито 

лепотом), веома привлачан. 

Овим придевима оглашивач пружа женама осећај префињености, 

господства и доброг укуса. Тако јој поклања слику света у ком се она 

осећа привлачно и пожељно, а да би до тог света дошла, довољно је да 

купи рекламирани производ. Рекламна порука делује на емоције 

потрошача успевајући да продре до његових најскривенијих жеља и 

чежњи.  

Да би што верније описао комад одеће (у овом примеру реч је о 

хаљини), оглашивач користи бројне описне придеве: дуга, кратка, 

лепршава, једноставна, летња, весела, романтична, смела... 

Издвојићемо последња три придева: весео, романтичан, смео.  

Значење придева весео гласи: 1. који је пун животне радости, 

радостан, разигран, 2. који изазива весеље, који побуђује весеље, 3. 

сјајан, светао, 4. жив, живахан (РМС). Придевом весео уз именицу 

хаљина реклама позива потрошача да ужива у животу, да се радује, 

буде живахан, а све ће то моћи уз рекламирану хаљину. „Весела“ 

хаљина ће пробудити код њега највећу лепоту живљења. 

Значење придева романтичан гласи: 2. који делује романтично, 

који изазива занос, сањарење, занесењачки, идеалан (РМС). Оглашивач 

саветује жену да обуче романтичну хаљину којом ће изазвати занос и 

сањарење. У таквој хаљини биће идеална. 
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Значење придева смео гласи: храбар, одважан, срчан (РМС). 

Оглашивач изазива потрошача, чика га, поручује му да се усуди да 

проба, да купи хаљину, да буде одважан. 

Игра значења датих придева доказује да рекламе утичу на 

изграђивање и обликовање различитих представа о нама самима. Ако 

не успевамо да достигнемо циљеве којима тежимо, произвођачи нам 

нуде заобилазни и краћи пут. Све ћемо моћи да постигнемо ако 

купујемо њихове производе. Тако потрошачи улазе у зачарани круг 

реклама и несвесно бивају изманипулисани од стране оглашивача.  

Употреба компаратива у рекламама одевних предмета може се 

запазити у неколико примера:  

12. Naočare – što luĎe to bolje, što neobičnije, upadljivije, drečavije 

(Blic ţena, бр.439). 

Придев луд је у овом примеру употребљен са позитивној 

конотацији у значењу 5. в. неочекиван, невероватан (РМС). 

У наведеним примерима дати придеви имају атрибутску 

функцију. Доминирају описни придеви, али се могу наћи и временски 

придеви:  

13. Prolećni dani donose sveţinu i u vaš orman (Gloria in, бр. 33). 

14. Letnje cipele za noćne izlaske (Lepota i zdravlje, бр. 147). 

15. Večernja haljina (Lepota i zdravlje, бр. 147). 

Забележен је и већи број придева страног порекла.  

Придеви француског порекла: модеран, софистициран, 

романтичан, модни, шик (Budite šik trudnica, Blic žena, бр. 445), 

плисиран (придев изведен од именице плисеј што означава паралелне 

наборе на женској хаљини). 

Придеви латинског порекла: елегантан, макси. 

Не смемо занемарити англицизме који се у великом броју јављају 

у рекламама из области моде. 

16. U mekom, udobnom i trendiintimnom rublju (Gloria in, бр. 33). 

Значење придева тренди – прид. непр. модеран. 

Међутим, неке придеве не можемо наћи у речницима српског 

језика, јер се нису потпуно адаптирали. О томе сведоче примери 

флорални и casual (управо у том облику). Придев флорални се може 

превести као цветни (flower, енгл. цвет). Придев casual се са енглеског 

језика преводи као случајан, нередован, а у рекламама из области моде 

се преводи као необавезан, „опуштен“. 
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РЕКЛАМЕ КОЗМЕТИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

Познато је да рекламе одликује функција саопштавања и 

убеђивачка функција. Реклама има за циљ да убеди што већи број 

потрошача. Да би свој циљ остварио, произвођач делује на несвесне 

мотиве потрошача и нуди му сигурност, задовољство сопственом 

личношћу, задовољење свих потреба, моћ, лепоту, бесмртност. 

„Прихватање пропагандне поруке је у самим психама потрошача, који 

слушањем, гледањем, односно декодирањем поруке осете да им је 

управо потребна понуђена ствар, а ту одлуку доносе на основу својих 

емоционалних побуђивања“.
8
 Жене које читају рекламне огласе у 

часописима бивају изманипулисане, а не само убеђене. „Манипулација, 

за разлику од убеђивања, представља процес у коме примаоци поруке 

бивају жртве манипулације, најчешће због своје пасивне улоге у 

дискурсу“.
9
 Произвођач емоционално „уцењује“ читатељку износећи 

тврдње које она не може оспорити (да ће брже остарити ако се не 

негује, да ће бити мање лепа ако не користи квалитетну шминку). 

Произвођач је упозорава на све негативне последице и прети јој 

старошћу, губљењем лепоте, ћелавошћу... Када успе да је „заплаши“, 

произвођач онда нуди решење, обећање, савет. Тако жена несвесно 

бива изманипулисана и постаје жртва скривених порука које садржи 

реклама. „Рекламна пропаганда се не користи женом само као објектом 

коме се рекламна порука упућује, већ као средство изражавања 

поруке“.
10

 

Рекламе у којима се рекламирају шминка и производи за негу 

коже и косе обилују придевима. Најфреквентнији придеви су природан, 

младалачки, богат, добар, баршунаст, здрав. 

Придев природан је врло фреквентан у рекламама производа 

козметике. Значење придева природан гласи: 1. а. који се односи на 

природу, који постоји, влада у природи, који се налази у природи, 

створен у природи; б. Који је у вези са проучавањем природе; 2. б. који 

је добијен, направљен на природан начин, који није вештачки, који 

постоји у природном стању (РМС). Употребом овог придева 

произвођач повезује свој производ са природом и здрављем.  

