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РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 
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053.2/.6 ; 37.018.1/.2 

ID: 207676172 

DETINJSTVO I DRUŠTVO ODRASLIH 

NOVA MEĐUGENERACIJSKA TRANSMISIJA KULTURE 

I NOVA STRATEGIJA UČENJA 

Mile N.Nen dić 

S ţe  k: Članak promoviše ideju da je detinjstvo relevantano i od značaja 

kao društvena istitucija i kao socijalni i kulturni konstrukt. Autor brani stav da su 

deca, a ne samo odrasli mainstream society, te da dete treba pretpostaviti celom 

ljudskom rodu, a detinjstvo društvu. Kako bi snaţnije proteţirao potrebu za 

recognition childhood autor na više načina potencira probem dečjeg identiteta i 

insistira na razlici izmeĎu puer-identiteta i adult-identiteta. 

Posebnu paţnju autor usmerava na probem detinjstva i školskog sistema. 

Školski sistemi priznaju samo školsku, ali ne i dečju kulturu. Priznanjem detinjstva u 

školi bi se dogodila velika promena, tako potrebna obrazovanju u postmoderno 

doba. Najveća promena bi se odnosila na promenu meĎugeneracijske transmisije 

kulture. Bez nove meĎugeneracijske transmisije kulture sve druge strategije 

povezivanja bile bi samo tehničke projekcije mogućeg „nestanka detinjstva“. 

Elektronski mediji, posebno internet, znatno ujednačavaju razliku izmeĎu sveta 

odraslih i dečijeg sveta, tako da se stvara utisak da se deca brţe razvijaju 

intelektualno nego moralno i psihički.  

Školsko distanciranje od dečje kulture vodi u naopako priznanje 

(misrecognition) detinjstva, slici koja je ograničavajuća, poniţavajuća ili prezriva. 

Potrebna nam je škola koja će se svemu tome suprostaviti. 

Klj čne  eči: childhood, adulthood, pueritizam, puer i adult-identitet, 

transmisija kulture, misrecognize childhood, školski sistem  

Prošla su vremena kada se na detinjstvo gledalo kao na trivijalnu, 

bezvrednu stvar, ili, kao na područje ljudskog ponašanja koje je toliko 

jednostavno da ne zavreĎuje ni da se pominje. Neverovatno, ali nakon 

„otkrića detinjstva“ Filipa Arijesa (Ariés, Philippe) sociologija nije više ono 

što je nekada bila (Arijes, 1989). Sa sociologijom je tako da najčešće polazi 

od stvarî koje na početku izgledaju kao da su bezvredne da bi se na kraju 
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stiglo, nasuprot svakom očekivanju, do nečega što se pokazuje veoma 

relevantnim.  

Do pred kraj 20. veka u sociološkim istraţivanjima su dominirale 

ideje koje nisu pridavale veću vaţnost staranju o deci, a samo donekle o 

kulturnim aktivnostima dece. Danas su se stvari promenile: detinjstvo je 

relevantna društvena institucija – ili, ono je od značaja (childhood matters). 

Na njega više niko ne gleda kao na puki epifenomen društva odraslih – 

uzgredna pojava koja ne utiče na njegove glavne tokove. I ne samo to. 

UvoĎenjem detinjstva u igru, društvena teorija na društvo više ne gleda kao 

na realnost koja je inherentna samo odraslima. Na društvo više niko ne bi 

smeo da gleda samo kao na svet odraslih: društvena realnost je prestala biti 

adultocentrična kategorija. Univerzalne antropološke kategorije –kultura, 

bogatstvo, sloboda, jednakost, ljudska prava – nisu više samo adultne 

kategorije, već su „i“ i „i“, to jest, odnose se i na detinjstvo kao društvenost 

mladih i na odraslost kao društvenost odraslih. Uostalom, “bez bavljenja 

detinjstvom ne moţe se adekvatno objasniti društveno” (James, Jenks and 

Prout, 1998:200). Društvo se tiče dece koliko i odraslih: detinjstvo je 

homologno odraslosti. Deca su suštinska a ne sporedna dimenzija 

čovečanstva. Detinjstvo je mainstream društva: decu treba pretpostaviti 

ljudskom rodu, a detinjstvo društvu odraslih. 

Pravi je trenutak za otpočinjanje političkog diskursa o potrebi ili 

zahtevu za priznanjem (recognition) detinjstva, stvari od koje zavisi 

smislenost i kvalitet ljudskog ţivota, a ne samo biološki opstanak ljudske 

vrste. Pored političkih zhateva za priznanje jednakosti različitih kultura 

(multikulturalizma), rodne jednakosti ţena (feminizma), priznanja ţivih bića 

(environmentalizam) potrebno izaći sa zahtevom i za priznanje detinjstva 

(pueritizam ili juvenilizam). Detinjstvo nije nepokretna tačka u središtu 

tornada istorijskih mena, nije neutralno u odnosu na razorne vrtloţne 

društvene promene, ili, nije stanje u kome se ništa ne dogaĎa dok naokolo 

caruje haos. Mnogi se i danas čude kada čuju za zahev za jednakim 

priznanjem dece i odraslih: ‟Pueritizam? Šta je to? Jednakost dece je atak na 

hijerarhiju porodičnih uloga, a to znači na same temelje društva‟? Pueritizam 

se doţivljava kao puerilizam. Politički zahtev za priznanje detinjstva se 

doţivljava kao puerilna crna rupa koja će progutati kulturu kao takvu. 

Mnogobrojni su faktori koji za sobom vuku zahteve za priznanjem 

detinjstva, a najvaţniji meĎu njima je prestanak brkanja pueritizma i 

puerilizma – priznanje detinjstva sa infatilnim ponašanjem kao bolesti. 

Drugo, na zahtev za recognize childhood ne treba gledati kao na još jedan u 

nizu drugih apela za „učtivijim“ ili civilizovanijih i humanijim odnosom 

prema deci. Pueritizam je više od toga. To je nova politička praksa kojoj je 
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cilj da radikalno promeni odnose meĎu ljudima i da oplemeni njihovu 

kulturu.  

Da bismo razumeli usku povezanost izmeĎu dečjeg identiteta i 

priznanja detinjstva moramo uzeti u obzir suštinsku razliku izmeĎu identiteta 

dece i odraslih. A šta sam identitet podrazumeva? Identitet podrazumeva 

ţivotni narativ pre nego fiksiranu predstavu o sebi, ali i prepoznavanje da 

tuĎi ţivoti učestvuju u nečijoj predstavi o sebi. „Svoj identitet definišemo 

uvek u dijalogu, ponekad u sukobu, sa onim što naši značajni (signifikantni) 

drugi ţele da vide u nama... Razmislite šta podrazumevamo pod identitetom. 

To je ono što jesmo, ʼodakle smoʼ. Kao takav, on je pozadina koja čini 

smislenim naše ukuse, ţelje, mišljenja, aspiracije. Ako su neke od onih stvari 

koje volim meni pristupačne samo unutar relacije sa voljenom osobom, tada 

ona postaje deo mog identiteta... Odnosi sa ljudima su nam potrebni da 

bismo sebe ispunili – ne da bismo sebe definisali (Tejlor, 2003:39; Tejlor 

2008:15-176). Ričard Dţenkins (Jenkins, Richard) tvrdi da je društveni 

identitet naše razumevanje onoga ko smo i ko su drugi ljudi i, recipročno, 

razumevanju drugih ljudi toga ko su oni i ko su drugi (Jenkins, 1996). 

Društveni identitet se tiče društveno izgraĎenih značenja, poput značenja 

„mladi“, a ne suštinskih razlike meĎu ljudima.  

MeĎutim, „novi kapitalizam“ – kako Ričard Senet (Sennett, Richard) 

naziva postindustrijsko društvo – „uznemirava“ društveni identitet 

industrijskog doba: novi identitet, na primer, radikalno menja ljudsko 

shvatanje rada („... ljudi ne mogu da se identifikuju sa konkretnim 

zaposlenjem ili jednim poslodavcem, frustrirani su, i kako sam otkrio, o 

svojim poslovima ispisuju odrţiv ţivotni narativ...“), ali je takoĎe 

„uznemirio i identitete zasnovane na mestu, tom osećaju ‟doma‟ i pripadanja 

nečemu posebnom u svetu“ kao i druge stvari (Senet, 2003:230-232). Po 

postmodernom razumevanju identita Zigmunda Baumana (Bauman, 

Zygmunt), identitet više nema čvrstu osnovu – tiče se pitanja izbora, tako da 

svako moţe promeniti svoj identitet kako i kada ţeli. U traganju za svojim 

identitetom uzrast ili neke neke druge suštinske razlike nisu presudne. On 

nema čvrste temelje, jer fizičke crte (boja koţe, pol ili uzrast) nemaju puno 

toga zajedničkog sa onim na osnovu čega pojedine osobe traţe naše 

uvaţavanje (Bauman, 1996). Tvrdnje, poput one da su deca manje 

inteligentna ili da su nesposobna za visoku moralnu svest i slično, empirijski 

najslabije stoje. Na tvrdnju o tome da su polne ili uzrasne razlike biloški 

dokaz superiornosti i moralnosti odraslih nad decom ili muškaraca nad 

ţenama gleda se rezignirano. Kada se pitamo šta je to u deci što ih čini 

vrednim uvaţavanja ne moramo se drţati samo „organskih osećaja“ da su 

manje vredna, da su nesposobna, primitivna i necivilizovana, da su „divljaci 
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u našem dvorištu“ ili našem domu. Biološka je činjenica da su deca različita, 

ali je kulturna činjenica da nisu sasvim drugačija od odraslih. Stvar je u tome 

što društveni identitet odraslih i društveni identitet dece u suštini nije isti 

pojam. 

Ako se našim identitetom označava nešto kao (samo)razumevanje 

osobe – naime, to ko je ona – ako se pod tim misli na njene fundamentalo 

definišuće karakteristike kao društvenog bića, postavlja se pitanje da li 

društveni identitet dece uopšte i postoji? Identitet odrasle osobe zavisi od 

brojnih elemenata. Njima se označava nešto što je razumevanje sebe kao 

osobe, toga ko sam i šta jesam. Elementi dečjeg ili puer-identiteta nisu 

brojni, svega nekoliko promenljivih društvenih i kulturnih karakteristika. 

Društveno okruţenje nije ono koje odreĎuje da li je neko muško ili ţensko, 

ali ono ipak odreĎuje smisao ili značenje ove pripadnosti: roditi se kao 

devojčica u Kabulu i Oslu nema isto značenje; ţene ne doţivljavaju na isti 

način svoju ţenskost (womenhood), niti bilo koji drugi element svoga 

identiteta. A tako je i sa decom: deca roĎena u Kabulu i Oslu ne doţivljavaju 

na isti način svoje detinjstvo, niti bilo koji drugi element svog identiteta. Put 

do oformljenog identiteta dug je taman toliko koliko je potrebno da deca 

prestaju biti deca.  

Po Eriku H. Eriksonu (Erikson, Erik H.) socijalni identitet počinje s 

imanjem poverenja u svet u obliku majke, tako da je osećaj osnovnog 

poverenja temeljni identitet ličnosti; nastavlja se stadijumom koji je značajan 

po konfliktu izmeĎu suprostavljenih obrazaca ponašanja, kao što su „drţati“ 

i „pustiti“, kao i ogromnoj vrednosti koju dete, još uvek zavisno, pridaje 

svojoj autonomiji; penje se do stadijuma koga karakteriše porast moći nad 

okolinom, ali i porast odgovornosti, a koji se još zove i „doba igre“; da bi 

potom ušao u stadijum u kome se razvija marljivost, priljeţnost i upornost, u 

kome školsko učenje zamenjuje igru, i u kome deca osećaju da su od koristi, 

da su u stanju da naprave stvari i to dobro, ili čak savršeno; i konačno, 

izlaskom iz petog, najrizičnijeg stadijuma psihosocijalnog razvoja, stadijuma 

prelaska, lutanja, nesnalaţenja, konflikata sa sredinom, stadijuma u kome je 

mlada osoba u nezavidnom poloţaju, jer je ni ovde ni tamo, nije više dete, ali 

nije još ni odrastao čovek – dete prelazi u stadijum odrasle osobe (Erikson, 

2008). Obeleţeno konfliktima, doba adolescencije je stadijum u kojem se 

dovršava formiranje ličnog identiteta, ali isto tako i stadijum u kojem moţe 

doći do konfuzije ili gubljenja osećaja identiteta, o čemu će biti više reči 

kasnije. U svakom stadijumu dete izgraĎuje svoj identitet ili svoj „svet“: (1) 

svet poverenja u obliku majke; (2) svet volje koja se razvija kroz uspešnu 

manipulaciju, lokomociju i verbalizaciju; (3) svet igre koga karakteriše 

porast detetove moći nad okolinom, ali i porast odgovornosti; (4) svet  čenj  



9 

 

koga karakteriše marljivost, privrţenost i upornost i (5) svet traganja za 

identitetom koga karakteriše lutanje, nesnalaţenje i konflikti sa sredinom. 

Adult-identitet i puer-identitet su temeljno definišuće karakteristike ali 

nisu isti pojmovi. Adult-identitet predstavlja suštinsku osobenost ţivota 

odrasle osobe – označava poziv da otkrijemo šta je naš vlastiti, originalni put 

bivstvovanja. Odrasli se najčešće identifikuju sa našom etničkom 

pripadnošću, profesijom, kulturom, jezikom, religijom i slično. Deca se ne 

identifikuju ni sa jednim od ovih elemenata. Puer-identitet nije toliko 

transparentan koliko je potentan i nepredvidljiv; o njemu se moţe govoriti 

pre kao o latentnom identitetu, a ne kao o rigidno društvenom odnosu.  

Sociologija detinjstva traga za pretpostavljenim vezama koje postoje 

izmeĎu adult-identiteta i puer-identiteta, jer bez te veze, onoga što deca i 

odrasli imaju zajedničko, zahtev za jednakim priznanjem detinjstva nema 

nikakvog smisla. Deca nisu odreĎene ličnosti, nemaju čvrste predstave o sebi 

kao pojedincima, ali to ne znači da je njihovo detinjstvo uroĎena ili 

evolutivni organski niz veza, da ne predstavlja najvaţniji element njihovog 

identiteta. Detinjstvo je takva bio-personalno-socio-kulturno dinamična 

struktura tako da se identitet ne temelji ni na jednom konkretnom elementu 

strukture. Odrasla osoba za sebe moţe reći da je lekar, irac, član 

profesionalnog udruţenja, suprug, otac itd.: „Dete je u jednom trenutku 

jedno, a u drugom drugo, a to što ono jeste u jednom trenutku ne odreĎuje 

ono što će postati u drugome. U tome je kako šarm, tako i manjkavost 

detinjstva. Na dete ne moţete računati; ne moţete uzeti da će sve ono što 

dete čini odreĎivati šta će ono učiniti u bilo kojem trenutku. Ono nije 

organizovano u celini. Dete nema odreĎeni karakter, odreĎenu ličnost“ 

(Mead, 2003:135). 

Istina je da dete nema „čvrst karakter“ (personality), nije odreĎena 

ličnost (nego je rigidna struktura sposobnosti ili sklonosti); ono ničim 

posebnim ne iskazuje svoje dispozicije. Pored toga, dete svoj esencijalni 

kvalitet (reputaciju) ne mora iskazivati verbalno, kako to čine odrasle osobe 

kada svoj identitet iskazuju pripovestima o svom kredibilitetu i svojim 

kompeticijama. Govor je samo jedan od “jezika” izraţavanja dečjeg 

identiteta. Dete svoj identitet „izgovara“ pomoću više vrsta “jezika”. Ono ga 

moţe iskazati “mimičkim gestom” ljubavi, privrţenosti, poverenjem, 

iskrenosti i slično. Ove načine izraţavanja svoga identiteta deca uče putem 

interakcije sa odraslima, a pre svih sa onima koje Dţordţ H. Mid (Mead, 

Herbert George) naziva “signifikantnim drugim”, osobama koji su detetu 

vaţne (roditelji, braća ili sestre, vršnjaci i slično). “Dete reaguje na izraze 

lica pre nego na većinu podraţaja i odgovora s vlastitim primerenim 

izraţajima, pre nego što se odazove na način koji smatramo smislenim. Ono 
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ulazi u svet visoko osetljivo na taj takozvani 'mimički gest', te svoju 

najraniju inteligenciju praktikuje u adaptaciji na svoju društvenu okolinu” 

(Mead, 2003:348-349) 

Igra i igranje su vaţni činioci u razvoju ličnosti deteta, odnosno u 

sticanju individualnosti i identiteta. G. H. Mid je uočio razliku izmeĎu 

igranja (play) i igre (game): mala deca se samostalno zabavljaju “igranjem” 

(igraju se “sama sa sobom”), a tek kasnije ona su spremna za “igru” koja se 

izvodi prema pravilima („izmeĎu dve vatre“, rukomet, fudbal, košarka). 

Igranje koje se izvodi po pravilima najčešće je zajednička kompeticijska igra 

(utakmica). Za razliku od „igre“ kao utakmice, zabava (amusement) se 

sprovodi bez pravila i unapred utvrĎenih obaveza. Deca ničim toliko ne 

izraţavaju personalitet i identitet koliko to čine u igranju i igri. Deca nemaju, 

poput odraslih, stabilnu sliku o sebi. Reč je o dinamičnom, kontinuiranom, 

stalno menjajućem procesu, a ne o čvrstom, u procesu socijalizacije 

urezanom ili utisnutom (imprinting) i očekivanom ponašanju. Odrasli imaju 

interioriziranu, stabilnu, očekivanu i predvidljivu sliku o sebi. Oni sliku o 

sebi nose na svom licu kao masku (lat. persona) (Golubović, 1997:130; 

Allport, 1957:39). Socijalnu masku odrasli kao „osobe“ ili „ličnosti“ nose na 

svom licu, u svom ponašanju, gestovima, stilu ţivota kao svom habitusu – 

kao pravi glumci – definišući na taj način svoj socijalni poloţaj, status, 

društvenu ulogu ili mesto u društvu. „Socijalna maska“ je način na koji svaki 

od društvenih persona (osoba, ličnosti) identifikuje sebe.  