                                                 
8
Душан Зонић, Свет рекламе, Просвета, Београд, 1999. год. стр. 101 

9
Надежда Силашки, Како деловати речима – избор лексике у рекламним 

огласима у часописима зажене, Оригинални научни рад, Економски факултет, 

Ниш, 2009. год. стр. 927 
10

Вера Васић, Новински рекламни оглас – студија изконтекстуалне 

лингвистике, ЛДИ, Нови Сад, 1995. год. стр. 125 
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17. Nivea mleko za telo neguje vašu koţu zahvaljujući prirodnim 

mineralima (Story, br. 322). 

18. Dahlia mleko za telo podstiče prirodnu hidrataciju dubljih slojeva 

koţe. Prirodni antioksidanti vraćaju koţi prirodnu ph vrednost (Gloria, br. 

440). 

19. 100% prirodna, dr Pasha (Mama, jun 2013). 

20. 78 prirodnih sastojaka. Prirodno lepa. Prirodna kozmetika na bazi 

maslinovog ulja... Ismene olive (Sensa, oktobar 2009). 

21. Prirodne boje za kosu... L'erborario (Sensa, oktobar 2009). 

Из датих примера примећујемо да произвођач користи придев 

природан да би истакао чињеницу да производ не садржи никакве 

вештачке материје. Производи садрже природне минерале, 

антиоксиданте, састојке... Чак је и читава козметика потекла из природе 

(пример 19). Од читатељке се очекује да изгледа природно, јер је то 

једини начин који друштво прихвата. Дакле, ако користи одређени 

производ, жена ће изгледати природно, а ако не користи, онда неће 

изгледати ни природно ни лепо, те би због тога требало да се осећа 

мање вредно. Манипулација је овде јасно уочљива, јер се у рекламном 

огласу тврди да се природни изглед постиже употребом рекламираног 

производа.  

Да би доказали тачност својих тврдњи и ефикасност производа, 

оглашивачи се најчешће позивају на стручна лица и установе које 

проучавају и истражују састојке производа. 

22. Klinička istraţivanja... Bioten skin repair (Lepota i zdravlje, br. 

147). 

23. Dermatološke studije... Fitoval (Lepota i zdravlje, br. 147). 

24. Kvalitet potvrĎen mikrobiološkom i hemijskom analizom... Dr 

Pasha (Mama, jun 2013). 

25. Profesionalna nega kose...Schwarzkopf (Blic žena, br. 439). 

26. Šminka profesionalnih šminkera... Maxfactor (Gloria, br. 440). 

Ови примери (22–26) показују да оглашивач шаље потрошачима 

поруку да је производ управо онакав каквим га представља, да то нису 

празне речи, јер исправност производа доказују разна медицинска и 

технолошка истраживања. Овај маркетингшки трик се примењује да би 

убедили потрошаче у природност и корисност производа, као и да би 

их уверили да је потпуно безбедан и да не шкоди здрављу.  

Употреба придева добар је такође заступљена у рекламама 

козметичких производа. Придев добар има чак 31 значење: 1. а. који је 
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високог квалитета, који поуздано, ваљано служи, квалитетан; б. 1) који 

задовољава одређену намену, сврху, функцију, подесан, погодан; 2) 

лековит; в. који ваљано служи, здрав, јак, издржљив...ж. успешно 

изведен, остварен, одабран, успео, успешан, ефикасан, ефектан, који 

представља позитивно достигнуће... (РМС). Сва набројана значења се 

односе на рекламни производ. На пример: 

27. Luksuzna krema, sadrţi inovativne sastojke. Energija, 

samopouzdanje i...dobra krema... Soraya (Story, br. 322). 

Дакле, оглашивач на крају рекламе само констатује да је то добра 

крема. Ово је типичан пример да се сва значења једног придева односе 

на одређени производ. То значи да је у питању производ високог 

квалитета, задовољава намену, здрав, успешан, остварен ефикасан, итд. 

Синтагма добра крема се налази на самом крају текста и тиме оставља 

снажнијиутисак на потрошача. Интерпункцијски знак три тачке (...) 

претходи синтагми добра крема да би потрошач дуже био у 

ишчекивању закључка о производу. Придеву добар претходи придев 

луксузан (који представља луксуз, раскош, РМС). Луксузом се сматра 

поседовање непотребних, али скупих ствари. Произвођач успева да 

читатељки приближи један раскошан и скуп свет, свет коме она може 

да припада ако купи његов производ – крему за лице. Иако је предлог 

произвођача апсурдан, читатељка ипак „упада у замку“ сањајући о 

доступном луксузу и тако бива изманипулисана. 

Козметички производи су најчешће богати, хидратантни, 

квалитетни, врхунски и ефикасни. 

28. Bioten skin repair bogat peptidima i aminokiselinama... (Lepota i 

zdravlje, br. 147). 

29. Hidratantna nega... Nivea (Story, br. 322). 

30. Vrhunska linija proizvoda protiv opadanja kose... Rigenforte 

(Базар, бр. 1254). 

31. Efikasni proizvodi protiv opadanja kose... Krka (Lepota i zdravlje, 

br. 147). 

Ако за производ кажу да је богат (пример 28), онда се то односи 

на следећа значења овог придева: 2. који обилује природним добрима; 

4. г. који у себи садржи висок проценат онога што је од вредности; ђ. 

који се одликује разноврсношћу и обиљем; е. који садржи много 

значајних елемената (РСАНУ). Дакле, поново се враћамо на значење 

придева природан, јер је придев богат у наведеним значењима 

синониман придеву природан, па описује производ који садржи 

природне састојке, који је здрав и користан за употребу. 
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Уз многе називе производа ћемо наћи придев хидратантан 

(пример 29). Значење овог придева гласи: који влажи кожу, који кожи 

даје потребну влагу (РМС). Овде се произвођач ослања на читатељкино 

ванлингвистичко знање о томе да је вода неопходан састојак за 

организам сваког човека. Зато ће његов производ кожи обезбедити 

неопходну влажност и воду, те ћемо изгледати лепше, млађе, свежије. 

„Конструисање и разумевање комуникативног садржаја рекламе готово 

да није замисливо без појмовне интеграције, под којом когнитивна 

лингвистика подразумева селективно пројектовање, а потом и 

комбиновање елемената из различитих менталних простора у нову, 

особено структурисану целину. Није мали број реклама које 

разумевамо захваљујући интегрисању семантичких и појмовних 

садржаја уграђених у језик.“
11

 

Употребом придева квалитетан произвођач убеђује потрошача 

да рекламирани производ има добра, најбоља својства, а гарантује 

делотворност производа употребом придева ефикасан (успешан, 

сигуран, РМС). 

Коришћењем одређених производа имаћемо осећај који је 

изузетан, магичан, блистав, лаган, савршен, идеалан. 

32. Krema sa izuzetnim efektom... Caudalie (Story, br. 322). 

33.Blistavi efekat, hrabar stil za vašu kosu...L'oreal“ (Gloria in, br. 

33). 

34. Magični efekat BB kreme...Nivea (Lepota i zdravlje, br. 147). 

35. Za savršen rezultat... L'oreal puder (Lepota i zdravlje, br. 147). 

36. Za lagani osećaj na koţi... L'oreal (Lepota i zdravlje, br. 147). 

37. „Idealna zaštita za osetljivudečiju koţu...Vichy“ (Mama, jun 2013) 

Придеви које смо уочили у датим примерима (32–37) јесу 

придеви са позитивним значењем. Сваки од њих изазива оптимистичне 

и пријатне асоцијације код читалаца. Произвођач је искористио језик да 

изазове позитивне мисли код потрошача. Кад је успео да орасположи 

потрошача, произвођач предочава какав ефекат проузрокује коришћење 

одређених производа. 

38. Pomoći će vašoj koţi da se obnovi, za sveţ i mladalački izgled... 

Dahlia (Lepota i zdravlje, br. 147). 

39. Koţa toliko neţna da se osećate sjajno (Базар, бр. 1254). 

                                                 
11

Драгана Вељковић Станковић, Семантичка и прагматичка функција глагола 

у језику рекламе,  Научни састанак слависта у Вукове дане, Српски језик и 

његове норме 1/41, Београд, 2001 год, стр. 15 



82 

40. Čini koţu blistavom... Nivea puder (Lepota i zdravlje, br. 147). 

41. Magični ten, neţnibaršunast ten...L'oreal puder (Lepota i zdravlje, 

br. 147). 

42. Potpuno mačkast pogled, kolosalne trepavice... Maybelline 

maskara (Story, br. 322). 

43. Zdrave usne kriju najlepši osmeh... Labello (Gloria, br. 440). 

44. Budite glamurozni svaki dan... Maxfactor (Базар, бр. 1254). 

Оглашивачи ових реклама су тражили оне емоционалне аспекте у 

којима ће моћи да делају и освајају потрошаче: задовољење чула 

(нежна кожа–чуло додира, прелепа кожа–чуло вида), страх од старости 

(засвежи младалачки изглед), друштвеност и амбиција (здраве усне, 

најлепши осмех и будите гламурозни) и радозналост (мачкаст поглед, 

колосалне трепавице). Пролазећи кроз све сфере једне личности, 

оглашивач успева да допре до скривених мотива потрошача.  

Поменули смо да оглашивачи нуде чак и бесмртност. Како? Свој 

производ представља као еликсир младости, тајни чаробни напитак за 

вечни живот и лепоту, а себе као чаробњака који испуњава и немогуће 

жеље.  

45. Protiv bora na prirodan način, sprečava pojavu novih bora... Nivea 

(Story, br.322). 

46. Shiseido – neprolazna lepota (Sensa, oktobar 2009). 

47. Za negu mladalačke koţe, obuhvata momentalno delotvorne 

preparate... Afrodita (Gloria in, br. 33). 

48. Za trenutni efekat bebi koţe... Nivea (Gloria, br. 440). 

У примерима 45 и 46 оглашивач тврди да може спречити 

природан процес старења и да може обезбедити потрошачу вечну 

лепоту. Производ је представљен у лажном светлу и обећава потрошачу 

нешто што је немогуће остварити.  

У примерима 47 и 48 оглашивач нуди ефекат „чаробног штапића“ 

којим ће моментално решити сваки проблем и постићи немогуће.  

У рекламама из области козметике можемо запазити употребу 

компарације придева. Употреба компаратива и суперлатива у 

рекламама има за циљ да нагласи ефективност производа и шири 

спектар његовог дејства. 

49. Za vidljivo zdraviji, čistiji ten (Lepota i zdravlje, br. 147). 
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50. 100% ţena je izjavilo da im je kosa mekša i neţnija na dodir. 

Osvojite svet u vašem najboljem izdanju... Nivea šampon (Lepota i zdravlje, 

br. 147). 

51. Povećan volumen, bolja vitalnost kose (Lepota i zdravlje, br. 147). 

52. Čini trebavice punijim (Story, br. 322). 

Придеви у рекламама козметичких производа имају углавном 

атрибутску функцију, али се могу забележити примери где су придеви 

део именског предиката. 

53. Rezultati su sjajni. (Lepota i zdravlje, br. 147). 

54. Luksuz nikad nije bio dostupniji i efikasniji... Bioten skin repair 

(Lepota i zdravlje, br. 147). 

55. Rezultati su neverovatni. (Lepota i zdravlje, br. 147). 

56. Ja sam potpuna... Maxfactor (Базар, бр. 1254). 

Пример 56 је још један доказ манипулације у рекламним 

огласима. Значење придева потпун гласи: 1. а. који се испољава у 

целини, не делимично, апсолутан; б. који ничим није ограничен , 

ометен; 2. који има пуну меру садржаја, који је постигао сва потребна 

својства, који је остварио све потребне услове (РМС). Сва наведена 

значења се односе на жену која користи рекламирани производ. Та 

жена се може испољити, није ограничена, остварује све услове... 