Gledano povesno, persona (osoba) moţe nositi „masku“ samo u 

uslovima u kojima je njena civilizovanost dobila na značaju. „Delovanje 

koje štiti ljude jedne od drugih, a ipak im dopušta da uţivaju u društvu 

jednih s drugima civilizovano je delovanje. Nositi 'masku' suština je 

civilizovanosti. Maska omogućava čistu društvenost, odvojenu od okolnosti 

moći, slabosti i privatnog osećaja onih koji je nose. Cilj je civilizovanosti da 

zaštite druge od čoveka opterećnog sobom“ (Sennett, 1989:349; Sennettt, 

2003:231). I pored toga što je cilj civilizovanosti da zaštiti druge od onih 

koji su opterećeni sobom, ljudi se ponašaju necivilizovano i to kada, ulazeći 

u svakodnevne traume njihovog ţivota ili iskazujući malo zanimanja za 

njihov ţivot, opterećuju jedni druge. Ljudi prestaju da deluju civilizovano 

kada „skinu maske“, a oni to čine nasuprot civilizacijske tradicije. U svakom 

je društvu, nezavisno od njegove razvijenosti, teško uskladiti civilizovano 

delovanje: ono koje štiti da druge ne opterećujem sobom i obrnuto sa onim 

koje štiti da ničija ranjivost i ničiji problemi ne budu uzeti protiv njih samih. 

Sa terorom se susrećemo svaki put kada prvo civilizovano delovanje izgubi 

značenje (smisao) a drugo značaj; a sa terorom nad decom susrećemo se 

svaki put kada odrasli opterećuju decu eksploatišući njihovu zavisnost i 
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ranjivost, kada nepozvani ulaze u svakodnevne traume njihovog ţivota, kada 

ih čine ţrtvom svojih strepnji ili kada im plaćaju psihološke dugove drugih. 

Pod terorom nad decem mogu se podrazumevati i ona ponašanja odraslih u 

kojima oni istovremeno ne pokazuju nikakvo zanimanje za njihov ţivot a 

ipak ih ne puštaju da ţive svoj ţivot.  

Deca ne deluju necivilizovano; samo odrasli mogu tako delovati. Deca 

odrasle ne opterećuju sobom toliko koliko odrasli sobom opterećuju decu; 

opterećuju ih svojim poslom, karijerom, potrošačkim i hedonističkim 

navikama. Deca jesu opterećena sobom, ali svojim delovanjem ne opterećuju 

odrasle. Na primer, dete moţe biti zatečeno zalaskom Sunca, ali 

ispoljavanjem straha od mraka i traţenjem objašnjenja ono ne deluje 

necivilizovano. S druge strane, signifikantni drugi, osobe primarnog 

poverenja, ne mogu sebe zaštititi od dečjeg delovanja autoritativno tako što 

će od njih zahtevati da deluju civilizovano: prvo, zato što je autoritet kao 

moć, sila i obuzdavanje nemoralan, a potom i zato što se njime ne postiţe 

očekivani ishod. Ako dete nečim naljuti roditelja, on treba da pokaţe da se 

naljutio, a ne da odrţi predavanje o njegovom lošem ponašanju. Slično tome, 

ukoliko dete izrazi svoje mišljenje, roditelj ne treba da pokuša da proceni 

ispravnost dečjeg suda, već samo da pokaţe da razume njegova osećanja. 

Tomas Gordon (Gordon, Thomas) podstiče roditelje da primenjuju 

jednostavne i efikasne metode koje koriste profesionalni savetnici s ciljem 

da izazovu osećanja. On savetuje: upućujte „ja-poruke“ umesto ti-poruka“. 

Na primer, neprihvatljivo ponašanje deteta obično se završava time što 

roditelji upućuju „ti-poruke“ kao: „Prestani; ponašaš se kao divljak; ti si 

napast“. MeĎutim, kada roditelj saopšti detetu kako se sam o eć  zbog 

njegovog ponašanja, poruka postaje „ja-poruka“. Drugi primer, porodica je 

krenula na godišnji odmor a deca se na zadnjem sedištu tuku, plaču i veoma 

oteţavaju putovanje. Na kraju, otac silazi s druma i zaustavlja kola. Umesto 

da uputi deci „ti-poruku“ on im pućuje „ja-poruku“: „Ja jednostavno ne 

mogu više da podnesem svu tu galamu i skakanje po kolima. Hteo bih da 

uţivam u svom odmoru, ali, doĎavola, kad vi tu nazad galamite, ja se 

nerviram i ne vozi mi se“ (Gordon, 1970:140). U ţivotu dece značajni drugi 

treba da budu ono što romanopisci zovu „glas“, a koga je Flober (Flaubert, 

Gustave) jednom saţeto definisao izjavljujući: „Autor treba da je uvek 

prisutan u svojoj priči, ali nigde primetan“. Kada odrasli od dece traţe da 

deluju civilizovano – ne samo da je početak kraja njihove civilizovanosti već 

je početak kraja njihove civilizacije. 

Deca su opterećena svojim neprestalno različitim delovanjem, svojom 

delimično inkompatibilnom logikom ponašanja, raspršenom paţnjom koja se 

neočekivano preusmerava, koja se jače ili slabije intenzivira i slično. Ona 
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nisu u mogućnosti da u svoje ruke preuzmu realnost; za njih ne postoji realni 

svet. Realnost je u njihovim rukama u stalnoj opasnosti da se raspadne. U 

procesu stvaranja smisla o svetu oko njega ali i smisla njegovog vlastitog 

delovanja u tom istom svetu – a što za Dţ. H. Mida ima značenje odrastanja 

– “sopstvo koje odrasta ima isto toliko mnogo i malo realnosti koliko i uloge 

koje dete igra... Kada dete kompletira krug društvenog sveta na koji reaguje i 

podstiče sebe da reprodukuje njegovo delovanje, ono je na neki način 

kompletiralo i vlastitu osobu spram koje se mogu usmeriti sve te aktivnosti 

igranja To je dostignuće koje se objavljuje u prelazu s ranijeg oblika igranja 

(game) u oblik igara (play), u koje dete ulazi kao odreĎena ličnost koja se 

kroz sve to odraţava. Njegov interes prelazi s pripovetke, bajke, narodne 

priče na povezane izveštaje u kojima ono moţe odrţati saosećajan identitet s 

junakom ili junakinjom u trci dogaĎaja” (Mead, 2003:350).  

Deca ţive u nestabilnom i nepredvidljivom svetu, čije su sfere 

meĎusobno zamenjive i svodive jedna na drugu. To je svet koji ne poznaje 

prednosti i konformitet Senetove (Sennett, Rishard) “čiste društvenosti” 

odraslih. Umesto njega deca vlastito ponašanje kontrolišu putem reagovanja 

na način na koji reaguju drugi, a to se ne ograničava samo na ljubazno 

ponašanje. Suština je u tome da dete ima sklonost da u sebi, u bilo kojoj 

situaciji, izaziva istu reakciju koju izaziva u drugima. Društvo odraslih ne 

obuhvata decu svojim funkcionalnim sistemima kao kompletne osobe, jer se 

deca u njega ne daju integrisati. Moguće ih je samo privremeno uključiti kao 

osobe koje lutaju meĎu različitim nefunkcionalnim svetovima i svetovima 

detinjih imaginacija i imitacija („Kobajagi!“). U svetu punom 

inkompatibilnosti deca se ne mogu ponašati drugačije a da sobom ne 

“opterećuju” odrasle. Ali, njihovo opterećivanje nema značenje 

necivilizovanog ponašanja kao opterećivanja sa odreĎenom namerom ili 

konkretnim ciljem. Zbog „tereta“ drugima njihova „druţevnost“ ili ono što je 

njihova „društvenost“ ne opada; naprotiv, što je „teret“ veći njihova 

„uzajamna druţevnost“ je intenzivnija.  

Dečja „intimna tiranija“ – dečje „prisno ugnjetavanje“ odraslih čiji je 

ţivot ograničen na ţivot sa decom kao jednom od niza stavki iz kataloga 

klaustofobične rutine ţivljenja u domu – onemogućava odrasle da u 

interakciji s decom nose socijalnu masku „čiste društvenosti“. Ričard Senet 

„čistu društvenost“ odvaja od „okolnosti moći, slabosti i privatnog osećaja 

onih koji je nose“. Ona je svojstvena onima koji vrše odreĎene društvene 

uloge, poput nastavnika, sudije, sveštenika i slično. Ali, u odnosima s decom 

ona je irelevantna (nebitna). Za decu je svaka socijalna maska maska 

odraslih. Socijalne maske ili pozicija „čiste društvenosti“ nije od posebne 

prednosti i nema neki značaj u odnosima sa decom. To što je neko sudija, 
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lekar, sveštenik neće mu pomoći da kao roditelj izbegne da bude ţrtva 

vremenskih i prostornih zahteva ţivota vezanog za negu, brigu i odgoj dece 

u porodici. Repetativnost kućnih aktivnosti i klaustofobičnost kućne 

svakodnevnice onemogućavaju roditelje da mogu izbeći intimnu tiraniju ili 

prisno dečje ugnjetavanje. Roditelji se moraju dragovoljno prepustiti 

intimnoj tiraniji svoje dece; ne mogu se povući iz svakodnevne interakcije sa 

njima, jer bi njihov beg od takvog angaţmana ostavio decu bez nuţnog 

antagonizma, a to znači bez identiteta, jer on nastaje upravo u konfliktu 

izmeĎu toga kako vas drugi vide i kako sami vidite sebe. Ono što vaţi za 

roditelje vaţi i za učitelje.  

Svoju civilizovanost deca iskazuju kroz svoju „čistu druţevnost“, 

dečju praksu koja najčešće ima oblik dečje igre: „Igra priprema decu za 

iskustvo glume učeći ih da konvencije ponašanja tretiraju kao nešto u što se 

moţe verovati“ (Sennett, 1989: 352). U igranju male dece, a i kasnije kada 

se igraju skupa, postoje brojni dokazi o tome da dete tokom tog procesa 

preuzima mnoge različite uloge odraslih. U igranju svake te uloge deca se 

obraćaju sebi. U ranom dobu dete o sebi govori u trećem licu. „Ono je sklop 

svih tih individua kojima se obraća kada preuzima uloge onih oko njega“ 

(Mead, 2003:349). Odraslima – za koje moţemo reći da su, u odnosu na 

decu, „glumci lišeni umeća“ – socijalna maska sluţi da se snalaze u 

situacijama u kojima se grade (prave se, glume) da ţive u svetu „čiste 

društvenosti“. Deci, za koju moţemo reći da su u odnosu na odrasle „glumci 

sa umećem“, jer se ne grade da glume, nego naprosto glume kako se grade 

da glume – igra (play) i igranje (game) sluţe za graĎenje sveta „čiste 

druţevnosti“. U druţenju sa decom signifikantni drugi ne mogu postupati na 

način na koji postupa menadţer-trener koji „igrače“ tera da igraju, mada sam 

ne igra. Signifikantni drugi, osobe od apsolutnog poverenja koje su u stalnoj 

interakciji sa decom, reaguju na postupke dece na isti način na koji deca 

reaguju na njih. „Vladavina dece“ najčistiji oblik ima u bezbrojnim formama 

igranja u kojima preuzimaju ulogu odraslih oko njih. Igranje lutkama 

ukazuje na to kako je u detetu roditeljski stav, odnosno neki od roditeljskih 

stavova spreman za ispoljavanje. Ovo izvoĎenje uloga drugih u oba pravca 

nazivamo dečjom „čistom druţevnosti“.  

Čista društvenost odraslih, omogućena nošenjem socijalne maske, i 

čista druţevnost dece, omogućena detinjim iskustvom igre i igranja, 

meĎusobno se isključuju. U dečjim sociodisejama čista društvenost odraslih 

se preobraća u čistu druţevnost dece. Bolje reći, u dečjoj sociodiseji – 

nesiguranoj orijentaciji na njihovom ţivotnom putu – čista druţevnost ima 

značenje primordijalne čiste društvenosti. U čistoj druţevnost sa 
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signifikantnim drugim deca njihovu čistu društvenost obogaćuju i 

oplemenjuju na način na koji odrasle oplemenjuje umetnost.  

Moderna kultura je preplavljena pričama o sloţenom identitetu: da 

pričaju različite priče kada objašnjavaju sebe u zavisnosti od toga šta ţele da 

objasne; da pričaju o tome „kako sam otkrio kakva sam stvarno osoba“, ili, o 

tome da je danas moguće izabrati sve pa „čak i samog boga“ (Sennett, 

2003:248; Bek, 2003:218). Ali, u tim pripovestima o sloţenom identitetu 

svaki put se preskoči „priča“ o sloţenom identitetu dece. O čemu se tu radi? 

Svako dete ima svoj originalan način da bude ljudsko biće, odnosno da kao 

osoba ima svoju „meru“ po kojoj je prepoznatljivo. Priznanje detinjstva se 

modifikuje i intenzivira individualizovanjem identiteta, onim što je osobito i 

koje svako dete samo otkriva. Individualizam, odnosno raznolikost i čine 

suštinu zapadne kulture (Beck&Beck-Gernsheim, 2000). U toj kulturi deca 

su (posebno mladi) prigrabila ideju o vaţnosti razlika kao svoju ideju. Put da 

se bude čovek deca vide kao – moj put; poziv da se ţivi ţivot ona vide kao 

poziv da se ţivi na svoj način, a ne kao imitaciju tuĎeg ţivota. Pojmovi 

dostojanstva i autentičnosti nisu samo pojmovi odraslih, nego i dece koja 

tragaju za vlasitim identitetom. Vernost samom sebi – “Budi onaj koji jesi!” 

– deci znači više nego odraslima njihova konzervativna doslednost. Biti 

ljudsko biće za dete znači biti ljudsko biće za „mene“. Obrazovne institucije, 

istina, više od drugih institucija doprinose afirmaciji takvog njihovog 

presonaliteta, ali ga nisu dovele do kraja. 

Sociologija detinjstva polazi od pretpostavke da detinjstvo nije 

univerzalno, tj. da ono nije poput biološke organizacije i uroĎenih instikata. 

Princip univerzalizovanja detinjstva zanemaruje njegov istorijski, socijalni i 

kulturni sklop. Detinjstvo je kulturno, istorijski i socijalno odreĎena 

kategorija. Sociologija detinjstva istraţuje detinjstvo kao istorijski 

promenljivu društvenu tvorevinu, socijalni, ekonomski i kulturni sklop. Dete 

se moţe zamisliti samo unutar širokog kulturnog sklopa (James, Jenks and 

Prout, 1998:196; Bellingham, 1988; Prout&James, 1990; Tomanović, 1997).  

Iako se individualnost dece ne moţe isključiti, na njihovu 

socijalizaciju se gleda kao na brisanje prakse ili kulture detinjstva, s 

naglaskom na individui kao psihičkoj ličnosti. Tradicionalni školski sistemi 

deluju kao scijentistički laboratoriji u kojima istraţivači apstrahiraju od 

aktivnosti ili prakse detinjstva. Detinjstvo za školu nije od značaja; ona na 

njega gleda kao na manje vrednu društvenu praksu i manje značajno 

iskustvo. Ali, detinjstvo nije ostalo nepriznato samo od strane školskih 

sistema; polja religije, politike, ekonomije ili prava, a sve do kraja 18. veka i 

polja umetnosti takoĎe nisu priznavala detinjstvo. Tradicionalna pedagoška 

praksa je računala s pretpostavkom da se brisanjem detinjstva iz školske 
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kulture nastava oslobaĎa sadrţaja koji bi je mogli na neki način ograničavati. 

Priznanjem detinjstva, škola bi predupredila ili obesmislila generacijske 

razlike u kulturi: dečja kultura bi postala jednako vredna i valjana školskoj 

kulturi (Dibe, 2002). Njegovim priznanjem u školi bi se dogodile velike 

promene, a najveća promena bi se odnosila na meĎugeneracijsku transmisiju 

kulture: u njoj ne samo da bi mladi učili od starijih, već bi i stariji učili od 

mladih, jer informacije ne bi išle samo od nastavnika prema učenicima, već i 

obrnuto. Uostalom, svedoci smo da u postmodenom dobu stvari stoje 

bukvalno tako da iskustvo starijih mladima nije od presudnog značaja (Vidi: 

Kon, 1991:145-55). Nova meĎugeneracijska transmisija kulture je centralno 

ognjište iz koga isijavaju sve druge strategije povezivanja, pa i onih 

povezivanja koja predstavljaju nove strategije učenja. Bez nove 

meĎugeneracijske transmisije kulture sve druge strategije povezivanja samo 

su tehničke projekcije mogućeg „nestanka detinjstva“ (Postman, 1994). 

Naime, radi se o sledećim momentima: pred naletom elektronskih medija, 

posebno kompjutera i interneta, menja se način usvajanja kulture u 

detinjstvu. Hipertehnicizirana okruţenja – poput kuće ili stana, urbanizirane 

sredine prepune raznim „sokoćalima“ – dovode do toga da ţivotni prostor 

dece sve više liči na kosmički brod, artificijelnu realnost koja smanjuje šanse 

dece za čulno-neposrednim iskustvom u ophoĎenju sa stvarnim bićima i 

ţivim ljudima. Iskustveni prostor ulice, nekadašnje bojno polje na kojem se 

sticao ili učvršćivao dečji identitet, više ni ne postoji. Deca socijalni prostor 

svoga detinjstva doţivljavaju samo u formi prostora namenjenog za 

„institucionalizirano detinjstvo“, za ţivot na „ostrvima“: ostrvo za 

stanovanje, školsko ostrvo, ostrvo za posete i slično. Intenzivno 

bombardovanje dečjeg sveta elektronskim medijima komunikacije 

(televizija, kompjuteri, internet) intenzivira promene u načinu usvajanja 

kulture: stvarnost, realni svet postepeno nestaje iz dečjeg sveta, a iskustvo iz 

druge ruke počinje zapritati (prekrivati) primarno iskustvo. Pritom, iako 

iskustvo virtuelnog sveta ne moţe nadomestiti iskustvo neposredne 

stvarnosti ono je zamenjuje, i time stvara nepremostivu teškoću za naš 

civiliziacijski razvoj: dovodi do dominacije intelektualnog i moralnog 

relativizma, pri čemu je ovaj drugi velikim delom zasnovan na prvom. 