Оглашивач поручује женама да купе тај производ, јер ће само тако 

успети да се остваре и постигну све циљеве.  

У рекламама козметичких производа доминирају описни 

придеви, али могу се запазити и присвојни (клинички, дерматолошки). 

У рекламама козметичких производа су заступљени придеви 

страног порекла. Најфреквентнији међу њима је придев баршунаст. 

57. Bogata baršunasta krema sa izuzetnim efektom... Caudalie (Story, 

br.322). 

58. 12h baršunastog tena, neţni bаršunast ten... L'oreal (Lepota i 

zdravlje, br. 147). 

Значење придева баршунаст гласи: 1. који личи на баршун, који 

је као баршун; 2. који је од баршуна (РСАНУ). Баршун је реч мађарског 

порекла и значи „сомот, тканину са ситним меким влакнима по 

површини (РСАНУ). У датим примерима (57 и 58) кожа се пореди са 

баршуном, што је асоцијација за меко, глатко. 

Могу се наћи још и придеви француског порекла (хидратантан), 

латинског (ефикасан, луксузан) и грчког (идеалан, магичан, клинички). 
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РЕКЛАМЕ ДИЈЕТЕТСКИХ ПРОИЗВОДА 

Рекламирање производа за мршављење има за циљ да 

изманипулише потрошача. Циљна група ових реклама јесу особе 

(најчешће жене) које имају проблема са вишком килограма. На мети 

маркетиншког окидача су управо оне особе које не воде рачуна о 

исхрани и које не практикују никакав вид рекреације. Произвођач 

добро познаје слабе тачке ове циљне групе. Намеће им „правила“ о 

физичком изледу пропагирајући идеалне мере и витку линију. То 

углавном чини приказивањем слика атрактивних жена, често и 

познатих личности које и саме пристају да рекламирају дијететске 

производе. Тако повређује сујету потрошача који добија комплекс ниже 

вредности и запада у очајање због свог „неприхватљивог“ изгледа. Када 

потрошач осети одбојност према сопственом телу, онда произвођач зна 

да је маркетингшки трик успешно изведен. Али ту није крај. Оглашивач 

потом наводи бројне болести које гојазност изазива: 

59. Loš holesterol, štetne masti, loše bakterije... Luraean (Lepota i 

zdravlje, br. 147). 

Сада је потрошач преплашен и жели да предузме нешто што пре. 

Произвођач поставља питања да ли потрошач жели да има здраво тело 

и да изледа попут многих светских лепотица. Тиме успева да задржи 

потрошачеву пажњу, јер је пробудио радозналост. Тада отворено каже 

да постоји решење за проблеме потрошача: 

60. Budite poput mnogih svetskih lepotica. Imaćete savršenu figuru, 

jak imunitet, idealnu teţinu i ogromnu količinu energije. Acai slim (Lepota i 

zdravlje, br. 147). 

Дакле, производ који се рекламира поклања потрошачу леп 

изглед, здравље и животни елан. И све то по јако повољној цени. А 

некад се нуди и јако брзо дејство препарата:  

61. 18 kilograma manje za nepuna 3 meseca. Rezultati su odlični. 

Izgledaćete mlaĎe, lepše i zdravije. Vitalis slim (Blic žena, br. 439). 

Произвођач мора да пружи потрошачу осећај сигурности, стога 

му наглашава да је производ потпуно природан и безбедан за 

организам. То доказују бројна научна истраживања. 

62. Poslednjemedicinsko otkriće! Prirodan proces mršavljenja. Snel 

line, Quilibra (Blic žena, br. 445). 

63. Bezbedan i potpuno prirodan proizvod. Proverendijetetski 

proizvod. Vitalis slim (Blic žena, br. 436). 
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64. Dokazano kliničkom studijom. Luraean (Lepota i zdravlje, br. 

147). 

У 62. примеру оглашивач се позива на иновативност и стручност 

- придев последњи (4. који се баш појавио, најновији, РМС) и придев 

медицински (који се односи на медицину, науку о лечењу болесника и 

чувању здравља људи, РМС). У 63. примеру запажамо придев безбедан 

(који је сигуран од опасности, заштићен). Употребом овог придева 

оглашивач наглашава потрошачуда не постоји никаква штетна материја 

и да се може слободно конзумирати. 

Произвођач поставља питање уместо потрошача, пошто тачно зна 

шта је оно што потенцијалног купца посебно интересује: 

65. Zašto su x kapsule tako efikasne i uspešne? (Blic žena, br. 445). 

Овде произвођач употребљава два придева која су у синонимном 

односу (ефикасан – успешан, сигуран, РМС) да би посебно нагласио 

повољно дејство које препарат оставља на потрошача. Одговор на 

постављено питање би гласио: 

66. To je pouzdano sredstvo za mršavljenje i ima 100% prirodan 

sastav. Snel line, Quilibra (Blic žena, br. 445). 

Уочавамо честу употребу придева природан, јер оглашивач везује 

свој производ за природу и здравље, не помињући вештачке састојке 

које производ вероватно садржи.  

Произвођачи својим рекламним огласима утичу не само на 

понашање појединаца, већ на понашање читавог потрошачког 

аудиторијума. Рекламни оглас прво привуче пажњу потрошача. У 

наведеним примерима то чини сликама атрактивних жена и питањима 

да ли смо задовољни својим изледом. Тада потрошач схвата суштину 

поруке и размишља о свом телу, начину исхране, живота и сл. Затим се 

код потрошача јавља позитивно осећање и симпатија према 

рекламираном производу, јер ће управо тај производ донети велике 

промене у његов живот, како тврди оглашивач. Тако се потрошач 

одлучује на куповину, бива убеђен да је производ делотворан и постаје 

жртва манипулације.  

Запажамо компаративе придева леп, млад и здрав. Компаративи 

су сврсисходно употребљени, јер се коришћењем препарата само 

појачава степен онога што ти придеви значе. То је још једна игра 

језиком у маркетингу. 

Јавља се највећи број описних придева и већина има атрибутску 

функцију. Можемо забележити неколико придева страног порекла: 

дијететски, клинички (грч.), медицински (лат.). 
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ЗАКЉУЧАК 

У овом раду смо покушали да прикажемо на који начин придеви 

у рекламама у часописима намењених женској популацији могу 

постати средство за манипулацију и убеђивање. Видели смо како 

оглашивач језичким средствима утиче на ставове и мишљење жена. 

Можемо закључити да реклама спаја два субјекта, произвођача и 

потрошача. Произвођач креира нереални свет, а потрошач га без 

поговора прихвата и не слутећи шта се крије иза кулиса. 

Сматрамо да би овакав приступ проучавању придева у разним 

рекламним огласима био прикладан за наставу. Упознавање ученика са 

многобројним значењима придева оспособљава ученике да препознају 

и анализирају многе појаве у језику, да користе речнике српског језика 

и разумеју сва значења једне лексеме. Кад би се овако организовао час, 

ученици би били више заинтересовани за матерњи језик, проширили би 

своје теоријско знање о граматици и успели да га примене у 

разговорном језику. 
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Summary: This paper investigates and analyses adjectives used in 

advertisements for fashion items and cosmetics. Under observation were 

advertisements from nine women's magazines. The paper deals with several aspects 

of adjective use. We studied the manner in which advertisements manipulate their 

target audience through the meaning of adjectives: we analyzed the role adjectives 

play in terms of syntax as well as the type of adjectives dominating advertising texts. 

The conclusion was drawn that various aspects of meaning in adjectives give ample 
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ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ  

ПИТАГОРАЦ – САЈТ ЗА НАСТАВУ МАТЕМАТИКЕ 

Питагорац - сајт за наставу математике, покренуо је 2007. године 

Милан Живановић у оквиру свог магистарског рада „Питагорина 

теорема и њен значај у настави математике“
1
, а на иницијативу 

коментора проф.др Ратка Тошића и проф. др Градимира Војводића са 

новосадскогог Природно-математичког факултета. На сајту су најпре 

постављени садржаји везани за тему тог магистарског рада.Приликом 

израде докторске дисертације „Примјена једне линеарне 

трансформације у геометрији и алгебри“
2
, а на подстицаје ментора 

проф. др Миленка Пикуле и проф. др Александра Липковског, аутор је 

сајт проширио темема везаним за наставу математике уопште. На 

задовољство аутора у сарадњу на том послу се укључило и неколико 

колега наставника, студената и ученика..  

Сајт Питагорац (http://sites.google.com/site/pitagorac) је 

представљен на републичком семинару о настави математике у секцији 

за основну школу 16-17. јануара 2010. године у Београду и на 

симпозијуму Математика и примене – осврт 30 година уназад 28-29. 

маја исте године на Математичком факултету у Београду. Сајт је 

изграђен на шаблону Гугле сајтови. На слици 1 је приказана насловна 

страница овог сајта. 

                                                 
1
Магистарску тезу Милан Живановић је одбранио 2008. године на ПМФ-у  

универзитета у Новом Саду. 
2
Поменуту тезу мр Милан Живановић је одбранио 31. јануара 2011. године на 

Филозофском факултету универзитета у Источном Сарајеву. 
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Слика 1 Изглед насловнe страницe овог сајта 

У даљем тексту ће укратко бити описани тренутни садржаји овог 

сајта. 

Страница Математика за васпитаче је првенствено намењена 

студентима Високе школе струковних студија за васпитаче у 

Крушевцу, али је могу користити и студенти других сличних школа. У 

оквиру исте су отворене подстанице Интегрисана пракса 5, Испити, 

Методика развијања ПМП-а, Математичко-дидактичке игре и 

Специјалистичке студије у оквиру којих су постављене основне 

информације и теоријски садржаји везани за математичко образовање 

васпитача. Поред тога на овој страници су постављене и везе према 

високим школама за образовање васпитача у Србији. 

Странице Аутори и сарадници и Везе даје основне информације 

о ауторима и сарадницима сајта, као и везе према домаћим и страним 

сајтовима везаним за математичко образовање уопште. 

На страници Геогебра је постављен линк према овом у последње 

време веома коришћеном софтверу за наставу математике. Поред тога 

ту је и веза према бази радова Геогебратјуб (Geogebratube) у којој је 

презентовано неколико радова аутора и његових студената из 

проблематике предшколског математичког образовања, а и наставе 

математике уопште. Пример једног проблема из те базе је на слици 2. 
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Слика 2: Проблем са палидрвцима студенткиња Виолете Ђорђевић 1-

018/11 и Александре Павловић 1-022/11 на Геогебратјуб 

Страница Догађаји је првенствено намењена за математичке 

догађаје локалног карактера у којима је учествовао аутор сајта и колеге 

и ученици из његовог окружења. 

На страници Докторска дисертација је у електронском облику 

постављена дисертација аутора сајта. Ту је описано мноштво проблема 

за додатну наставу математике у средњим и основним школама, као и 

нове методе рjешавања неких значајних математичких проблема. Међу 

новим рjешењима се истичу: одређивање центра уписане кружнице 

троугла без конструкције симетрала углова, нов поступак одређивања 

растојања између центара описане и уписане кружнице троугла, нова 

параметризација проблема Питагориних тројки и нов начин 

елементарних доказа неких специјалних случајева велике Фермаове 

теореме. Поред тога у раду је уведена и мултипликативна операција на 

скупу свих примитивних Питагориних троуглова. 