„Postmoderno dete“ raste u kulturno depriviranom detinjstvu, zakinutom za 

subjektivno iskustvo nastalom na neposrednom iskustvu sa fizičkim 

predmetima i ţivim ljudima: do saznanja kakav svet stvarno jeste deca ne 

dolaze na osnovu uporednih doţivljaja stvarnosti, već na osnovu prethodno 

stvorenog tumačenja te stvarnosti i diskurzivnih poruka. I, konačno, 

medijska, a posebno kompjuterska euforija, mogu uticati na „nestanak 

detinjstva“, jer elektornski mediji, a posebno internet, znatno ujednačavaju 

razliku izmeĎu sveta odraslih i dečjeg sveta, a ono stvara utusak da se deca 
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razvijaju brţe intelektualno nego moralno i psihički (Gudjons, 1994; Rolff, 

1985:48-52). 

Školski sistem je društvena organizacija koja je, kako je to zapazio 

Filip Arijes, presudno uticala na nastanak detinjstva (Arijes, 1989:210-218), 

ali nije doprineo njegovom priznanju. Tradicionala škola je uticala ne 

priznanje detinjstva samo onoliko koliko je ono bilo u funkciji socijalizacije 

i edukacije učenika, odnosno u meri u kojoj je moglo biti didaktički 

instrumentalizirano. Škola se od samog početka neprijateljski distancirala 

spram dečje kulture, tako da je istorija školstva, zapravo, funkcionisala kao 

praksa naopakog priznanja (misrecognition) detinjstva. U japanskoj školskoj 

tradiciji uvreţeno je mišljenje da su učenici „prazni ćupovi“ koje treba 

napuniti kurikularnim sadrţajima, a evropska tradicija potencira da je dečja 

kultura po p no d  g čij  od školske kulture, i da je stoga treba „izbrisati“ 

iz školske prakse na način na koji su se nekada brisali zapisi na voštanoj 

tablici za pisanje (tabula rasa). Tradicionalni učitelji, akteri socijalizovanja 

koji sluţe kao model, imaju neslavni zadatak da „brišu“ dečju kulturu iz 

školskih učionica, kako bi škola mogla na novouspostavljenoj „praznoj 

ploči“ ispisivati svoje kurikularne sadrţaje. Zadatak tradicionalnog učitelja 

je bio da u svesti svakog učenika projektuju negativnu sliku o njegovom 

detinjstvu. Tradicionalna škola na kulturu dece i na detinjstva gleda kao na 

praznu (ispraţnjenu) posudu ili glatku (izbrisanu) ploču.  

Tradicionalni školski sistemi ne samo da se nisu borili za priznanje, 

nego su svom snagom doprinosili naopakom priznanju (misrecognize) dece i 

detinjstva. Škola, istina, nije otovreno insistirali na njegovom nepriznavanju 

(nonrecognition), ali su od nastavnika (pre svega od učiteljâ) traţili da budu 

agenti svete misije školske socijalizacije. Istorija učionice svedoči o merama 

koje su učitelji u izvesnim situacijama primenjivali kako bi postigli 

pretpostavljeni cilj. Batine, šibanje, razni oblici prisile i pritisci su 

“disciplinske mere” koje su primenjivane uz prihvatanje omalovaţavajuće 

slike o detinjstvu. Cilj je bio da se interiorizirana slika o inferiornosti 

vlastitog detinjstva nosi do kraja obrazovanja, a često i do kraja ţivota 

(Fuko, 1997). Tradicionalni školski sistemi su uticali da se kod dece razvije 

„negativni identitet“. Erikson upozorava na to da gubljenje osećanja 

identiteta mladoj osobi moţe da postane glavni fokus njenog jetkog prezira 

(Erikson, 2008:148-151). Teza Čarlsa Tejlora, kanadskog filozofa, nešto je 

sloţenija: naš idenitet je delimično oblikovan priznanjem ili njegovim 

odsustvom, a često i naopakim priznanjem od strane drugih. Naopako 

priznanje ne predstavlja samo nedostatak duţnog poštovanja; ono zadaje 

bolnu ranu, opterećujući svoju ţrtvu nakaznom samomrţnjom (Tejlor, 

2003:33-34). Kada deca prihvate omalovaţavajuću sliku o svom detinjstvu – 
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sliku koja je ograničavajuća, poniţavajuća ili prezriva – i interioririraju je, 

ona moţe naneti štetu čak i ako neke od objektivnih prepreka njihovom 

napredovanju nestanu, jer je dete, vlastitom samomrţnjom, osuĎeno da pati 

od nedostatka samopoštovanja. 

Tradicionalne teorije socijalizacije su se usredsredile na ulogu 

roditelja i učitelja kao aktera socijalizovanja, dok je malo značaja pridatvano 

razmatranju učinka, odnosno značenja tih institucija u ţivotu dece. 

Nedovoljno paţnje je posvećeno mogućnosti protivrečnosti i konflikta u 

procesu socijalizacije. Mnogi istraţivači su istakli da u doba refleksivne 

moderne obrazovanje sluţi kulturnoj reprodukciji, kolektivističkim 

ideologijama i golim vlasničkim interesima (Bourdije and Paseron, 1977; 

Liotar, 1988; Gidens, 2005; Gidens, 1998; Bek, 2001). U takvim uslovima 

nastavnici imaju neslavnu ulogu da u formi skrivenog kurikuluma ubacuju u 

svet učenika i takve delove svoje psihe kojih bi se i sami, da mogu, najradije 

oslobodili. Podsetio bih na anegdotu iz staljinističkih vremena, legendu o 

malom komunisti, dečaku Pavliku Mozorovu, kome je boljevička vlast 

podigla na desetine spomenika širom SSSR-a zato što je svoje „zabludele“ 

roditelje prijavio enkavedovskoj tajnoj policiji (Nikadinov, 1996:14). 

Psihičke mehanizme zloupotrebe dece Lojd Demoz objašnjava koristeći 

metaforu o “skladištu za otrov” (engl. poison containers). Naime, deca su 

„kontejner“ (kanta za otpad) u koje odrasli odlaţu one delove svoje psihe 

kojih se odriču, ali tako da sada svoja osećanja – i to bez opasnosti po same 

sebe – mogu kontrolisati u telu drugog. Odrasli to čine na način na koji fetus 

koristi majčinu placentu – kao kontejner za odlaganje otrova, odnosno sistem 

za čišćenje njihove zagaĎene krvi (De Mause, 1976). Ovome moţemo dodati 

da i totalitarni sistemi, poput fašizma, nacizma i komunizma, nacionalizma i 

fundamentalizma školske učionice koriste kao koletivne „poison 

containers“. „Al Kaida“ (škola, baza za obuku) samim svojim nazivom 

svedoči o takvom instrumentalizinju školstva.  

Još nije stvoren školski sistem koji bi se mogao suprostaviti 

negativnom priznanju detinjstva, odnosno koji bi mogao pomiriti detinjstvo i 

“svetu misiju obrazovanja”. Liberalniji školski sistemi očekuju od učitelja 

usluge koje nemaju drugačije značenje od značaja usluga koje nam pruţa 

lekar ili lokalni piljar. Školski sistemi demoniziraju peer groups, a ako su to 

ujedno i subalterne grupe, tj. grupe sačinjene od ranjivih, nejakih i 

nesamostalnih pojedinaca, koji su zavisni, podreĎeni i potčinjeni odraslima, 

škole vrše i zaštitničku ulogu. Negativno priznanje detinjstva dovodi školu je 

u sve veću krizu. Politika jednakog priznanja detinjstva primarni je zadatak 

reforme školskog sistema. Potreba za priznanjem detinjstva nije naprosto 

stvar navike, udobnosti, laţne svesti ili uloţenih interesa, već stvar kojom se 
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rešava problem koga Mišel Fuko (Foucault, Michel) naziva „reţimom 

istine“: situacija kada „istina“ funkcioniše kao samoispunjavajuće 

proročanstvo (Fuko, 1997).  
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Abstract: The paper promotes the idea that childhood is relevant and 

significant both as a social institution and as a social and cultural construct. The 

author holds the view that mainstream society comprises children as well as adults, 

and that consequently children should be given priority over the rest of the human 

race, and childhood should be given priority within society. In order to emphasize 

the need for recognition of childhood, the author in several ways brings attention to 

the problem of children's identity and draws distinction between it and adult identity. 

Special emphasis is placed on the problem of childhood and school system. 

School systems recognize only their own, school culture, but not children's culture. 

Recognition of childhood would bring about a profound change – just the type of 

change so badly needed by postmodern education. The deepest change would 

concern the change in intergenerational transmission of culture. Without new 

intergenerational transmission of culture all other linking strategies would remain 

simply technical projections of the possible “disappearance of childhood". 

Electronic media, especially the internet, level out the difference between the adult 

world and the children's world, so much so that it seems that children develop far 

more quickly intellectually than morally and psychically. 

The fact that school distances itself from children's culture results in 

misrecognition of childhood and creates a limiting, humiliating and disparaging 

image of it. School that would correct this is sorely needed. 
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УМЕТНОСТ КАО МЕТОНТОЛОШКИ ПРОБЛЕМ 

Саша Ж. Радовановић 

Сажетак: Аутор у тексту објашњава везу између фундаменталне 

онтологије и метонтологије у Хајдегеровом мишљењу. У овом контексту 

поставља питање о уметности као метонтолошком проблему. Потом показује 

да проблем метонтологије произлази из иманентног преображаја 

фундаменталне онтологије. У том смислу релевантна су два аспекта проблема 

бивствовања - универзалност и радикалност. На крају закључује да 

метонтологија и уметност као њен проблем, за разлику од фундаменталне 

онтологије, нису интегрисани у Хајдегерово касније мишљење. 

Кључне речи: Мартин Хајдегер, метонтологија, фундаментална 

онтологија, уметност, онтолошка диференција 

Хајдегеров мисаони пут се одређује као мишљење вођено 

питањем о бивствовању. Такво одређење његовог мишљења већ одавно 

јесте опште место које се не доводи у питање. Питање о бивствовању је 

истовремено и путоказ у тумачењу уметности. Хајдегер у ‟Додатку‟ 

Извора уметничког дела недвосмислено указује на то када је у питању 

његова централна расправа о уметности: „Цела расправа о Извору 

уметничког дела креће се суштински и прећутно на путу питања о 

суштини бивствовања. Промишљање (Besinnung) о томе, ште је 

уметност, одређује се потпуно и одлучно из питања о бивствовању. 

Уметност није нити једно остварење културе, нити једна појава духа, 

већ она припада догађају, из којег се тек смисао бивствовања (упор. 

Бивствовање и време) одређује“ (Heidegger, 1994: 73) Хајдегерове речи 

‟потпуно‟ и ‟одлучно‟ упућују на то да у основи сваког промишљања о 

ствари уметности стоји питање о бивствовању. Претходна тематизација 

тог питања требало да одреди оквир Хајдегеровог тумачења уметности. 

У свом семинару одржаном у Le Toru септембра 1969. Хајдегер 

говори о питању о бивствовању и указује на два начина на који се оно 

поставља: један који именује као метафизички и други који по 
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Хајдегеру има другачији смисао и који се у овом раду интерпретативно 

именује као неметафизички. Ова два начина Хајдегер терминолошки 

уводи и прецизније означава почетком тридесетих година прошлог века 

као водеће и темељно питање (Heidegger, 1972: 39, 113). Први начин, 

који он одређује као метафизички, јесте водеће питање о бивствовању 

(Leitfrage nach dem Sein). „Питање о бивствовању значи сходно 

традицији питање о бивствености бивствујућег у којој је бивствујуће 

одређено у погледу своје бивствовности (Seiendsein)” (Heidegger, 2005: 

344). Овим питањем се пита о бивствовању бивствујућег, али не о 

самом бивствовању. Други начин јесте постављање темељног питања 

(Grundfrage nach dem Sein) којим се пита о бивствовању самом. Овај 

други начин постављања питања о бивствовању има три облика путем 

којих Хајдегер одређује карактер деоница на свом мисаоном путу. 

Темељно питање о бивствовању се први пут поставља у Бивствовању и 

времену где се оно тематски развија као питање о смислу бивствовања 

(Frage nach dem Sinn vom Sein). Други облик темељног питања се 

поставља као питање о истини бивствовања отварањем тематике истине 

бивствовања пре свега у спису О суштини истине предавању први пут 

држаном 1930. а објављеном 1943 (Heidegger, 1967: 177-202). И 

коначно овај други облик се напушта у прилог трећег облика као 

питања о месту или месности бивствовања Frage nach dem Ort oder der 

Ortschaft des Seins). Тематско постављање темељног питања на овај 

начин Хајдегер назива топологијом бивствовања.  

Први облик темељног питања којим Хајдегер покушава да 

превлада мишљење првог почетка јесте фундаменталноонтолошки.Овај 

облик је експлициран у Бивствовању и времену а 

фундаменталноонтолошка разрада таквог питања на известан начин 

представља кристализацију Хајдегерових истраживања из времена 

марбуршких предавања од 1923. до 1927. При том његова додатна 

елаборација је остварена у предавањима из 1927. објављеним под 

називом Темељни проблеми феноменологије (Heidegger, 1975). Основа 

таквог питања постављена је већ у првом кратком предговору 

Бивствовања и времена. „Конкретна израда питања о смислу 

бивствовања намера је расправе што следи. Интерпретација времена 

као могућег хоризонта сваког разумевања бивствовања уопште 

представља њен претходни циљ“ (Heidegger, 1977: 1). 

Оно што се може приметити, при оваквом истицању намере, јесте 

да је отварање фундаменталноонтолошке проблематике везано пре 

свега за израду питања о бивствовању при чему проблем попут 

уметности нема своје место у таквој изради. Истовремено оваква израда 
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питања о бивствовању није праћена знањем или речено 

нехајдегеровски свешћу о нужном превладавању првог почетка 

мишљења и повести бивствовања како је то претпостављено у његовом 

каснијем мишљењу. Ипак, уколико се гледа из оптике целокупног 

Хајдегеровог мисаоног пута примећује се да фундаменталноонтолошко 

постављање питања о бивствовању не треба да се сагледава само као 

резултат и кроз призму Хајдегерових радова из марбуршког периода, 

већ пре свега, у контексту Хајдегеровог каснијег мишљења и оних 

његових личних инструкција и осврта на Бивствовање и време. У 

таквим освртима Хајдегер се оштро супротставља интерпретацијама 

које упућују да је он напустио фундаменталноонтолошку проблематику 

и да његово касније мишљење стоји у једном дисконтинуитету са 

мишљењем из времена Бивствовања и времена: „Одасвуд се чује да је 

покушај у Бивствовању и времену завршио у слепој улици. Занемаримо 

такво мњење“ (Heidegger, 1967: 343). Сам Хајдегер се јасно дистанцира 

према таквим интерпретацијама. У свом писму Вилијему Џ. 

Ричардсону (William J. Richardson, S.J.). дословно ставља до знања да у 

свом каснијем мишљењу није напустио становиште из Бивствовања и 

времена већ да се ту ради о једном односу условности: „Ваше 

разликовање између ‟Hajdegera I‟ i ‟Hajdegera II‟ оправдано је само под 

условом да се стално има на уму: само полазећи од онога што је 

мишљено под I постаје приступачно оно што треба мислити под II. Али 

I постаје могуће само ако је садржано у II.“ (William J. Richardson, S.J.). 

Очигледно да Хајдегер сматра да се мишљење прве деонице налази у 

његовој каснијој интерпретацији бивствовања у којој појмови окрет 

(Kehre), заборав бивствовања (Seinvergessenheit), удес разоткривања 

(Entbergungsgeschick), догађај (Ereignis) доминирају његовим каснијим 

мишљењем које има за тему надолазак бивствовања и превладавање 

метафизике. Овакав контекст постаје парадигматичан за разумевање 

мишљења изнесеног у Бивствовању и времену. Мишљење из 

Бивствовања и времена није без утицаја на касније Хајдегерово 

мишљење. Оно не само да је садржано у каснијем мишљењу него је и 

прелиминарно за превладавање метафизике.
1
 При том се ова 

прелиминарност мишљења из Бивствовања и времена односи и на 

                                                      
1
 Хајдегер се  често освртао  на  тематику Бивствовања и времена  указујући 

на њен припремни карактер.  Тако у тексту ‟Увод у “Шта је метафизика«‟  

пише дасе Бивствовању и времену (1927) покушало се са мишљењем које је 

тежило да  припреми тако схваћено превладавање метафизике(Heidegger, 1967: 

368). 
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Хајдегерово тумачење уметности а посебно на ставове изнесене у 

његовој главној расправи о уметности Извор уметничког дела. 

На основу оваквог постављања проблема издвајају се два аспекта 

при разумевању фундаменталноонтолошког облика питања о 

бивствовању и с њим повезане проблематике тумачења уметности. 

Први се заснива на стриктном концепту фундаменталне онтологије 

изложеном у Бивствовању и времену и он ће бити тема овог рада. У 

крилу овакве израде питања о бивствовању изложеног у наведеном 

делу уметност се не појављује као тема истраживања. Ипак, Хајдегер ће 

у свом предавању из 1928. под насловом Обележје идеје и функције 

фундаменталне онтологије, објављеном у књизи Метафизичко 

утемељење почетка логике, полазећи од Лајбница,
 
оставити простор за 

једно метонтолошко тумачење уметности у хоризонту фундаменталне 

онтологије (Heidegger, 1978: 196-202). Други аспект подразумева 

тематизацију фундаменталне онтологије кроз призму каснијег 

промишљања истине бивствовања са том идејом да је мишљење из 

Бивствовања и времена прелиминарно за Хајдегерово касније 

мишљење где проблем тумачења уметности фигурира као доминантан 

проблем тј., како Хајдегер пише Ричардсону, „само полазећи од онога 

што је мишљено под I постаје приступачно оно што треба мислити под 

II. Али I постаје могуће само ако је садржано у II.“ 

Питање о суштини уметности вођено питањем о бивствовању у 

једном неразвијеном смислу се отвара већ у хоризонту фундаменталне 

онтологије и из ње произашле метонтолошке тематике. Хајдегер ће у 

својим предавањима из 1928.године направити прве осврте који треба 

да упуте на домет и границе фундаменталне онтологије. Тако Хајдегер 

под фундаменталном онтологијом подразумева утемељење онтологије 

уопште и у једној прелиминарној дефиницији указује да том 

утемељењу припада: „1. упућујуће образложење унутрашње 

могућности питања о бивствовању као темељног проблема метафизике 

– интерпретација тубивствовања као временитости; 2. разлагање 

темељног проблема укљученог у питање о бивствовању - темпорална 

експозиција проблема бивствовања; 3. развој саморазумевања ове 

проблематике, њене задатке границе – преокрет (Umschlag)“ (1978: 196-

202). Ако су прве две тачке експониране нацртом израде
2
 Бивствовања 

и времена поставља се питање шта треба да значи трећа тачка која 

упућује на саморазумевање задатка и граница фундаменталне 

                                                      
2
 Овде  мисли на одељке првог дела Бивствовања и времена: 1. Припремна 
фундаментална анализа тубивствовања  и 2. Тубивствовање и временитост.  