Дефиниција: Нека је   скуп свих основних Питагориних тројки 

којима је други члан паран, проширен чланом  1,0,1 . Нека су  

 111 ,, zyx  и  222 ,, zyx  два произвољна елемента из тог скупа. Тада је  

 111 ,, zyx   222 ,, zyx   

 111 ,, zyx
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Пример: Према дефиницији операције имамо да је: 

     

   73,48,55451612,20424,20323

944

418

481

5,4,313,12,55,4,3




















 

Ученицима би требало посебно да буде интересантна 

страницаИсторија математикеса линковима http://www.gap-

system.org/~history/BiogIndex.html  и http://www.math.ru/historyна којима 

је мноштво биографија математичара на енглеском и руском језику. У 

сврху мотивације за учење математике, корелације са учењем страног 

језика и ширења општеобразовног нивоа ученика могу послужити 

задаци превођења тих биографијана српски језик. Неки од успјешних 

радова те врсте постављени су на истој страници. 

У Математичкој интернет библиотеци су постављене везе 

према неким постојећим математичким електронским библиотекама. 

Ту се могу пронаћи најзначајнији математички уџбеници кроз историју 

(види слику 3.), популарна и чисто теоријска математичка литература, 

књиге из наставе математике за разне узрасте, као и прилози из неких 

значајних часописа за наставу математике. 

 

Слика 3. Насловна страна издања Еуклидових Елемената из 1819. 

године на Руском језику 

Странице Основна и Средња школа предвиђене су за садржаје 

математике за ученике тих узраста. На њима су отворене подстранице 

по разредима у основној школи, односно по математичким 

http://www.gap-system.org/~history/BiogIndex.html
http://www.gap-system.org/~history/BiogIndex.html
http://www.math.ru/history
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дисциплинама у средњој школи. За неке разреде су већ постављени 

текстови прилога. У основној школи редовне наставе то су задаци по 

узору на садржаје из часописа Математички лист Друштва 

математичара Србије и прилози колега са семинара о унапређивању 

наставе математике (слика 4.). Засад је на подстраницама за средњу 

школу заступљено неколико радова аутора овог сајта, његових колега и 

ученика.  

 

Слика 4. Насловна страна презентације са годишњег семинара 

Друштва математичара Србије 

Страница Такмичења је повезана са сајтовима о математичким 

такмичењима код нас и у свету на свим узрасним нивоима закључно са 

средњошколским. Ту се могу наћи извештаји и задаци са многобројних 

математичких такмичења, њихова решења као и припремни задаци 

(слика 5).  
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Слика 5.Насловна страница Међународног математичког такмичења 

Кенгур без граница 

На страници Методика наставе математике су отворене 

подстранице за писане припреме за часове математике. Овде се очекује 

широка сарадња колага наставника на прављењу јединствене широке 

базе за припремање наставника за часове. На неки начин би ово требало 

да буде пандан Бази знања са сајта Завода за унапређивање образовања 

и васпитања републике Србије. Иако база Завода има за циљ увођење 

новина у настави и у томе има значајних резултата, ипак је ограничена 

врстом и величином презентације. На овој подстраници су дати и 

линкови према квалитетним методичким часописима, као и према 

учитељским факултетима из Србије и другим корисним методичким 

садржајима. Наравно да ту има места и за квалитетне методичке 

прилоге колега. 

Сајт је богат садржајима који су урађени у разним апликацијама и 

програмима. Стога је неопходна и страница Програми, са које 

посетилац може „скинути“ и инсталирати одговарајући програм ако га 

нема на свом рачунару. 

Већ је речено да сарадници сајта треба да буду и ученици без 

ограничења на узрасте. Због тога је отворена и страница Матурски и 

семинарски радови ученика. Подсетимо да прилози ученика неће бити 

ограничени само на овој страници. 

Да сајт не би био „сувопарно математички“ отворена је и 

страница Разонода. Она у себи садржи теме који би требало да буду 

занимљиве ученицима, а да на неки, макар и удаљен, начин може бити 
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повезана са математиком. То су линкови према спортским, музичким, 

енигматским и другим за децу и омладину занимљивим садржајима. 

Постоји например база свих фудбалских првенстава бивше Југославије 

од 1946. године до данашњих дана, која се може искористити за 

занимљиве задатке у прављењу табеларних и графичких приказа, а на 

вишем узрасном нивоу и за статистичку проблематику.   

На послијетку, са посебним задовољством, истичем да је 

Питагорац један од ријетко квалитетних сајтова широког спектра за 

наставу математике на просторима бивше Југославије. Такође, не 

сумњам у његов даљи развој и велики значај који ће он представљати за 

унапређење наставе математике основне и средње школе на 

просторима Србије, бивше Југославије и шире. 

Ово увјерење имам посебно зато што је његов главни уредник, 

Милан Живановић, један од ријетко успјешних доктора методике 

наставе математике на просторима бивше Југославије, човјек који се на 

научно утемељен начин бави том „младом“, синтетичком, интер-

дисциплинарном научном облашћу. 

Ђоко Г. Марковић
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ЖИГ КОЈИ ЋЕ НАС НАДЖИВЕТИ 

(Кемал Мусић, Жиг, „К club“, Бијело Поље, 2012) 

 

Кратки роман Кемала Мусића Жиг одиграва се на просторима 

затвора, болнице и луднице. Занимљиво окружење достојно савременог 

романа. Живот се овде види као својеврсни продукт околности и 

митских клишеа. То показује да је Мусићу веома стало до својих 

читалаца. Управо зато он их вешто води кроз психолошко-

криминалистичку причу, делом испричану у техници сказа, делом 

модерно фантазмагоријски обликовану. Зло настаје ни из чега и 

временом постаје пандемично.  

Главни јунак романа горштак Лиман старац, исповеда се 

одраслом слушаоцу приповедачу који на крају бива увучен у вртлог 

кошмарних халуциногених страсти. „И не могу да се одбраним, од те 

Лиманове мртве жене“, каже на крају романа јунак-наратор.  

Овај роман, наоко једноставне структуре, снажне ретроспекције, 

тражи читаоца који може да се снађе у њему. Способном да се укључи 

у рецептивни и традицијски хоризонт. Читаоца способног да прати 

алузивна рачвања и по дубини и по ширини у свим постојећим 

значењским преливима. Тој сложености помажу универзални искази 

разасути по роману којима се мотивишу поступци старца Лимана: 

„Човјек рођен на том парчету земље и камена остаје горштак 

занавијек“.  