Види параграф 8. ‟Der Aufriß der Abhandlung‟ (Heidegger, 1977: 53). 
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онтологије тј. оно што назива њеним преокретом. Истовремено се 

поставља питање зашто је у тачки 1. „образложење унутрашње 

могућности питања о бивствовању“ представљено као „темељни 

проблем метафизике“. Очигледно да Хајдегер у време непосредно 

после Бивствовања и времена још није направио дисконтинуитет са 

метафизичком традицијом, те је размишљао о једном њеном новом 

утемељењу. Наиме Хајдегер сматра у истом предавању да 

фундаментална онтологија преузима проблеме из филозофске 

традиције или како он каже захвата „...унутрашњи и прикривени живот 

темељног кретања западне филозофије“ (1978: 196). При том 

преузимање такве проблематике није само констатовање повести 

проблема и задржавање на једној спољашњој традицији мишљења. 

Према Хајдегеру ту се отвара могућност деструкције традиције односно 

њено присвајање кроз стварање могућности њеног преображаја 

(Verwandlung). Контекст овог преображаја на неки начин мора да се 

тражи у два кључна проблема бивствовања које истражује 

фундаментална онтологија као утемељење онтологије уопште - 

радикалност и универзалност (1978: 171-195). Радикалност проблема 

бивствовања се састоји у фундаменталноонтолошком схватању 

бивствовања и времена и расветљавању односа душе (psyche) и 

времена. Тај проблем се истражује у Бивствовању и времену. У 

поменутој прелиминарној дефиницији фундаменталне онтологије као 

утемељења онтологије уопште садржан је у тачкама 1. и 2. 

Универзалност проблема бивствовања премашује али се и надовезује на 

проблематику фундаменталне онтологије изнесене у Бивствовању и 

времену. Она припада задатку утемељења онтологије уопште и у 

наведеној дефиницији фундаменталне онтологије као утемељењу 

онтологије уопште садржана је у тачки 3. Универзалност се не састоји у 

ономе што тумачи модерна онтологија - проблем реалности спољашњег 

света и независности по себи бивствујућег од субјекта који га схвата. 

Хајдегерер питање о реалности спољашњег света сматра 

псеудопроблемом. „Онтолошки темељни проблем није и нити је само 

идентичан са питањем о реалности спољашњег света, него овај проблем 

поставља оно право онтолошко: разјашњење начина да-бивствовања 

(Daßsein) ствари у њиховом регионалном устројству (regionale 

Verfassung)“ (1978: 191). Овом регионалном устројству не припадају 

само материјалне ствари природе него и повест и уметност. Овај 

проблем регионалног устројства Хајдегер одређује и као проблем 

регионалне многослојности (Mannifaltigkeit) бивствовања или као 

проблем јединства идеје бивствовања у њеним регионалним 

преображајима (1978: 191-192). Као такав он спада у трећи главни 
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проблем фундаменталне онтологије - проблем могуће модификације 

бивствовања и јединства његове многострукости - изнесен годину дана 

раније у Темељним проблемима феноменологије.
3
 На овај начин 

уметност заједно са природом у фундаменталноонтолошком хоризонту 

постављања питања о бивствовању добија своје место иако у 

Бивствовању и времену које се искључиво бави израдом питања о 

бивствовању уметност није тема.  

Хајдегер примећује да када се говори о радикалности (проблем 

односа бивствовања и времена и „душе“ и времена) и универзалности 

(проблем регионалног устројства бивствовања) да су ови проблеми 

централни у погледу онтолошких истраживања али не и једини. У том 

смислу закључује: „Фундаментална онтологија не исцрпљује појам 

метафизике“ (1978: 199). У тачки 1. у којој Хајдегер износи шта 

подразумева под фундаменталном онтологијом указује се да је 

„образложење унутрашње могућности питање о бивствовању“ 

„темељни метафизички проблем,' а у тачки 3. говори се о једном 

саморазумевању ове проблематике и о једном преокрету. Наиме, 

Хајдегер заступа тезу да у фундаменталној онтологији лежи једна 

латентна тенденција ка једном изворном метафизичком преображају 

(Verwandlung), а то према Хајдегеру подразумева да се проблем 

бивствовања разуме у пуној проблематици што би требало да нас 

наведе да је фундаменталноонтолошко истраживање бивствовања 

обрађује само део те проблематике. Сходно таквом положају 

фундаменталне онтологије Хајдегер сматра да постоји једна унутрашња 

нужност, да се онтологија враћа онамо одакле је пошла и да то може 

бити јасно преко прафеномена (Urphänomen) људске егзистенције. 

                                                      
3
 Хајдегер у свом делу Grundprobleme der Phanomenologie издваја четири 

главна проблема фундаменталне-онтологије: То су: 1. проблем онтолошке 

диференције бивствовања и бивствујућег, 2. проблем темељне артикулације 

бивствовања у начинима бивствовања и шта-бивствовања односно  ко-

бивствовања, 3. проблем могуће модификације бивствовања и јединства 

његове многострукости и 4. проблем истиносног карактера бивствовања. 

(Heidegger, 1975:, 22-25). Исти проблеми се поново износе у   предавањима из 

летњег семестра 1928 (Heidegger, 1978: 191-195). Ови проблеми чине израду 

темељног питања о бивствовању полазећи од трансценденталног хоризонта 

фундаменталне онтологије. Метафизичка онтика као метонтологија 

представља једно проширење проблема истраживања онтологије  у онтичку 

сферу. Ипак касније  темељни проблем постаје истина бивствовања, кроз чије 

се промишљање захватају и остала три главна проблема, као и проблеми 

метонтологије (техника, уметност, политика и етика). 
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Суштину таквог прафеномена чини да је човек оно бивствујуће које 

разуме бивствовање. При том „...у разумевању бивствовања лежи 

истовремено и спровођење разлике између бивствовања и 

бивствујућег“ (1978: 199). Бивствовање се, дакле, даје само онда када 

тубивствовање разуме бивствовање. Овакав став је понављање оног 

широког излагања у егзистенцијалној аналитици Бивствовања и 

времена. Међутим, овде Хајдегер поставља тезу која обједињује 

радикалност и универзалност проблема бивствовања полазећи од 

фактичности разумевања и његовог утемељења у онтолошкој 

диференцији. Заправо у таквом разумевању долази до разликовања 

бивствовања и бивствујућег или оног што Хајдегер назива онтолошком 

диференцијом. Хајдегер утврђује да је разумевање утемељено на 

фактичности постојања природе као бивствујућег у целини. „Другим 

речима, могућност да се бивствовање даје у разумевању, има за 

претпоставку фактичну егзистенцију тубивствовања, ова опет фактично 

постојање (Vorhandensein) природе“ (1978: 199). Ово робовање 

традиционалној метафизици спознаје и онтологији према Хајдегеру 

почива на повезаности радикалности и универзалности проблема 

бивстовања. То подразумева да се путем разумевања бивствовања 

спроводи онтолошка диференција, при чему је спровођење онтолошке 

диференције (а то значи отварање и проблема универзалности) у 

извесном смислу, суштински услов радикалног постављања проблема 

бивствовања. Услов да се бивствовање може разумети, могућ је 

„...уколико је већ ту један могући тоталитет бивствујућег.“ (1978: 199) 

Хајдегер у истом предавању увиђа нужност проблематике која узима за 

тему бивствујуће у целини и сматра да овакво отварање проблематике 

лежи у суштини онтологије у њеном инхерентном преокрету 

(метаболе). Овакву проблематику Хајдегер назива метонтологија. 

„Метонтологија је само на темељу и у перспективи радикалне 

онтолошке проблематике и уједно са овом могућа; управо 

радикализовања фундаменталне онтологије изгурује (hervortreiben) 

споменути преокрет онтологије из себе саме“ (1978: 200).  

Фундаментална онтологија не отвара целокупну проблематику 

бивствовања бивствујућег. Овакав став је у сагласности са оним из 

Бивствовања и времена. „Она не може хтети да да неку потпуну 

аналитику тубивствовања...“ (Heidegger, 1977. 239). Она је усмерена на 

израду питања о бивствовању тако да није потпуна онтологија 

тубивствовања, јер не тематизује сва поља и феномене егзистенције. 

Ипак, Хајдегер наглашава у истом делу да експликација одговора на 

питање о бивствовању „...даје упутство за конкретно онтолошко 

истраживање“ (Heidegger, 1977: 26). Ову конкретну и специфичну 
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тематизацију бивствујућег у његовом регионалном рашчлањавању, 

полазећи од фундаменталне онтологије, спроводи метонтологија као 

метафизичка онтика, као једна метафизика егзистенције или потпуна 

метафизика тубивствовања. Ово подразумева да се 

фундаменталноонтолошка проблематика проширује и на једно 

истраживање структуре бивствовања и његових различитих подручја 

бивствујућег као што су уметност, техника, политика и етика. На овај 

начин може се говорити да се већ на основу иманентног преображаја 

фундаменталне онтологије у метонтологију оставља место за тумачење 

уметности. Другим речима, уметност није фундаменталноонтолошки 

проблем, већ проблем једне регионалне онтологије (метонтологије).  

На крају у таквом осврту на проблематику из Бивствовања и 

времена Хајдегер закључује да фундаментална онтологија тек са 

метонтологијом у свом јединству образују појам метафизике. 

(Heidegger, 1978: 202). Такво образовање метафизике није у духу 

Хајдегерове касније интенције да фундаменталноонтолошко питање 

треба да се схвати као темељно питање којим се започиње 

превладавање метафизике.
 4

 Истовремено то значи да је метонтолошко 

постављање проблема уметности вођено питањем о бивствовању којим 

се утемељује потпуни појам метафизике. Сходно каснијим интенцијама 

Хајдегера да се путем уметности превлада метафизика такво 

метонтолошко истраживање уметности не би могло да буде припремно 

или прелиминарно за његово тумачење уметности изложено у Извору 

уметничког дела или у његовим каснијим радовима о уметности.
 
 

Зато није чудно да Хајдегер не покушава да развије 

метонтолошку проблематику уметности. У сваком случају Хајдегер 

током тридесетих година прошлог века ни у ком случају не заступа тезу 

да фактичност тубивствовања има своју утемељеност у фактичности 

постојања природе и целини бивствујућих ствари. Фактичност 

                                                      
4
 Ото Пегелер указује на разлоге зашто је Хајдегер отворио проблем 

метонтолошке проблематике. У том смислу је важан је утицај Макс Шелера 

(Max Scheler) на Хајдегера, а  посебно његов текст   Дух и време (Geist und Zeit)  

у којем критикује  homo curansa из Бивствовања и времена који кружи око 

себе. Пегелер упућује, указујући на Шелеров утицај, да је Хајдегер из 

последњег разговора са Шелером прихватио заједничко уверење да се при 

неуспешности духовне ситуације треба поново одважити на прелазак у 

истинску метафизику, а то значи развити је из темеља и говри да су подстицаји  

из Шелеровог питања о положају човека у космосу навели су Хајдегера на то 

да своју фундаменталну онтологију  врати назад у једну метонтологију или 

метафизичку онтику (Pöggeler, 1999: 33). 
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тубивствовања, уколико се прати Хајдегерово касније мишљење, треба 

тражити у повести истине бивствовања, односно у удесу разоткривања, 

којем одговара преображај суштине уметности. На крају може да се 

закључи да је у касније Хајдегерово мишљење интегрисана 

фундаменталноонтолошка тематика из Бивствовања и времена, али не 

и њено метонтолошко проширење. Самим тим и метонтолошко 

тумачење уметности је изостављено у каснијем Хајдегеровом 

мишљењу ствари уметности. 
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ART AS METONTOLOGICAL PROBLEM 

S š  Ţ. R do  no ić 

Abstract: The author explains the link between fundamental ontology and 

metontology in Heidegger‟s thought. In this context, he raises the question about art 

as a metontological problem. Then he goes to show that the problem of metontology 

stems from imanent transformation of fundamental ontology. In this sense, two 

aspects of the problem of existence assume relevance, namely, universality and 

radicalism. He draws the conclusion that metontology and art as its problem, as 

opposed to fundamental ontology, were not integrated into Heidegger‟s later 

thought. 

Key terms: Martin Heidegger, metontology, fundamental ontology, art, 

ontological differentiation 
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ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУПИ ПРОУЧАВАЊА ПИТАЊА 

РОМСКЕ ЕТНИЧКЕ ГРУПЕ  

Александар Д.Васић, Весна М. Срдић 

Сажетак: Бављење многим и разноврсним проблемима стварности 

ромске етничке групе представља предмет интересовања бројних научних 

дисциплина друштвених наука. Сачињавање инвентара нових и свежих знања 

о разним аспектима живота Рома представља важан елемент ширег 

истраживачког интереса у коме су Роми једна од етничких скупина која се 

научно истражује. Спремност да се Роми третирају у духу хуманистичке 

традиције која у данашњим условима слови као парадигма хуманог развоја, 

покренула је иницијативе друштва и друштвених институција за остваривање 

праведног захтева да се проблеми положаја Рома проучавају у контексту како 

науке, тако и глобалном контексту друштвене структуре. Проучавања 

есенцијалних, животних питања ромске заједнице обухватају мноштво 

историјских, етнолошких, антрополошких, демографских и социолошких 

одредница које, разматране повезано, омогућују да се сместе у научне оквире. 

Кључне речи: ромска етничка група, истраживачки приступи, 

истраживачке студије, глобални контекст проучавања. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Актуелност истраживања разматране проблематике појачана је 

чињеницом да недостају истраживања усмерена на актуелне проблеме 

образовања Рома, фундаментална по карактеру, када је реч о начинима 

интеграције Рома у друштво. Ранији резултати истраживања који су се 

у већини случајева односили на положај и живот Рома нису наилазили 

на већу пажњу или разумевање у круговима наше научне и стручне 

јавности, па су сазнања о Ромима временом више била производ 

индивидуалних представа и изведених претпоставки него што су била 

аутентична или егзактна. Сазнања о друштвеном положају, култури и 

традицији, обиму и степену школованости, о интегрисаности Рома у 
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друштвене процесе су парцијална, местимична, неуједначена, углавном 

дескриптивна и већим делом понављана и препознатљива.  

ВРСТЕ И ПОКУШАЈИ ПРОУЧАВАЊА ПИТАЊА РОМА 

Сматрајући социолингвистичка истраживања ромских дијалеката 

окриљем из кога су настали разноврсни и многобројни историјски, 

антрополошки и демографски подаци о пореклу, животу, језику и 

култури Рома, могу се, у зависности од проблема којима се баве, поред 

историјских, етноантрополошких, социодемографских и академско- 

научних разликовати и савремени истраживачки приступи. 

Истраживања историјског карактера која се односе на 

изучавање прошлости Рома на основу архивских записа, старе штампе, 

путописа, старих фотографија, књижевних дела омогућавају приступ 

историјски релевантним чињеницама чија тумачења и интерпретације 

на основу историјских извора имају научни значај. На трагу 

претпоставки о сличностима говора који се користи у Индији и 

ромских група, многи антрополози и историчари покренули су разне 

студије које су потврдиле полазну претпоставку да је Индија 

прапостојбина Рома. О мноштву миграционих токова Рома који су 

кренули пут Европе у дванаестом веку, непотпуно и фрагментарно 

сведоче историјски трагови који потичу из византијских, персијских и 

арапских извора. Разматрајући порекло и идентитет Рома у Србији, на 

бројне контрадикторности у вези са пореклом Рома указао је мр Горан 

Башић (Јакшић и Башић, 2005) који, не спорећи покушаје научног 

сагледавања порекла и положаја Рома у савременом друштву, заступа 

тезу да се не може са сигурношћу говорити о прецизним изворима о 

пореклу и миграцијама Рома (Јакшић и Башић, 2005: 16 ). 

Историјска проучавања која су теоријске поставке темељила на 

бази два документа, од којих један из ватиканске збирке датира из 1442. 

године и указује на закључак да је Роме подржавала француска и 

пољска властела, и други, који припада династији Амин из Каира и 

потврђује претпоставку да Роми потичу из Северне Индије, 

наговештавала су нове чињенице о пореклу Рома. Наведене 

претпоставке усмериле су многобројне научне раднике на историјска 

истраживања и објављивање монографских записа од којих је једно 

научни допринос Татомира Вукановића, под називом Роми / Цигани / у 

Југославији (Јакшић и Башић, 2005: 17). 

Интерпретацијом истраживања турских извора и записа, стручни 

и научни радници који су се у Србији бавили историјским 
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истраживањима, дошли су до значајних података о првом појављивању 

Рома у Србији 1467. године и првом званичном попису према тадашњој 

катастарској евиденцији, 1536. Године (Јакшић и Башић, 2005: 18 ). 

Значајан је такође и податак да су Роми у Османском султанату 

уживали сва грађанска права на матерњем језику, што је био случај и у 

периоду 1804. - 1818. године у Србији. 

Први научни радови о Ромима настали су почетком 20. века у 

Србији, када је Тихомир Ђорђевић одбранио докторску дисертацију у 

којој је указао на разлике ромске популације од већинског 

становништва у обичајима, говору, организацији породичног живота и 

занимањима(Јакшић и Башић, 2005: 21). Формирање прве српско - 

циганске задруге за узајамно помагање у болести и смрти 1927. године, 

као хуманитарног и просветитељског удружења као и оснивање 

Просветног клуба југословенске циганске омладине, покушаји су 

организовања Рома у прошлости који указују да су заузимали одређени 

друштвени статус. Процес еманципације Рома, који је прекинут у 

периоду Другог светског рата настављен је 60 - тих година прошлог 

века, отпочињањем друштвених акција усмерених на оснаживање 

културног идентитета и почетка институционалног организовања, на 

шта је указивао ромски књижевник, Слободан Берберски. 

Пројекција предлога мера да се отворе основне школе за Роме као 

и Катедре за језик и књижевност Рома на Филолошком факултету у 

Београду, стипендирање најбољих ученика, запошљавање младих Рома, 

указује да су идеје о еманципацији и интеграцији разматране у 

формама решавања социјалног питања. Тежња ка признавању 

националног бића Рома, учешћу у процесима одлучивања, признавања 

права о употеби и развоју матерњег језика, акције описмењавања и 

просвећивања ромске деце - проблеми су који су данас дефинисани 

концептима друштвених стратегија за унапређивање положаја Рома. 

Етноантрополошка истраживања имају релативно дугу 

традицију ; датирајући од почетка 20. века, отпочела су радом 

Тихомира Ђорђевића - Die Zigeuner in Serbien, у коме је извршена прва 

класификација Рома у Србији у односу на правце досељавања. Радови 

неких етнолога, пољских и чешких антрополога указали су на 

сличности у виду антрополошких параметара ромских група са 

становништвом Индије (Влаховић, 1992: 55). У периоду 1961. - 1966. 

године значајну студију о антрополошким и морфолошким 

карактеристикама Цигана у Прекомурју приредио је др Антон 

Погачник у Словенији, а на територији Србије Т. Вукановић.  



34 

Закључци антрополошких истраживања односили су се, поред 

истицања значаја генетских фактора, на уважавање скоро пресудног 

утицаја природне и друштвене средине, у смислу истицања немерљивог 

значаја породичне и уже друштвене средине, што би се у релацијама 

теоријских оквира могло разматрати као однос микро и мезосистема. 

Као главни фактори средине означени су начин и квалитет исхране, 

број деце у породици, школско образовање и занимање родитеља. 

Интензивнија етнолошка проучавања у чијем средишту су била питања 

порекла Рома, време њиховог досељавања, карактеристике разних 

ромских група, насеља, станишта, обичаји, веровања, положај жена и 

сл., отпочела су 70 - тих година прошлог века када је оживео интерес 

научника, политичара али и самих Рома за промену њиховог статуса и 

положаја у друштву уопште. Осим Т. Ђорђевића и Т. Вукановића, 

значајан допринос проучавању етнокултуре Рома дао је и Миленко 

Пилиповић, као творац тематских студија о Ромима, као и Раде Ухлик у 

области изучавања ромских језика (Петровић, 1992: 67). Највећи број 

радова из области етнологије, фолклора и усменог ромског 

стваралаштва настао је на основу испитивања Рома у појединим 

местима, обичаја, музике, игре, песама, прича, митова, предања и сл. 

Као резултат дуготрајног прикупљања богате етнолошке грађе, 

Војвођански музеј из Новог Сада је 1979. године штампао обимну 

књигу Етнолошка грађа о Ромима / Циганима / у Војводини, а наредних 

година у Словенији и Црној Гори, Македонији и Хрватској појављују се 

све више истраживања о Ромима. 

Социо-демографска истраживања о Ромима најчешће су 

усмерена на прикупљање чињеница о бројности ромске популације и 

демографске особености. Многобројна истраживања извршена на 

просторима бивших република бавила су се утврђивањем бројности, 

просторног и територијалног размештаја Рома, образовањем, питањима 

матерњег језика, старосне структуре према пописима, утврђивањем 

података о природном обнављању Рома, стопи наталитета, морталитета 

и природног прираштаја (Петровић, 1992: 115 - 127). 

Проучавања која су почивала на темељима аналитички 

обрађиване изворне пописне грађе истакла су у први план склоност 

Рома да се приликом пописа становништва декларишу као припадници 

етничких заједница са којима живе на истом подручју (Станковић, 

1992: 179). Бројна социо-демографска истраживања била су оптерећена 

многобројним тешкоћама методолошке природе; услед непостојања 

личног става, неусклађености изјава Рома када је у питању етничко 

опредељивање појавили су се методолошки недостаци у смислу 
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непостојања методолошке стандардизације и упоредних класификација 

(Станковић, 1992: 177 ). 

Бавећи се бројним питањима везаним за проучавање етничког 

састава ромског становништва као што су стамбени услови у којима 

живе ромске породице, специфичности традиционалних занимања, 

утицај селидбеног начина живота на избор традиционалних професија, 

многобројни аутори утврдили су податке према којима се закључује да 

су деценијама Роми један од најнеписменијих народа. Отежавајућа 

околност неизјашњавања о припадности сопственој популацији 

наглашена је у истраживању под називом Ромска насеља, услови 

живота и могућности интеграције Рома у Србији које покушава да 

расветли и објасни раскорак између званичних статистичких података и 

стварног стања бројности Рома (Јакшић и Башић, 2005: 32). 

Не умањујући доприносе досадашњих социодемографских 

истраживања, поједини аутори истичу потребу за далеко прецизнијим и 

егзакнијим подацима о социјално-економским показатељима положаја 

ромског становништва (Јакшић и Башић, 2005: 35 ).  

Наводећи друштвену незаинтересованост за проблеме Рома као и 

постојање предрасуда и на њима засноване дискриминације као разлоге 

поражавајуће тешког положаја Рома, аутори истраживачких тимова 

социјалних истраживања слажу се у оцени да се низак ниво образовања 

Рома одражава неповољно на социо-професионалну структуру која је, 

између осталог, индикатор ниског друштвеног положаја и зачараног 

круга сиромаштва (Јакшић и Башић, 2005: 87 – 91). Истраживања која 

су за циљ имала утврђивање социјално-економских карактеристика 

Рома, у констатацијама о затворености Рома у сопствене етничке 

оквире и репродуковању сопствене беде, јасно су нагласила 

неопходност и потребу егзактнијег начина за утврђивање важних 

чињеница о начину њиховог живота; претпоставке о њиховом 

демографски бржем обнављању од осталих, степену образовног и 

културног заостајања не дају реалну слику о правој мери разлика у односу 

на већинско становништво у погледу различитих аспеката њиховог живота 

(Прокић, 1992: 97). 

Један од параметара у групи академско-научних истраживања 

везаних за утврђивање услова живота ромске породице у Србији, јесте 

образовање и школовање ромске деце на које се односи податак да је 

међу неписменима од 10 - 14 година 50% ромских дечака и девојчица, а 

међу млађима од 30 година 44% неписмених, што Роме сврстава на 

прво место по броју неписмених (Јакшић и Башић, 2005: 10). 

Многобројна истраживања академско - научног карактера вршена у 
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земљама централне и источне Европе указала су на појам 

стигматизације и сегрегације ромске деце у образовном систему која 

почиње у предшколском узрасту а постаје изразита од првог разреда 

основне школе (Јакшић и Башић, 2005: 104). Слажући се у констатацији 

да су владе разних земаља употребљавале образовне институције да 

поспеше политику асимилације, аутори бројних студија наглашавају 

приметну појаву оријентације земаља централне и источне Европе на 

сегрегован систем, који јасно одваја ромску од неромске деце.  

Разноликост различитог стила живота, културних образаца, 

обичаја и језика у односу на већинско становништво као и потреба за 

планским интервенцијама да се постојеће разлике ублаже и превазиђу, 

предмет су многих истраживања усмерених на могућност интеграције 

Рома у друштво путем образовања. Указујући да се од стране ромских 

родитеља школовање двоструко негативно перципира, јер с једне 

стране, нема неку одређену вредност за припаднике ромске популације 

а са друге, сагледава се колико доприноси бољој промоцији на 

лествицама друштвене структуре, многи аутори дошли су до закључка 

да се неамбициозност Рома у погледу школовања деце огледа у 

каснијем полажењу у образовне установе или у раном прекидању 

школовања (Митровић, 1992: 163-164).  

Осврт на резултате претходних истраживања вршених у 

последњих неколико година предмет је бројних акционих истраживања 

која су оријентисана на утврђивање могућности уклањања препрека 

укључивању ромске деце у систем образовања. Једно од значајнијих 

истраживања социјалних аспеката инклузије ромске деце у образовни 

систем указало је да и поред постојања позитивних вредности 

образовања на когнитивном плану, постоји недостатак 

социоафективних веза ромске деце са учитељима и вршњацима, што су 

потврдила и социометријска испитивања у смислу резултата негативног 

социометријског статуса ромске деце у групи. Истраживања су, такође, 

потврдила чињеницу да су разлози отежане интеграције ромске деце у 

систем образовних институција у постојању препрека за игру, учење и 

развој чији је узрок непостојање инклузивне културе школе 

(Миловановић, 2006: 304). 

На директну везу изградње инклузивне културе образовних 

установа и смањење предрасуда и стереотипа према Ромима, указала су 

истраживања која се баве проблемом испитивања етничке дистанце. За 

разлику од америчких и држава западне Европе у којима истраживања 

о етничкој дистанци готово и не постоје, у мултиетничкој средини 

каква је Србија, наведена истраживања све више добијају на значају и 
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веома су чест предмет истраживања. Резултате високог скора на скали 

етничке дистанце према Ромима, првенствено код деце, покушало је да 

појасни истраживање етничке дистанце код деце основношколског 

узраста и њихових родитеља у образложењу да су етнички ставови и 

етничка дистанца слика средине у којој се деца развијају, при чему је 

пресудан фактор примарни утицај родитеља (Михић, И. и Михић, В., 

2003: 167-182). 

Анализирајући резултате бројних истраживања усмерених на 

проучавање предрасуда о Ромима, уочава се да, без обзира да ли и 

колико реалне, оне врше негативан утицај на укупни друштвени 

положај, што се најпре испољава у основношколском узрасту и 

представља ометајући фактор за даљу интеграцију ромске деце у 

образовни систем (Хрњица, 1993: 178). Значајан допринос утврђивању 

образовног статуса Рома дали су резултати студија истраживања 

оријентисани на сагледавање могућности развоја математичке и језичке 

писмености код ромских ученика (ЕУМАП, 2006). Обесхрабрујући 

податак о постојању великог јаза у погледу степена развијености 

базичне математичке и језичке писмености између ученика ромске и 

неромске популације након три године школовања, као и немогућности 

да савладавају елементарни програм на самом почетку школовања, 

упозорава да су веће образовне потребе ромских него неромских 

ученика као и да је неопходно квалитетно компензовање неповољних 

услова живота у којима живе ромска деца. 

Недостатак савремених истраживачких приступа у Србији који 

би дали детаљније и обухватније истраживачке податке о обухвату 

ромске деце предшколским васпитањем и образовањем, видан је у 

саопштењу опсежне студије ЕУМАП-а (ЕУ Програм мониторинга и 

заступања) у пројекту „Једнак приступ квалитетном образовању за 

Роме“ према којој је, по анализи УНИЦЕФ- а у предшколско 

образовање укључено укупно 30% целокупне популације деце у 

Србији, млађе од 7 година. 

Савремени истраживачки приступи, усмерени на унапређивање 

шире етничке и социјалне инклузије заједнице Рома у друштво путем 

образовања, мање се темеље на истраживањима емпиријског карактера 

а више на пројектном приступу и иницијативама које се одвијају на 

регионалном и међународном нивоу. Приступ који се налази у основи 

иницијативе да се ромској деци омогући већа доступност квалитетног 

образовања, усмерен је на припрему доказа, стручних закључака и 

модела добре праксе кроз циљане интервенције на нивоу државе, са 

циљем остваривања утицаја на националну политику и праксу. Често 
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изрицана оцена да образовање Рома није академско него друштвено 

питање, нашла је свој израз у оријентацији на тражење решења у 

комплексу практичних мера, активности и конкретних одлука (Јакшић 

и Башић, 2005: 179). 

Током последњих 15 година рада у Југоисточној Европи, СЦУК 

је имплементирао неколико пројеката образовања од којих су 

најзначајнији следећи: Промовисање приступа образовања за децу 

Роме / Promoting Roma Children‟s Acces to Education / (Босна и 

Херцеговина); Социјално инклузивна Европа / A Socially Inclusive Europe 

/ (Бугарска); Мозаик (Косово); Инклузивно образовање - Школа погодна 

за дјецу /Inclusive Education – Shool fit for Chiildern / (Црна Гора); 

Инклузивно образовање за дјецу Роме у Србији и права дјеце Рома на 

образовање и заштиту (Србија), и сл. (Koleva, 2008: 40). 

На основу препорука истраживања која су утврдила приоритете у 

обезбеђивању образовања за ромску децу, уз комбиновање искуствене 

вишегодишње праксе, СЦУК је покретањем пројекта Инклузивно 

образовање и антидискриминација на Западном Балкану - једнаке 

могућности за дјецу Роме (2005-2008), омогућио да се уведе 

свеобухватна методологија у виду Индекса за инклузију (Boоth and 

Ainscow, 2004: 42). 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Заокружујући теоријски оквир о досадашњим истраживањима, 

евидентна је чињеница да недостају истраживања усмерена на 

васпитање и образовање ромске популације, како би у светлу 

најновијих научних проучавања ово питање добило нову димензију. У 

условима недостатка одговарајућих социо - економских података о 

демографској структури ромског становништва, недостатку 

интегрисаних решења која третирају проблеме маргинализованих група 

на целовит начин као и због недовољно развијене свести да су 

активности на побољшању услова живота Рома дугорочан процес, не 

можемо говорити о постојању методолошког (научног) оквира у 

концепту хуманог развоја. Међународни стандарди и национално – 

правни оквир стратешких докумената као и планови приоритетних 

мера, активности и програма намењених ромској популацији једине су 

стратегије усмерене на оснаживање положаја и друштвене интеграције 

Рома али због неутемељења на научним основама нису релевантна 

основа за пројекцију жељених мера. У последње време, код нас и у 

свету, врше се многа истраживања везана за положај Рома и покушаје 
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да се тај положај поправи, али без много импликација за примену јер се 

проблеми ромске етничке групе проучавају најчешће изоловано, 

односно, не сагледавају се у контексту глобалне друштвене структуре. 
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RESEARCH APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF THE 

ISSUE OF THE ROMA ETHNIC GROUP 

Alek  nd   V  ić, Ve n  S dić 

Abstract: Dealing with many and various problems presented by the reality 

of the Roma ethnic group is at the centre of interest of numerous scientific 

disciplines and social sciences. Compiling the inventory of new and fresh items of 

knowledge about various aspects of the Roma life is an important element of a wider 

field of research in which the Roma are one of the ethnic groups under scientific 

investigation. Readiness to treat the Roma in the spirit of humanist tradition which 

in modern times has been accepted as a paradigm of human development, has 

launched numerous initiatives by society and social institutions to realize a justified 

request that the problems of the position of the Roma deserve to be treated in the 

context of both science as well as the global context of social structure. The research 

into essential questions of the life of the Roman community comprise a number of 

historical, ethnological, anthropological, demographic and sociological aspect which 

can be investigated together can be placed within a scientific framework. 

Key terms: the Roma ethnic group, research approaches, research study, 

global context of research 
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ФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА ШКОЛЕ И 

ЊИХОВ УТИЦАЈ НА УЧЕЊЕ И РАД СТУДЕНАТА 

Ивана, П. Петровић 

Сажетак: Многа истраживања показују да васпитно-образовни 

процес и постигнуће ученика зависи од низа фактора као што су личне и 

професионалне карактеристике наставника, васпитно-образовни програми, 

квалитет наставе и ваннаставних активности. Поред ових фактора квалитет 

наставног процеса се доводи у везу и са опремљеношћу, односно са 

материјално-техничким условима у школи. Опремљеност школе најчешће 

подразумева школски простор (школска зграда, учионице, кабинети, 

библиотека, пратеће просторије, двориште и фискултурна сала), опрему, 

намештај и наставна средства. Међутим, за квалитетно учење и рад неопходни 

су и повољни физички, физиолошки, социјални и психолошки услови учења. 

Из тог разлога се у овом раду бавимо испитивањем ставова студената 

о утицају и деловању појединих карактеристика простора школе (боја зидова, 

апликације на зидовима, наставна средства, намештај), физичких фактора, па и 

величине група студената на квалитет учења и наставе и да ли постоје разлике 

у тим проценама у зависности од пола, узраста и године студија. За 

прикупљање података коришћен је упитник који је посебно креиран за потребе 

овог истраживања. Упитник се састоји од 25 ајтема, а примењен је на узорку 

од 116 студената Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу. 

Резултати истраживања показују да поједине карактеристике 

простора, као и поједини физички фактори утичу на рад и учење студената, а 

самим тим и на квалитет наставе и да постоје разлике у тим проценама према 

узрасту и години студија. 

Кључне речи: физичке карактеристике простора, физички фактори 

средине, учење, настава 
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УВОД 

Човеково понашање, тј. његова целокупна активност, увек се 

остварује у физичкој средини. Однос између човека и физичке средине 

у којој живи је веома сложен, динамичан и противречан. Разумевање 

понашања независно од околине у коме се јавља је немогуће. Средина 

веома сложено делује на човекова чула и представа коју он има о њој 

веома је значајна за његову акцију и понашање у средини.  

Дакле, физичке карактеристике средине веома значајно одређују 

природу човекове активности, као и начин на који се човек при том 

мења. Циљ измењене средине није само да задовољи постојеће људске 

потребе, већ и да у различитој мери успешно утиче на промену 

човековог понашања. 

Да би школе задовољиле потребе својих ученика за социјалним 

живљењем, комуникацијом и сазнањем, потребно је добром 

организацијом у њима створити одговарајући амбијент. Висок ниво 

мотивације и жив интерес за активности и садржаје постижу се 

уношењем одговарајућих промена у њиховој организацији. У добро 

организованој средини смањује се напетост и влада пријатна и радна 

атмосфера, а ученици се осећају удобно и опуштено, што их чини 

способним да се понашају конструктивно и сараднички (Каменов, 

1988). Истраживања показују да окружење у којем се учи и амбијент у 

учионици има битан утицај на постигнуће ученика. 