У овом роману може се прочитати знатно више него што се на 

први мах види. Мусићево дело, заступљено и у црногорским 

читанкама, одликује се по томе што његово стварно разумевање зависи 

од широке мреже мотивације условљене завичајним тлом. Јунаково 

веровање да су „жене чудо“ које може да направи да „ти се капа око 

главе окрене“, „да те црни ђаво понесе, па да заборавиш ко си и шта си“ 

дискретно води према андрићевском или сијарићевском преиспитивању 

значаја поднебља за живот.  

Мусићев роман, међутим, не тражи кључеве изван себе да би се 

могао разумети. У Жигу се, ипак јасно, назиру алузивни трагови, па и 

приповедачки гласови из дубина времена и простора. Реч је о ликовима 

који „трпе све што их у животу снађе“, мада се живот ненадано извија 



98 

тамо где се најмање надамо. Тако и старац Лиман убија жену коју воли. 

Међутим, и она се на свој начин свети њему. Она му се опсесивно 

враћа, али не попут Јелене у Андрићевој Јелени жени које нема, већ пре 

као романтичарска коб, фатална жена, која је прошла широки лик од 

„идеалне драге“ до кобне пратиље.  

Занимљиви пасажи овога динамичкога романа бременити су 

скривеним смислом о кривици и казни. Богати су сликама разарајуће 

подсвести главноја јунака. Чврсто су укорењени у тло и навике из којих 

ничу. Не верује се онима који кажњавају, још мање онима који 

кажњавају. Та линија писања о тамницама прави занимљиви значењски 

лук према Проклетој авлији Иве Андрића. „Сви су ти затворски 

стражари луди, мој земљаче.“  

Писац, очито, рачуна са наличјем реченога. Он стрпљиво 

упозорава да се роман може читати и на симболичком нивиоу, далеко 

од сваке дословности. У њему има изнијансираних наговештаја о 

дубини људских трагедија чак и онда када се издалека не чини да је 

тако. Мусић није од оних који радикално иновирају властити поступак, 

али се увек мора бити опрезан са кратким рефлексивним и 

симболичким наговештајима. Нарочито зато што се у овој прози, на 

себи својствен начин, рекапитулирају приповедачка и митска традиција 

и модерна времена са елементима ненаглашене делиричне, готово 

гогољевске фантастичке острашћености. 

Кемал Мусић није од оних писаца који говоре само за себе и по 

сили тренутка. Стога он прошлост тла на којем живи обогаћује 

демонским изазовима садашњости. Истовремено се, при томе, сусрећу 

невиђено и незнано са виђеним и добро знаним. Тај сусрет јесте и 

тренутак унутрашњег сукоба при коме долази до сврховитог 

преобликовања и својеврсне мимикричности значења.  

Мусићев роман је, суштински, мешавина различитих поимања 

традиције и мушко-женских односа. Понекад су ти елементи 

хетерогени, понекад уочљиво традиционални, а опет повремено 

ненадано модерни. Тематска блискост са делима која говоре о 

мотивима „злочина и казне“ није пресудно значајно одређење романа. 

Из Жига се према таквим делима пружа занимљив алузивни спектар 

који не иде према филозофичности ни према религијском објашњењу 

појава, већ ствара кохерентну целину властитих, ствараносно 

утемељених, мрежа.  

Лик старца Лимана је замишљен, и једноставним  мотивацијским 

поступком тако мотивисан и изведен до краја, као врста 

самоизопштеника по казни због убиства неверне жене. Казна га изнутра 



99 

прогони. То говори о веома осетљивој схизофреној природи која даје 

могућности за неке модерне мотивацијске изазове. Главни јунак стално 

чезне због своје преосетљивости, али и пати због начина којим је у 

кудузовској вези са својим поднебљем.  

Најзад, после учињеног злочина, као да ниједна казна није 

довољна. Старац Лиман је неповратно осуђен на сећање. Њега 

прогањају слике злочина. Осуђен је на сазнање да је саможигосан. Као 

и наратор који „дрхти као да вани брише мећава“. Кјеркегоровско 

дрхтање и страх јесу, делом, уводници у кафкијански стид који ће нас 

надживети због жигова које носимо. Та запитаност о властитим 

посрнућима, неправдама и жиговима које носимо, јесте основа 

аутентичности Мусићевог романа. Жиг који ће нас, извесно, 

надживети. 

 

Добривоје Станојевић
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АФИРМАЦИЈА КРЕАТИВНОГ УЧЕЊА 

Др Љубиша Михајловић, др Невенка К. Михајловић, Методика 

упознавања околине – практикум,  „Сиграф“, Крушевац, 2013. 

 

 

У Оквиру издавачке делатности Високе школе струковних 

студија за васпитаче у Крушевцу ове године , међу првима, појавио се 

модеран практикум за наставу предмета Упознавање околине. У 

Практикуму Методика познавања околине аутори на једноставан и 

непретенциозан начин  указују студентима, будућим васпитачима, како 

се комбиновањем многобројних информација може утицати на 

стварање исправног погледа на свет код деце предшколског узраста. На 

приступачан, једноставан, сликовит и очигледан начин аутори  указују 

на то како се могу одређени садржаји приближити деци предшколског 

узраста и како она могу да разумеју одређене појаве, процесе, промене.  

Са становишта методичке обраде рукопис је на високом нивоу. 

Аутори наводе добре примере методичких ситуација, где се описује 

како се одређени садржаји могу реализовати коришћењем савремених 

метода и техника, које омогућују да деца уче откривањем, решавањем 

проблема, експериментисањем и кроз игру. Према томе, аутори су 

акценат ставили на активну улогу детета – дете треба да уочава, 

упоређује, закључује, истражује, експериментише и развија моторику 

кроз многобројне вежбе. 