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП 

Физичке карактеристике простора школе и њихов значај за 

активност и понашање ученика током наставе. Простор школе, која 

тежи квалитетном образовању, треба да буде опремљен адекватним 

намештајем и опремом, и да доприноси стварању безбедног, пријатног 

и стимулативног окружења (Ђорђевић и Сучевић, 2012). 

Простор, пре свега, треба да буде једноставан и функционалан 

како би се створили услови за пријатну и радну атмосферу. Позитивној 

атмосфери доприноси и сам изглед простора, тако да боје зидова и 

намештаја треба да буду светле, ведре, живахне (али не дречаве), како 

би простор учиниле светлијим. Такође, унутрашњи простор школе мора 

бити лепо уређен и опремљен по свим стандардима. Учионице, тј. 

кабинети морају бити пространи и погодни за рад, осветљени, 

проветрени, да делују удобно и привлачно и добро опремљени свим 

потребним материјалима, техничким уређајима и наставним 
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средствима. Слике и остале апликације треба да буду постављене са 

мером и укусом. У свим просторијама мора да се обезбеди добра 

вентилација и грејање, а подови да буду лаки за одржавање хигијене. 

Јако је битна топлотна и звучна изолација. Просторије треба да имају 

довољно светла које ученицима пада са леве стране. Прозоре треба 

прекрити завесама или венецијанерима који служе као заштита од 

сунца, врућине, али и за замрачивање приликом неке пројекције. 

Простор треба да је могуће лако реорганизовати и прилагодити 

разноврсним потребама групе. За ово је потребна покретљива опрема. 

Насупрот традиционално организованим одељењима, са клупама у 

низу, све више се истиче значај отворених одељења са флексибилном 

организацијом начина седења. Према мишљењу неких аутора 

(Јоксимовић, 1997, према Вујачић и Тодоровић, 2007) у овако 

организованим одељењима, ученици имају разноврсније социјалне 

контакте, позитивне ставове према школи, активније учествују у 

школским активностима и показују више самопоуздања и 

кооперативности. Намештај по конструкцији треба да буде једноставан, 

издржљив и лак, погодан за одржавање хигијене, да је функционалан, 

флексибилан и да не ствара буку приликом померања итд. За 

састављење су најпогоднији угласти и трапезасти столови, који се могу 

распоређивати на разне начине. Столице треба да су одговарајуће величине, 

са наслоном, анатомски обликоване и удобне и наравно издржљиве. 

„Квалитет наставе и учења зависи од материјално-техничке 

опремљености школе. Процес наставе умногоме може бити олакшан и 

унапређен коришћењем школске опреме и разноврсних наставних 

средстава. Неопходно је да школа располаже како готовим, купљеним 

наставним средствима (књиге, радни материјали, аудио-визуелна и 

техничка средства), тако и неструктурираним материјалима“ (Вујачић и 

Тодоровић, 2007). Школа мора да располаже неким од музичких 

инструмената (клавир, хармоника, гитара, удараљке итд.), рачунарима, 

двд и цд плејерима, пројекторима, по могућству, интерактивним 

таблама итд. У урбаним срединама важно је простор освежити лепо 

аранжираним цвећем, постерима, сликама (уметничким, као и 

цртежима), фотографијама, самосталним продуктима ученика итд. али 

не превише. Битно је повремено уносити иновације да не би дошло до 

засићења код ученика и како би све то позитивно деловало на њих и 

њихово учење. Дакле, од квалитета учионичког простора, односно, простора 

за извођење наставе, у највећој мери зависи квалитет наставе у целини. 

Многе студије су управо показале да украшавање простора у 

коме се ради различитим уметничким предметима, сликама, 
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фотографијама, музичким апаратима, украсним биљкама итд. 

позитивно делује на људе и њихов рад и учинак у том раду (у: 

Тодоровић, Д., 2011). Међутим, све више се проучавају и негативна 

дејства средине на човека, као што су бука, различити фактори који 

изазивају стрес и слично. 

Физички услови учења. За квалитетно учење и рад неопходни 

су повољни физички, физиолошки, социјални и психолошки услови 

учења. Ми ћемо овде обратити пажњу само на физичке услове који су 

нам од користи за потребе рада. У физичке услове учења и рада спадају 

климатски услови, температура, влажност и кретање ваздуха, осветљење, 

бука итд. 

Показало се да облачни и влажни дани неповољно утичу на 

школски рад и на понашање ученика. Такође, сувише висока или 

сувише ниска температура, сувише сув или сувише влажан ваздух, као 

и устајали ваздух, тј. непроветреност учионица. Најповољнија 

температура за учење и рад је између 18 и 20 степени Целзијуса. Виша 

температура обично изазива млитавост и поспаност код ученика. Исто 

тако, уколико се просторија не проветрава, боравак у њој повећава 

умор, смањује пажњу ученика, који се и лошије осећају у целини. 

Јачина осветљења је веома битан фактор рада у школи. 

Најповољније је природно, дневно осветљење које равномерно и 

подједнаком јачином улази у просторију кроз прозоре, изазивајући 

најмање напрезање очију. Осветљење у просторији зависи од величине 

прозора, угла под којим падају сунчеви зраци, али и од других фактора, 

као што су положај зграде, ширина просторије, близина других 

објеката, годишње доба, боја зидова, чистоћа стакла и сл. Најбитније је 

да клупе у учионицама буду намештене тако да ученицима светлост 

долази са леве стране, како сенке при писању не би ометале рад. 

Сметњу учењу и раду представља и бука. Повремена, испрекидана 

и јака бука нарочито неповољно делује на рад и учење, радна способност 

ученика се смањује, захтевајући и већи напор, а може и негативно да 

утиче на слух, па чак и на нервни систем ученика и наставника. 

Дакле, просторија, учионица или кабинет у коме се ради треба да 

буде довољно светла, проветрена, мирна тј. тиха са температуром 

између 18 и 20 степени, како би квалитет учења и рада био бољи.  

Нека истраживања која се односе на утицај физичке средине, тј. 

њених карактеристика на активност ученика/студената у школи. 

Многе истраживаче је посебно интересовало у којој мери изглед 

школске учионице (универзитетске сале за предавања) утиче на 
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активности ученика и карактер наставе. Овим проблемом се посебно 

бавила Елизабет Ричардсон у свом раду “Физичка средина и њен утицај 

на учење”. Њу пре свега интересује распоред ученика у учионици, а не 

други елементи физичке структуре учионице, будући да сматра да ће 

“стварни процес комуникације између ученика, као и између ученика и 

наставника, бити на известан начин под утицајем физичког распореда у 

различитим просторијама” (Ehrlich, P. R. i Ehrlich, A. H., према Кораћ, 

1978: 66). Наводећи случајеве из своје праксе, она истиче да постоји 

врло јак отпор покушајима промене распореда клупа у учионици. Да би 

до такве промене дошло, потребно је, по њој, да намештај буде 

довољно лак и покретан, да би се могло манипулисати њиме. Њен 

утисак је да је концепт стандардне учионице застарео. “Потребне су 

зграде са малим наставним и семинарским собама, са намештајем који 

ће одговарати раду заснованом на дискусији и истраживањима, заједно 

са различитим радионицама и собама специјално пројектованим за 

активности као што су музика, филм, учење страних језика уз помоћ 

аудиовизуелних средстава и истраживање појава из области друштвених 

наука” (Ehrlich, P. R. i Ehrlich, A. H., према Кораћ, 1978: 66-67). 

Слично истраживање је урадио и Сомер 1967. године. Он је 

покушао да истражи у којој мери школске учионице различите физичке 

структуре утичу на степен ангажовања студената у дискусијама које се 

у њима организују, узимајући у обзир, такође, само распоред студената 

у учионицама. Оно што је добио јесте да је укупна количина дискусије 

била највећа у семинарским собама и да су у дискусији више 

учествовали студенти који су седели ближе предавачу (Кораћ, 1978:67). 

Ова истраживања показују да за пројектовање школског простора треба 

познавати све облике активности које ће се обављати у том простору, и 

имати јасну свест о томе који облик активности желимо да омогућимо 

физичком структуром.  

И овај рад има за циљ да прикаже како поједине физичке 

карактеристике простора, као што су боја зидова, апликације на 

зидовима, наставна средства, намештај, затим физички фактори (бука, 

температура, осветљеност и непроветреност просторија) и величина 

група студената, делују на студенте и њихов рад и учење током наставе. 

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП 

Предмет и задаци истраживања. Предмет нашег истраживања 

се односи на процену деловања појединих физичких карактеристика 
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простора Педагошке школе на квалитет учења и наставе од стране 

студената те школе. Другим речима,  
 испитати утицај боје зидова учионица на квалитет учења и наставе,  

 испитати утицај различитих апликација на зидовима на квалитет 

учења и наставе, 

 испитати утицај различитих наставних средстава на квалитет учења 

и наставе, 

 испитати утицај различитих карактеристика намештаја по 

учионицама на квалитет учења и наставе, 

 испитати утицај величине група студента на квалитет учења и 

наставе, 

 испитати утицај различитих физичких услова на квалитет учења и 

наставе. 

На основу свега тога, испитати који од постојећих кабинета, по 

мишљењу студената, пружа најбоље услове за рад, да ли би постојање 

већег броја кабинета, у односу на садашњи, побољшао целокупни рад и 

квалитет наставе, да ли школи нешто недостаје да би квалитет наставе 

био на вишем нивоу и ако недостаје, шта је то што недостаје? 

Циљ овог истраживања је да утврдимо како студенти Високе 

школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу процењују утицај и 

деловање појединих карактеристика простора школе на квалитет учења 

и наставе, односно, да ли и на који начин одређене карактеристике (боја 

зидова, апликације на зидовима, наставна средства, намештај, физички 

фактори, па и величина група студената) делују на њихово праћење 

наставе и активно учествовање у њој. Такође, биће испитано и да ли 

постоје разлике у тим проценама у зависности од пола, узраста и 

године студија. 

Самим тим, сазнало би се на чему треба додатно радити а шта 

отклонити или променити да би се квалитет наставе и учења 

побољшао, а у томе се састоји и значај овог истраживања. 

Варијабле истраживања. Независне варијабле у истраживању су 

пол, године старости, година студија, боја зидова, апликације на 

зидовима, наставна средства, намештај, физички фактори и величина 

група студената. Зависна варијабла је лични став, тј. мишљење 

испитаника о утицају физичких карактеристика простора школе на 

квалитет учења и наставе. Контролне варијабле су пол студената, 

узраст и година студија. 

Инструменти. За прикупљање података коришћен је упитник 

који је посебно креиран за потребе овог истраживања. Упитник се 

састоји од 25 ајтема који се односе на ставове студената о утицају 
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појединих физичких карактеристика простора школе као што су боја 

зидова, апликације на зидовима, наставна средства, намештај, затим 

величине група студената на часовима, као и појединих физичких 

услова (бука, температура, осветљеност и проветреност просторије) на 

квалитет учења и наставе. 

Узорак испитаника. Истраживање је спроведено у априлу 

месецу 2012. године, на групи од 120 студената прве, друге и треће 

године Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу. 

Испитивање је било групно. Испитаницима је дато упутство за 

одговарање без обзира на то што је на сваком упитнику постојало 

писано упутство, и загарантована им је анонимност одговора. За 

попуњавање упитника, испитаницима је било потребно око 10-15 

минута. Након елиминисања упитника који нису били валидно 

попуњени, формиран је узорак од 116 испитаника који су уредно 

попунили своје упитнике. Од тих 116 испитаника, 98 испитаника је 

било женског пола и 18 мушког пола, старости од 19 до 35 година. Од 

укупног броја испитаника, 39 њих је било из прве године, 40 из друге и 

37 из треће. Демографске карактеристике узорка изражене су у 

фреквенцијама и процентима.  

Табела I. Полна структура узорка 

Пол испитаника f % 

женски 98 84.5 

мушки 18 15.5 

Тотал 116 100.0 

Из табеле I. се види да је проценат испитаница знатно већи 

(84,5%) него проценат испитаника (15,5%), али то не изненађује, с 

обзиром да се школа за васпитаче сматра као „женска школа”, коју у 

мањем проценту уписују мушкарци. Из тог разлога нема сврхе 

варирати пол са било чиме у овом истраживању.  

Табела II. Структура испитаника према годинама старости 

Год.старости испитаника f % 

19-21. године 71 61.2 

22-24. године 32 27.6 

25-27. година 4 3.4 

28-30. година 3 2.6 

преко 30 година 6 5.2 

Тотал 116 100.0 

Из табеле II. видимо да је узорак, по овом критеријуму, 

хетероген. Испитанике смо груписали у пет група. Највећи је проценат 
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оних студената који припадају категорији од 19 до 21. године (61,2%), а 

одмах затим, оних из групе од 22 до 24. године (27,6%).  

Табела III. Структура испитаника према години студија 

Година студија f % 

Прва година 39 33.6 

Друга година 40 34.5 

Трећа година 37 31.9 

Тотал 116 100.0 

Из табеле III. видимо да је узорак по овом критеријуму прилично 

уједначен. 

Статистичка обрада података. У овом истраживању коришћене 

су технике дескриптивне статистике (фреквенције-f, проценти-%, 

аритметичка средина-М, стандардна девијација-СД) за утврђивање 

изражености варијабли истраживања, хи-квадрат тест и израчунавање 

коефицијента контингенције за утврђивање значајности разлике 

учесталости одговора појединих група испитаника и статистика 

закључивања (Пирсонов коефицијент корелације за испитивање 

повезаности између варијабли, АНОВА анализа варијансе – post hoc 

тест - за утврђивање постојања разлике). 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
5
 

На прво питањe, „Да ли боја зидова учионица-кабинета утиче на 

Ваше активно праћење и учествовање у настави (концентрацију за рад), 

а самим тим и на квалитет наставе?“, 44,8% испитаника је одговорило 

потврдно, 21,6% је одговорило са можда, док је 32,8% одговорило 

негативно и само један испитаник да не зна. Резултати добијени хи-

квадратом и коефицијент контингенције нису статистички значајни, 

иако налази истраживања показују да постоје разлике у мишљењу 

испитаника по овом питању. 

Највећи проценат испитаника који су на претходнo питањe 

одговорили потврдно, узимајући у обзир и оне који су одабрали 

категорију „можда“, на питање која боја зидова учионица-кабинета у 

којима се одржава настава би на Вас деловала подстицајно у смислу 

активног праћења и учествовања у настави?, изјаснио се да је то 

наранџаста боја, њих 19,8%. Иако налази истраживања показују да 

постоје разлике у мишљењу испитаника по боји која најподстицајније 

                                                      
5
 Статистички значајне разлике биће приказане у раду, а остале нађене разлике 

које нису биле статистички значајне нису и неће бити приказане.  
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делује на њих, резултати добијени хи-квадрат тестом и коефицијент 

контингенције, указују да те разлике нису статистички значајне. 

На питање, Да ли тренутна боја зидова у кабинетима делује 

подстицајно на Вас и Ваше активно праћење наставе током часова?, 

више од половине испитаника, њих 56,9% је одговорило негативно. То 

је било за очекивати, с обзиром да је тренутно само једна учионица 

окречена наранџастом бојом, и једна нежно зеленом, која се по бирању 

испитаника нашла на другом месту. Међутим, разлике које су добијене 

статистичком обрадом нису статистички значајне.  

На 46,6% испитаника, апликације као што су уметничке слике, 

фотографије делују подстицајно, али на 44,8% испитаника такве 

апликације немају никаквог ефекта. Добијене разлике између студената 

нису статистички значајне. 

Иако различити ликовни радови на већину испитаника делују 

подстицајно (51,7%), проценат оних који кажу да на њих такви радови 

немају никаквог ефекта је исто јако велик (40,5%). Ни овде добијене 

разлике нису статистички значајне.  

На следеће питањe више од половине испитаника (56,9%) 

одговорило је да развојна мапа делује подстицајно на њихов рад и 

учење, из разлога што та мапа има едукативни карактер и помаже им да 

боље и лакше, увидом у њу, савладају карактеристична понашања деце 

одређеног узраста у различитим сферама развоја. Од укупног броја 

испитаника 29,3% студената је мисли да та мапа нема никаквог ефекта 

на њихово учење током наставе, 11,2% „не зна“, а 2,6% каже да њих 

делује ометајуће. Резултати показују да добијене разлике, ипак, нису 

статистички значајне. 

Из нашег узорка, 65,5% испитаника је одговорило да им у 

савлађивању и разумевању градива током часова јако помаже 

коришћење интерактивне табле и такође напоменули да би добро било 

кад би свака учионица имала по једну. 25% студената је одабрало 

опцију „можда понекад“, 6,9% сматра да им коришћење интерактивних 

табли не помаже у савлађивању и разумевању градива током часова, а 

свега 2,6% се определило за опцију „не знам“. Када смо хтели да 

утврдимо да ли су постојеће разлике у процени утицаја коришћења 

интерактивних табли на рад и учење између испитаника различитог 

узраста и различите године студија статистички значајне, добили смо 

да разлике између студената из различитих година студија нису 

статистички значајне, док је између студената различитог узраста 

утврђена статистичка значајност. Резултати добијени хи-квадрат тестом 
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и коефицијент контигенције, указују да су разлике статистички 

значајне на нивоу Sig < 0,05 и износе Sig 0,034.  

Табела IV. Процена утицаја коришћења интерактивних табли на 

квалитетније учење и рад током часова у односу на узраст 

Год. старости 

испитаника 

утицај коришћења интерактивних 

табли на квалитетније учење и рад 

током часова 

Тотал χ2 df Sig. да не 
можда 
понекад не знам 

19-21 49 7 15 0 71 

22.35 12 .034 

22-24 19 1 10 2 32 

25-27 1 0 2 1 4 

28-30 1 0 2 0 3 

преко 30 6 0 0 0 6 

Тотал 76 8 29 3 116 

Дакле, највише је било испитаника из категорије узраста од 19-

21. године који су оценили да им коришћење интерактивне табле 

значајно више помаже у савлађивању и разумевању градива током 

часова у односу на остале категорије узраста (Табела IV). 

Код питања везаног за утицај класичних табли, имамо једнак број 

оних којима коришћење класичних табли не помаже у учењу и оних 

који су одговорили да им можда понекад помаже. Тај проценат је 34,5, 

док је 28,4% оних који су на овом питању одговорили потврдно. За 

опцију „не знам“ определило се 2,6% испитаника. Резултати добијени 

хи-квадрат тестом и коефицијент контингенције, указују да разлике 

нису статистички значајне. 

У вези са утицајем пројектора, чак 92,2% испитаника се слаже са 

тим да им овај вид презентовања градива јако помаже у бољем и 

лакшем савлађивању истог. Међутим, иако налази истраживања 

показују да је много више оних студената који кажу да им коришћење 

пројектора помаже у бољем савлађивању градива током наставе, 

резултати добијени хи-квадрат тестом и коефицијент контингенције 

говоре да те разлике нису статистички значајне. 

Такође, велики је проценат и оних (71,6%) којима коришћење 

музичких инструмената, тј. вежбање на њима доста помаже у раду 

током вокално-инструменталне наставе. Али, разлике добијене 

анализом нису статистички значајне.  

Значајно већи је проценат оних студената који на питање: Да ли 

удобност/неудобност седења на столицама утиче на праћење и 

учествовање, а самим тим и на квалитет наставе? одговара позитивно 

(87,1%). Без обзира на то, добијене разлике нису статистички значајне.  
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Што се тиче концентрације која им је потребна за квалитетно 

праћење наставе и питања да ли је она иста када седе на тврдој дрвеној 

и када седе на меканој столици, највећи проценат студената (75,9) 

одговорио је да концентрација није иста у зависности од тога на каквој 

столици седе. Нађене разлике, међутим, нису статистички значајне.  

У нашем узорку, 70,7% испитаника је рекло да је 

функционалност клупа и столица у смислу померања битна за 

квалитетан рад током часова и тај проценат је значајно већи од 

процента у осталим категоријама одговора. Разлике у мишљењу јесу 

уочљиве, али нису статистички значајне. 

Највећи број испитаника, њих 93 (80,2%), одговорило је да 

одређена форма седења има утицаја на њихову мотивацију за рад током 

часова, али резултати хи-квадрат теста и коефицијента контигенције 

указују да разлике нису статистички значајне. 

Форма седења која пружа боље могућности за рад, по одабиру 

наших испитаника, јесте полукружног, тј. радионичарског типа. За 

овакав начин седења определило се 92 студента или у процентима, 

79,3% у односу на класичну форму, коју је одабрало 24 студената 

(20,7%). И овде разлике јесу евидентне, али нису статистички значајне. 

Од 116 испитаника, 93,1% сматра да величина група студената 

утиче на квалитет наставе, при чему 91,4% каже да је квалитет наставе 

и учествовање у њој знатно боље када су те групе мање. Разлике које су 

добијене статистичком обрадом немају статистичку значајност. 

На велики број студената (100 или 86,2%) бука има утицаја и то 

тако што омета њихов рад и учење током наставе а тиме смањује и сам 

учинак рада (95,7% испитаника је рекло да бука делује ометајуће). 

Проверавајући да ли су постојеће разлике између испитаника 

различитог узраста и различите године студија статистички значајне, 

добили смо статистичку значајност разлика између студената у 

зависности од године студија на нивоу Sig < 0,05 (Сиг 0,039). Као што 

можемо приметити из табеле В, једино су се студенти прве године, свих 

39-оро (100%) изјаснили да бука има ометајући утицај на њих 

приликом рада, не бирајући ниједну другу категорију одговора.  
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Табела V. Процена начина на који бука делује на студенте у односу на 

годину студија 

година 

студија 

начин на који бука делује на 
студенте 

 

Тотал χ
2
 df Sig. подстицајно ометајуће 

нема никаквог 

ефекта 

I година 0 39 0 39 

10.09 4 .039 
II година 0 37 3 40 

III година 2 35 0 37 

Тотал 2 111 3 116 

Од укупног броја испитаника 75% одговорило је да температура, 

била она ниска или висока, утиче на њихов рад и учинак током наставе, 

на 23,3% испитаника она можда понекад делује, док је само један 

испитаник рекао да на њега не делује и један да не зна. Нађене разлике, 

међутим, нису статистички значајне.  

Слабо осветљење у учионицама омета праћење и сам квалитет 

наставе. Са тим се сложило 78,4% наших студената. Али, ни овде 

добијене разлике нису статистички значајне.  

Такође, и непроветреност учионица може да утиче на наш рад, у 

овом случају на рад наших студената. Велики проценат њих се слаже са 

овом тврдњом (93,1%). Резултати добијени хи-квадрат тестом и 

коефицијент контингенције, указују да разлике према години студија 

нису статистички значајне на нивоу Sig < 0,05 (Sig 0,532), али јесу 

статистички значајне према узрасту испитаника (Sig 0,000). Међу 

онима који се слажу са тим да боравак у непроветреним учионицама 

омета праћење и рад током наставе највише има из категорије узраста 

од 19-21. године (68 студената), 29 узраста 22-24. године, троје узраста 

25-27. година, двоје од 28-30. година и шесторо оних преко 30 година. 

Расподела одговора по осталим категоријама као и претходно речено 

може се видети из Табеле VI. 

Табела VI. Процена утицаја непроветрености учионица на праћење и рад 

током наставе у односу на узраст 

године старости 

испитаника 

боравак у непроветреним учионицама омета 
праћење и рад током наставе Тотал χ

2
 df Sig. 

да не можда понекад не знам 

19-21 68 0 3 0 71 

44.47 12 .000 

22-24 29 1 2 0 32 

25-27 3 0 1 0 4 

28-30 2 0 0 1 3 

преко 30 6 0 0 0 6 

Тотал 108 1 6 1 116 
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На питање „Који од кабинета који постоје у Вашој школи 

(Језички, Математички, Психо-педагошки, Кабинет уметности, 

Информатички, Амфитеатар, Велика учионица, Фискултурна сала) по 

Вашем мишљењу пружа најбоље услове за рад а тиме онда и на Вас 

делује подстицајно“?
6
 највећи број студената изабрао је Психо-

педагошки кабинет (чак 85 пута биран), на другом месту нашао се 

Амфитеатар (48 пута биран), на трећем Информатички кабинет (41), 

затим Фискултурна сала (33), Кабинет уметности (31), онда Велика 

учионица, тј.стара библиотека (21), Језички кабинет (19 пута биран) и 

на крају, Математички кабинет (само 7 пута биран). Психо-педагошки 

кабинет је најскорије и реновиран, па се можда и могло очекивати да ће 

већи број студената изабрати њега. Налази се на јужној страни, 

осветљен је, има климу за регулисање температуре, што ниједан други 

кабинет нема, такође, једини је радионичарског типа (полукружно 

постављене трапезасте клупе и удобне столице), има пројектор, таблу и 

већину оног што су студенти наводили да им је битно за рад. 

Да би постојање већег броја кабинета побољшао рад и квалитет 

наставе сматра 81% испитаника. Такође, велики проценат студената 

(87,1%) сматра да школи недостаје још пуно тога како би квалитет 

наставе био на вишем нивоу.  

Такође 87,1% испитаника дели мишљење да школи недостају 

поједине просторије које би омогућиле још квалитетнији рад, а 7,8% је 

изабрало опцију „можда“. Они студенти који су одговорили потврдно 

на овом питању, узимајући у обзир и оне који су одабрали категорију 

„можда“, били су у могућности да од понуђених одговора изаберу оно 

што сматрају да школи недостаје, чак и сва три понуђена одговора, али 

и да сами допишу свој предлог. Најчешће биран одговор од понуђених, 

био је посебан простор за паузу – студентски клуб, у који би користили 

у време паузе у распореду часова (изабран 96 пута – највише од стране 

студената друге године – 34 пута и по 31 пут од стране студената прве 

и треће године), затим посебна просторија за читаоницу (пошто је сад у 

склопу библиотеке, иста просторија – 81 пут бирана – највише студенти 

друге године – 30 пута, затим студенти треће године – 26 пута и 

студенти прве године – 25 пута) и 45 пута биране посебне просторије 

које би биле намењене само одржавању консултација (највише су овај 

одговор бирали студенти треће године, који реално највише и долазе на 

консултације, затим студенти друге године – 16 пута и на крају 

студенти прве године – 8 пута).  

                                                      
6
 На овом питању студенти су могли да изаберу један или више одговора, тј. 

кабинета.  
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УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА РАЗЛИКА ПРЕМА УЗРАСТУ И ГОДИНИ 

СТУДИЈА 

Претпоставили смо да у зависности од узраста и године студија 

постоје извесне разлике у процени утицаја појединих физичких 

карактеристика простора школе између студената. Значајност разлика 

испитивали смо F-тестом. Прво ћемо приказати добијене резултате с 

обзиром на узраст испитаника.  

Табела VII. Просечне вредности физичких карактеристика простора с 

обзиром на године старости испитаника 

Узраст  

коришћење 

интерактивних 
табли 

концентрација за 

рад је иста и када 
се седи на тврдој 

дрвеној и када се 

седи на меканој 
столици 

боравак у 
слабо 

осветљеним 

учионицама 

боравак у 

непроветреним 
учионицама 

19-21 
М 
N 

1,52 
71 

1,93 
71 

1,54 
71 

1,08 
71 

22-24 
М 

N 

1,84 

32 

1,94 

32 

1,16 

32 

1,16 

32 

25-27 
М 
N 

2,75 
4 

1,75 
4 

1,00 
4 

1,50 
4 

28-30 
М 

N 

2,33 

3 

2,33 

3 

1,00 

3 

2,00 

3 

преко 30 
М 
N 

1,00 
6 

2,50 
6 

1,00 
6 

1,00 
6 

Тотал 
М 

N 

1,65 

116 

1,97 

116 

1,37 

116 

1,14 

116 

Табела VIII. Разлике у погледу физичких карактеристика простора с 

обзиром на године старости испитаника (F-тест) 

Физичке к-ке простора и год. старости df F Sig. 

Коришћење интерактивних табли  

Between Groups  

Within Groups  
Тотал 

 

4 

111 
115 

3.388 .012 

Концентрација за рад је иста…  
Between Groups  

Within Groups  

Тотал 

 
4 

111 

115 

2.138 .081 

Боравак у слабо осветљеним учионицама 

Between Groups  
Within Groups  

Тотал  

 

4 
111 

115 

2.483 .048 

Боравак у непроветреним учионицама 
Between Groups  

Within Groups  

Тотал 

 
4 

111 

115 

2.978 .022 
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Из табеле VIII. можемо запазити да постоје статистички значајне 

разлике на нивоу 0,05 између испитаника различитих категорија 

узраста по питању утицаја коришћења интерактивних табли на 

квалитетније учење и рад током часова (F=3,388, н.з. 0,012), затим по 

питању тога да ли боравак у слабо осветљеним учионицама омета 

праћење и квалитет наставе (F=2,483, н.з. 0,048) као и да ли боравак у 

непроветреним учионицама омета праћење и рад током наставе 

(F=2,978, н.з. 0,022). 

У циљу добијања додатних података, пост хоц тестом утврдили 

смо разлике између студената с обзиром на узраст на појединим 

физичким карактеристикама и добили следећи значајан резултат 

(табела IX): 

Табела IX. Разлике аритметичких средина на појединим физичким 

карактеристикама простора између студената с обзиром на узраст 

Физ.к-ке простора 
Године старости 

М1-М2 Sig. 
М1 М2 

подстицајно дејство тренутне боје зидова 25-27 19-21 .90141(*) .029 

Коришћење интерактивних табли 

22-24 

25-27 

25-27 
28-30 

Преко 30 

19-21 

Преко 30 
Преко 30 

.84375(*) 

1.22887(*) 

1.75000(*) 
1.33333(*) 

.039 

.010 

.003 

.040 

коришћење класичних табли Преко 30 25-27 1.16667(*) .036 

Концентрација за рад је иста… Преко 30 

19-21 

22-24 

25-27 

.57042 

.56250 

.75000 

.013 

.019 

.031 

Форма седења која пружа боље могућности за 

учење и рад 
Преко 30 28-30 .66667(*) .021 

Боравак у слабо осветљеним учионицама 19-21 22-24 .37896(*) .015 

Боравак у непроветреним учионицама 28-30 
19-21 
22-24 

Преко 30 

.91549(*) 

.84375(*) 

1.00000(*) 

.003 

.007 

.006 

(*) Статистички значајна разлика на нивоу 0,05 

Анализом варијансе је добијена статистички значајна разлика 

између студената који имају 25-27 година и оних који имају 19-21. 

Разликују се њихова мишљења када је у питању подстицајно дејство 

тренутне боје зидова (разлика аритметичких средина износи 0,901, н.з. 

0,029 у корист студената из категорије од 25-27. година који имају већу 

аритметичку средину). То би значило да студенти од 25-27. година 

(група која се није определила за наранџасту боју приликом одабира) у 

односу на оне од 19-21. године, сматрају да тренутна боја зидова на 

праћење наставе током часова делује подстицајније него што то 

сматрају студенти од 19-21. године старости (категорија студената која 

је у највећем проценту изабрала управо наранџасту боју, а као што смо 
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напоменули раније, тренутно је само једна учионица окречена том 

бојом). 

Статистички значајна разлика је добијена и у вези са питањем 

утицаја коришћења интерактивних табли на квалитетније учење и рад 

током часова и то између студената од 22-24. године и студената преко 

30 година (разлика аритметичких средина износи 0,844, н.з. 0,039 у 

корист студената од 22-24. године који имају већу аритметичку 

средину), затим између студената од 25-27. године и студената од 19-

21. година (разлика аритметичких средина износи 1,229, н.з. 0,010 у 

корист студената из категорије од 25-27. година), онда између 

студената од 25-27. године и студената преко 30 година (разлика 

аритметичких средина износи 1,750, н.з. 0,003 у корист студената од 

25-27. година) и на крају, између студената старосних година од 28-30 и 

студената преко 30 година (разлика аритметичких средина износи 

1,333, н.з. 0,040 у корист студената из категорије од 28-30 година). 

Дакле, студенти из категорија 22-24, 25-27 и 28-30 година сматрају да 

интерактивне табле у већој мери помажу у учењу током часова него 

студенти из категорија са којима су упоређивани. 

Такође, статистички значајна разлика је добијена између 

студената који имају преко 30 година и студената од 25-27. по питању 

коришћења класичних табли на квалитетније учење и рад током часова 

(разлика аритметичких средина износи 1,667, н.з. 0,036 у корист 

студената преко 30 година који имају већу аритметичку средину). 

Студенти преко 30 година имају израженији став о томе да употреба 

класичних табли помаже квалитетнијем раду и учењу током часова, 

што се у потпуности слаже са претходно добијеним налазом.  

Анализом варијансе је добијена и статистички значајна разлика у 

вези са питањем да ли је концентрација потребна за пуно праћење 

наставе иста и када се седи на тврдој дрвеној и када се седи на меканој 

столици. Те разлике су нађене међу студентима који имају преко 30 

година и: студената узрасне категорије од 19-21. (разлика аритметичких 

средина износи 0,570, н.з. 0,013 у корист студената преко 30 година 

који имају већу аритметичку средину), затим студената од 22-24. 

(разлика аритметичких средина износи 0,563, н.з. 0,019 у корист 

студената преко 30 година) и студената од 25-27. (разлика 

аритметичких средина износи 0,750, н.з. 0,031 у корист студената преко 

30 година). Студенти који имају преко 30 година, у односу на остале, 

имају израженији став да је концентрација за рад која им је потребна за 

квалитетно праћење наставе иста без обзира на каквој столици седе. 

Овај, као и претходни налаз можемо тумачити њиховом већом 
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зрелошћу и адаптираношћу на различите услове у којима се налазе у 

односу на млађе студенте. 

Статистички значајна разлика је нађена између студената од 

преко 30 година и студената од 28-30 година и по питању форме седења 

која пружа боље могућности за рад и учење. Разлика аритметичких 

средина износи 0,667, н.з. 0,021. Студенти преко 30 година имају 

израженије мишљење у вези с тим да форма радионичарског типа 

седења пружа боље могућности за рад и учење него студенти од 28-30. 

година. 

Статистички значајне разлике добијене су и по питању тога да ли 

боравак у слабо осветљеним учионицама омета праћење и сам квалитет 

наставе, као и по питању да ли боравак у непроветреним учионицама 

омета праћење и рад током часова. У вези са првим питањем, нађене су 

разлике између категорије студената од 19-21. и студената од 22-24. 

године. Више изражен став имају студенти из категорије 19-21. године 

(разлика аритметичких средина износи 0,379, н.з. 0,015). Добијене 

разлике у вези с другим питањем су између студената од 28-30. година 

и: студената од 19-21. год. (разлика аритметичких средина износи 

0,915, н.з. 0,003), затим студената од 22-24. год. (разлика аритметичких 

средина износи 0,844, н.з. 0,007) као и између студената од 28-30. и 

студената преко 30 година(разлика аритметичких средина износи 1, н.з. 

0,006). Студенти од 28-30 година сматрају у већој мери да боравак у 

непроветреним учионицама омета праћење и рад током часова него 

студенти из категорија са којима су упоређивани.  

На основу F-коефицијента и степена сигурности утврдили смо 

разлике између ставова испитаника о физичким карактеристикама 

простора школе и с обзиром на годину студија (табела XI). Добијена је 

статистички значајна разлика између испитаника различитих година 

студија у вези са начином на који бука делује на учење и рад током 

часова (F=3,928, н.з. 0,022) и по питању утицаја температуре на учење 

и рад током наставе (F=2,917, н.з. 0,058) на нивоу 0,05.  
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Табела X. Просечне вредности појединих физичких карактеристика 

простора с обзиром на годину студија испитаника 

Година 
студија 

 Начин на који бука 
делује 

Утицај 
температуре 

Утицај величине групе 

I М 

N 

2.00 

39 

1,77 

39 

1,21 

39 

II М 
N 

2.07 
40 

1,40 
40 

1,00 
40 

III М 

N 

1.95 

37 

1,32 

37 

1,16 

37 

Тотал М 
N 

2.01 
116 

1,50 
116 

1,13 
116 

Табела XI. Разлике у погледу физичких карактеристика простора с 

обзиром на годину студија испитаника (F-тест) 

Физичке к-ке простора и год. студија df F Sig. 