У уводном делу практикума аутори сажето говоре о томе шта се 

подразумева под појмом упознавање околине, о основама програма 

предшколског васпитања и образовања – актуелни модели, где се 

наводе основна начела и за модел А и за модел Б, као концепте 

програма предшколског васпитања и образовања. Такође, у овом 

поглављу су наведене развојне карактеристике предшколске деце, а у 

вези с тим и педагошке импликације значајне за васпитно-образовни 

рад. Потом следи највеће поглавље Предмет и области 

проучавањаметодике упознавања околине са следећим темама: 

Универзум (космос), Тло (земљиште), Вода, Ваздух (атмосфера), 

Кретање, Магнетизам, Електрицитет, Светлост, Звук, Простор, Време, 

Биљни свет, Животињски свет, Човек као биолошко биће, Уочавање и 



102 

разликовање живе од неживе природе, Еколошко образовање и 

васпитање, Дете као социјално биће, Дете у предшколској установи и 

друштвене појаве, Дете и културна баштина, Материјали, Саобраћајно 

васпитање и саобраћајна средства. Унутар сваке целине аутори су 

понудили доста примера, које студенти, будући васпитачи у складу са 

својим способностима и могућностима, могу да примене у раду са 

децом. Посебна вредност практикума је у томе што се од студената 

захтева да самостално изразе своје идеје када је примена садржаја из 

области упознавања околине у питању. Аутори пред студенте 

постављају интересантне, креативне и разнолике задатке, којима желе 

да их оспособе да на што забавнији начин приближе деци 

предшколског узраста садржаје везане за област упознавања околине. 

Аутори у овом рукопису, унутар наведеног поглавља и одређених 

целина, које се везују за одређене теме, показују како се дете сусреће са 

чињеницама и појавама живота потпуно непосредно кроз игру, те 

сугеришу како се може доћи до решавања проблема и до усвајања 

сложених појмова у одређеном контексту кроз истраживачке методе 

рада. На тај начин аутори афирмишу креативно учење које подстиче 

развој потенцијала оних који у том процесу учествују.  

Рукопис нуди богатство примера из методичке праксе, не само 

студентима и васпитачима предшколских установа, већ и учитељима и 

родитељима, који желе да креирају и прате интелектуални развој своје 

деце. Добро одабране примере аутори су изложили разумљивим 

језиком и стилом. 
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СИНТЕЗЕ 

УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА 

 

Часопис објављује оригиналне радове из области педагогије, 

књижевности, језика и културе, као и сродних дисциплина. Радовикоји 

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 јеаутора више, даје се само адреса првог аутора. Назив 

иброј пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, 

као и назив институције која је финансирала пројекат или програм 
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наводи се у посебној фусноти, која је двема звездицама везана за назив 

установе у којој је аутор запослен. 

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и рад, 

треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате 

приказаног научног истраживања. 

Сажетак треба да има између 100 и 250 речи (испод аутора рада) 

штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор иза параграфа 10 pt, (стил 

sažetak ). 

Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су 

написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком 

Кључнеречи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе 

странестранице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 

pt а иза параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и 

иза параграфа 30 pt , (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times 

New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt , (стил naslov2). 

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе 

стране странице, први ред увучен 1 cm, простор иза параграфа 3pt , 

(стил tеkst ). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се римским 

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, 

часописа, речника и сл.) који се помињу у тексту рада наводе се 

курзивом на језику и писму на којем је публикација чији се наслов 

наводи објављена, било да је реч о оригиналу или о преводу. 

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према 

изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се наводи цитат из 

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 

било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што 

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 
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Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 

(наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa 

аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке 

странице са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: 

(Петровић, 1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 

непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 

само година и странице. На пример: „...о овоме је говорио Петар 

Петровић (1981: 111)“. 

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре 

које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између 

њих ставља се црта. На пример: (Петровић, 1981: 135–140). 

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 

се односе на странице у цитираном раду, одвајају се зарезом. На 

пример: (Петровић, 1981: 122, 130). 

Када се у раду помиње више студија које је један аутор објавио 

исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој 

библиографској напомени наводе се презимена прва два аутора, док се 

презимена осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек, Ворен и 

др., 2007). 

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 

без тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део 

текста на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, 

допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 

библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 

будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по 

азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 
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Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

Презиме, иницијал имена аутора. (година издавања). 

Насловкњиге. Место издавања: издавач. 

Пример: 

Тумарић, М. (2004). Виза. Нови Сад: Тусами. 

 

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 

енциклопедији или лексикону: 

Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 

поглавља или одреднице. In Иницијал имена и презиме 

аутора/уредника, Наслов публикације (стране на којима се налази 

цитирани рад/поглавље/одредница). Место издавања: издавач. 

Пример: 

Roulet, E. (2004). The description of text relation markers in the 

Geneva model of discourse analysis. In K. Fischer (ed), Approachesto 

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] 
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Необјављене докторске и магистарске тезе: 

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

(необјављена докторска дисертација / магистарски рад). Назив 

установе, место. 

Пример: 

Ивановић, Б. (2005). Фразеологизми у Лутеровом преводу 

Библије из 1534. године и њихова заступљеност у савременом 

немачком језику (необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, 

Београд. 

 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

Презиме, иницијал именa аутора (датум и година издавања). 

Наслов чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази. 

Пример: 

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

стр. 15. 

 

Класична дела: 

За велика класична дела попут античких грчких и римских 

текстова, Библије, Кур'ана и сл. треба наводити њихову стандардну 

нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада). 

Пример: 

(Држава: 595а–598а) 

 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи 

на http://www.apastyle.org. 

Извори се наводе под насловом Извори у засебном одељку после 

одељка Литература, на истим принципима библиографског описа који 

се примењује у одељку Литература. 

Резиме се пише на једном од светских језика, или на српском 

уколико је рад написан на неком страном језику (стил saţetak). 

Кључне речи се пишу на једном од светских језика, или на 

српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил 

ključnereči). 

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