Начин на који бука делује  

Between Groups  
Within Groups  

Тотал 

 

2 
113 

115 

3.928 0,022 

Утицај температуре 

Between Groups  

Within Groups  
Тотал 

 

2 

113 
115 

 

 

2,917 

 

 

0,058 

Утицај величине групе студената 

Between Groups  

Within Groups  
Тотал  

 

2 

113 
115 

2.233 0.112 

Пост хок тестом утврдили смо постојање статистички значајних 

разлика између студената одређене године студија по питању начина на 

који бука делује на њих током часова, по питању утицаја температуре 

на учење и рад током наставе и по питању утицаја величине групе 

студената на квалитет наставе (табела XII). 

Табела XII. Разлике аритметичких средина на појединим физичким 

карактеристикама простора између студената с обзиром на годину студија 

коју похађају 

Физ.к-ке простора Година студија 
           М1                   М2 М1-М2 Sig. 

Начин на који бука делује  II III .12905(*) .006 

Утицај температуре  I III .44491(*) .027 

Утицај величине групе  I II .20513(*) .047 

(*) Статистички значајна разлика на нивоу 0,05 

Анализа варијансе показује да постоји статистички значајна 

разлика између студената друге и студената треће године студија по 

питању начина на који бука делује на њих током часова. Студенти 
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друге године изразитије оцењују такво ометајуће дејство буке на учење 

и рад током наставе у односу на студенте треће године (разлика 

аритметичких средина износи 0,129, н.з. 0,006). Радна способност 

ученика се, при том, смањује, захтевајући и већи напор. Затим, између 

студената прве и студената треће године по питању утицаја 

температуре на учење и рад током наставе. Студенти прве године имају 

израженији став о томе да температура учионице, било да је ниска или 

висока, и те како утиче на њихов рад и учење за време часова у односу 

на студенте треће године (разлика аритметичких средина износи 0,445, 

н.з. 0,027). То се може протумачити њиховом још непотпуном 

адаптираношћу на различите услове у односу на студенте треће године. 

И на крају, између студената који похађају прву и студената који 

похађају другу годину студија у изражености мишљења по питању 

утицаја величине групе студената на квалитет наставе. Студенти прве 

године имају израженији став о томе да величина групе студената 

утиче на рад и сам квалитет наставе (разлика аритметичких средина 

износи 0,205, н.з. 0,047). У групама са мањим бројем студената се 

квалитетније ради, сви су усмерени једни на друге, тако да је учинак на 

часу бољи. 

ЗАКЉУЧАК 

Ставови студената Високе школе струковних студија за 

васпитаче о утицају појединих физичких карактеристика простора 

школе на учење и рад, а самим тим, и на квалитет наставе статистички 

се значајно разликују у односу на узраст по питању утицаја 

интерактивних табли и боравка у непроветреним учионицама на учење 

и рад, као и у односу на годину студија по питању начина на који бука 

делује на студенте током рада на часовима. 

Нађена је и статистички значајна разлика између појединих 

узрасних категорија студената и утицаја слабог осветљења на њихово 

праћење наставе, затим, по питању удобности седења на столицама и с 

тим повезаној концентрацији за рад, подстицајног дејства тренутне боје 

зидова у кабинетима, утицаја класичних табли и форме седења која 

пружа боље могућности за рад. Анализа варијансе је показала да по 

питању утицаја интерактивних табли и утицаја боравка у 

непроветреним учионицама, такође, постоје статистички значајне 

разлике између појединих узрасних категорија. 

Приликом упоређивања студената из различитих година студија, 

добили смо статистички значајне разлике у процени утицаја 
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температуре на њихово учење и рад током часова, затим по питању 

утицаја величине групе на часовима, као и по питању утицаја буке 

током наставе.  

Дакле, наша претпоставка да физичке карактеристике простора 

школе, као и физички фактори имају утицаја на рад наших студената 

током часова, као и да постоје извесне разлике у процени утицаја истих 

између студената у зависности од узраста и године студија, је 

делимично потврђена. 

Занимљиво је на крају још истаћи и то да је највећи број 

студената изабрао Психо-педагошки кабинет као један од кабинета, 

који по њима пружа најбоље услове за рад, јер поседује све оно што им 

је неопходно за квалитетно праћење и активно учествовање у настави, 

па према томе задовољава све стандарде једне добре учионице, тј. 

кабинета. Међутим, велики проценат испитаника сматра да би 

постојање већег броја кабинета, а можемо додати и просторија, у 

односу на садашњи, додатно побољшао рад и квалитет наставе. У вези 

с тим, сматрамо да је битно споменути и неке од предлога које су 

испитаници давали, како би квалитет наставе био на још вишем нивоу. 

Проценили су да им је највише потребан посебан простор за паузу – 

студентски клуб, затим, посебна просторија за читаоницу, просторије 

које би биле намењене само одржавању консултација, студентска 

кантина, засебна сала за физичко васпитање, помоћне столице у холу за 

седење, посебна просторија за вежбање на музичким инструментима, 

просторија за изложбу различитих студентских радова, потребни 

реквизити за физичко васпитање и сл. 
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CHARACTERISTICS OF SCHOOL FACILITIES AND THEIR 

IMPACT ON EDUCATIONAL PROCESS AND STUDENTS‟ 

WORK 

I  n  P. Pe  o ić 

Abstract: Much research suggests that educational process, learning and 

students‟ performance depend on a number of factors such as personal and 

professional characteristics of teachers, urricula, and the quality of teaching and 

extra-curricular activities. In addition, the quality of educational process is closely 

connected to material-technical conditions of the school and the quality of teaching 

equipment. This mostly concerns school facilities (school buildings, classrooms, 

cabinets, library, other facilities, courtyard and gymnasium), equipment, furniture 

and teaching aids. However, quality learning and work also require favourable 

physical, physiological, social and psychological conditions for study. 

This is the reason why this paper investigates students' opinions concerning 

the influence of certain characteristics of school facilities (wall colours, visual aids 

hanging on walls, teaching aids, furniture), and other physical aspects, including the 

size of student's groups on the quality of study and learning, as well as whether these 

opinions vary according to sex, age and year of study. The data was collected by a 

questionnaire comprising 25 items especially designed for the needs of this 

investigation. There were 116 respondents, students of the Preschool Teacher 

Training College in Kruševac.  

The findings show that certain features of the space and certain physical 

characteristics do have impact on students‟ work and performance, and therefore on 

the quality of teaching. They also demonstrate that students‟ estimates and opinions 

vary according to age and year of study. 

Key terms: physical characteristics of space, physical factors of the 

environment, study, teaching. 
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ПОСТУРАЛНИ СТАТУС НОГУ И СВОДА СТОПАЛА КОД 

ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И ЕФЕКТИ 

КОРЕКТИВНОГ ВЕЖБАЊА У ОКВИРУ УСМЕРЕНИХ 

АКТИВНОСТИ 

Ирена Р.Станишић, Марија M.Ђорђевић, Сава З.Максимовић 

Сажетак: Са циљем да се истражи и утврди постурални статус деце 

предшколског узраста као и ефикасност корективног вежбања у оквиру 

усмерених активности из физичког васпитања деце предшколског узраста, 

спроведено је истраживање на узорку шездесеторо деце (39 девојчица и 21 

дечака), узраста 6 година, полазника дечијег вртића "Наша Радост" у 

Крушевцу. Постурални статус ногу процењен је помоћу методе Наполеона 

Воланског. По њему постоје три оцене: 0, 1 и 2. Степен спуштености свода 

стопала процењен је помоћу плантограма (методе тумачење – Томсенова). На 

овај начин издвојени су резултати који одговарају нормалном стопалу, I и II 

степену спуштености. На основу ових метода процењен је постурални статус и 

у оквиру двомесечног корективног рада припремљене су вежбе у оквиру 

усмерених активности за корекцију датих неправилности ногу и свода стопала 

које су се са децом спроводиле три пута недељно. На основу добијених 

резултата може се закључити да постоје одступања постуралног статуса ногу и 

свода стопала код деце и да програм корективног вежбања у оквиру усмерених 

активности има позитиван ефекат на исправљање датих поремећаја.  

Кључне речи: постурални статус ногу, спуштеност свода стопала, 

предшколска деца. 

УВОД 

Утицај раста и развоја на постурални статус предшколске деце 

посебно је занимљиво подручије истраживања, поготову када се зна да 

то представља сензитивни период раста и развоја, те самим тим и 

могућности наглих промена на скелету које се најчеће примарно 

манифестују у виду функционалних постуралних поремећаја а 

њиховим нетретирањем у каснијим фазама развоја могу задобити и 
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трајна, структурална оштећења локомоторног апарата. Из тог разлога 

перманентним истраживањима на задату тему покушава се, да се 

помогне у реализацији превентивног деловања на постурални статус 

деце предшколског узраста у пракси, указујући на неке законитости, 

неминовности развојног процеса, а све са жељом правилног 

усмеравања и планирања процеса наставе физичког васпитања у оквиру 

усмерених активности у раду са децом предшколског узраста. Да би се 

утврдио моменат настанка постуралног поремећаја, без обзира на узрок 

његовог настанка, овај проблем потребно је испитати од момента 

уласка деце у нову средину, тј. у вртић или школу. С тим у вези мора се 

створити одређени стандард који се треба пратити, како би, неопходно, 

превентивно утицали на правилан раст и развој предшколске деце у 

оквиру усмерених активности. 

Лоше држање тела и ногу предшколске и школске деце 

показатељ је здравствених проблема који могу постати веома озбиљни 

уколико се лоше држање не исправи на време. И поред тога, често се 

дешава да се овакви проблеми не уоче правовремено. Идеално би било 

када би васпитачи уочили прве показатеље лошег држања тела (Brower 

i sar., 1979). Најзначајнију улогу у формурању правилног држања тела, 

ногу и свода стопала имају мишићи, као активан део апарата за 

кретање. Слабост појединих мишићних група, њихово превелико и 

једнострано оптерећење, може да изазове појаву различитих поремећаја 

на кичменом стубу, грудном кошу, горњим и доњим екстремитетима, а 

посебно на стопалу. Због пластичности и сензитивног дечјег организма, 

формирање правилног постуралног статуса је од посебног значаја у 

предшколском периоду развоја и у првим годинама школовања (Сабо, 

2006б). Узроци појаве и настајања постуралних поремећаја код деце су 

различити: гојазност (Милошевић и сар., 2007а, Милошевић и сар., 

2007б), потхрањеност (Протић-Гава, 2008), недовољна физичка 

активност која са поласком у школу опада (Sallis, 2000), што у каснијем 

животном добу представља озбиљан проблем. Главне препреке 

одржавању физичке активности на оптималном нивоу, представљају 

недостатак времена, одсуство енергије и заинтересованости или 

мотивације (Максимовић и Милошевић, 2008). Спортски резултат 

родитеља и њихова ангажованост у спортским организацијама утиче на 

физичку активност детета у току недеље (Матић и Максимовић, 2007), 

као и на учешће родитеља у физичкој активности детета у току недеље. 

Резултати неких истраживања показују да боље индикаторе 

постуралног статуса предшколске деце Војводине имају деца чији се 

родитељи рекреативно баве спортом (Протић-Гава и сар., 2006). 
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Најчешће промене на стопалима се огледају у слабљењу и попуштању 

свода стопала (равно стопало – pes planus) (Бокан, 1977). 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ истраживања је да се истражи и утврди постурални статус 

деце предшколског узраста као и ефикасност корективног вежбања у 

оквиру усмерених активности на постурални статус ногу и свода 

стопала код деце са дијагностикованим поремећајем. 

Основни задаци истраживања су: 
 Установити постурални статус ногу и свода стопала деце 

предшколског узраста; 

 Дизајнирати програм вежби који je усаглашен са потребама 

корекције појединих сегмената ногу и свода стопала и укључити 

децу у организовани рад; 

 Испитати да ли корективно вежбање у оквиру усмерених 

активности из физичког васпитања побољшава постурални статус 

ногу и свода стопала деце. 

МЕТОД РАДА И ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

У оквиру методе примењена је техника посматрања и мерења у 

оквиру које спада: 

Преглед „X“ и „О“ ногу - мерењем удаљености стопала при 

спојеним бутинама и коленима („X“ ноге) и мерењем удаљености 

колена при спојеним стопалима („О“ ноге) помоћу методе Наполеона 

Воланског. По њему постоје три оцене: 0, 1 и 2.  
 Оцена 0 је када се сви параметри налазе у нормалним односима - 

колена и пете се додирују, ноге се целом дужином нехотице 

додирују.  

 Оцена 1 представља одређено одступање од нормалног држања, 

које се може успешно санирати кроз наставу физичког васпитања 

(функционални стадијум – попуштање активног дела локомоторног 

апарата) – размак у нивоу колена или пета је већи од 2 cm.  

 Оцену 2 карактеришу знатна одступања од нормалног статуса 

држања тела (одговара структуралним променама, те спада у 

надлежност здравствених институција) – размак између колена и 

пета је већи од 3 cm. 

За процену држања свода стопала примењена је метода 

плантографије - Томсенова метода. Помоћу ове методе утврђује се 

проценат спуштености стопала, а на основу процента спуштености 
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одређује се степен спуштености. На овај начин издвојени су резултати 

који одговарају нормалном стопалу, а затим и I и II степену 

спуштености. 

У оквиру двомесечног корективног рада припремљене су вежбе у 

оквиру усмерених активности за корекцију датих неправилности ногу и 

свода стопала које су се са децом спроводиле три пута недељно. 

Програм корективног рада је посебно дизајниран за ову сврху. 

Садржао је комплексе вежби за јачање тонуса мишића читавог тела, пре 

свега мишића стопала и екстензора ногу, затим комплекс вежби за 

повећање покретљивости у зглобовима и побољшање нервно-мишићне 

координације. Вежбе за корекцију ногу и свода стопала индивидуално 

су спроведене 

ОПИС ИСТРАЖИВАЊА 

Процена и мерење испитаника извршена је у радним собама 

вртића. Деца су при томе била боса и у гаћицама. Инспекција сваког 

испитаника вршена је са удаљености од око 2m, при чему су 

анализирани поједини сегменти тела по утврђеном редоследу. 

Прикупљени подаци су прегледани, сређени у мерним листама - 

посебно за сваког испитаника, а затим разврстани по полној 

припадности, те подвргнути математичко - статистичкој обради. 

Резултати су продискутовани и на крају изведени. Добијени подаци су 

обрађени према фреквенцији појављивања у одговарајућим 

категоријама постуралног статуса - посебно по половима. Стање у 

појединим сегментима тела изражено је бројчано и процентуално.  

УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживања су спроведена у вртићу „Наша Радост“. 

Испитивањем је обухваћено 60 испитаника, од тога 39 девојчица и 21 

дечака. Узорком истраживања обухваћена су деца предшколског 

узраста. 

Применом дескриптивне статистике утврђена је бројчана и 

процентуална заступљеност поремећаја статуса ногу и свода стопала. 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Табела 1. Резултати анализе постуралног статуса ногу 

POL 0 1 2 UKUPNO 

DEČACI 16-76,2% 4 - 19,1% 1-4,7% 21- 35% 

DEVOJČICE 33- 84,6% 6- 15,4% 0 - 0% 39- 65% 

UKUPNO 49- 81,7% 10 -16,7% 1- 1,6% 60-100% 

Подаци у табели 1. показују да око 81,7% деце има нормалан 

облик ногу, а да 19,1% дечака и 15,4% девојчица има одређена 

одступања која се третирају као функционални стадијум деформитета. 

У просеку, дечаци и девојчице имају знатна одступања облика ногу у 

1,6% случајева. 

Табела 2. Резултати анализе држања свода стопала 

POL 
NORMALNO 

DRŢANJE 
I0 II0 UKUPNO 

DEČACI 17-81% 3-14,3% 1-4,7% 21-35% 

DEVOJČICE 21-53,8% 15-38,5% 3-7,7% 39-65% 

UKUPNO 38-63,3% 18-30% 4-6,7% 60-100% 

Из табеле 2. се може закључити да већина деце има нормалан 

свод стопала (63,3%). Спуштено стопало које одговара I°, односно 

функционалном облику деформитета има (I°=30%), где је дошло до 

попуштања мишића стопала, а тиме и свода. Овај стадијум се може 

отклонити применом одговарајућих телесних вежби. Релативно мали 

број деце има II° спуштености, односно равно стопало (II°=6,7%).  

Табела 3. Резултати анализе постуралног статуса ногу након примене 

корективних вежби 

POL 0 1 2 UKUPNO 

DEČACI 18-85,8% 2-9,5% 1-4,7% 21-35% 

DEVOJČICE 35-89,7% 4-10,3% 0-0% 39-65% 

UKUPNO 53-88,4% 6-10% 1-1,6% 60-100% 

Табела 4. Резултати анализе држања свода стопала након примене 

корективних вежби 

POL 
NORMALNO 

DRŢANJE 
I0 II0 UKUPNO 

DEČACI 18-85,7% 2-9,6% 1-4,7% 21-35% 

DEVOJČICE 22-56,4% 14-35,9% 3-7,7% 39-65% 

UKUPNO 40-66,7% 16-26,6% 4-6,7% 60-100% 
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Из табела 3. и 4. након примене корективних вежби у краћем 

временском периоду дошло је до незнатног побољшања постуралног 

статуса ногу и свода стопала, што показује да применом корективних 

вежби у дужем временском периоду може доћи до значајног 

побољшања постуралног статуса ногу и држања стопала код деце, а код 

многе деце и до отклањања постојећег деформитета. 

Сличне резултате су у свом истраживању добили Обрадовић и 

Милошевић (2008), у ком преовладава“лоше“ и јако лоше“ држање како 

ногу тако и стопала.  

Квантитативне резултате не би требало занемарити. Наиме, 

велики је број деце (дечака и девојчица), која имају тзв. функционални 

стадијум деформитета, дакле одређено одступање од нормалног - 

доброг држања, у скоро свим сегментима тела. Ово представља 

потенцијалну опасност за формирање тзв. структуралних промена, које 

у мањој или већој мери угрожавају здравље, опште функционисање 

организма и његову радну способност. То представља социјални 

проблем за друштво у коме ови појединци живе и раде. Резултати 

указују на то да овај проблем треба детаљније истражити и пратити, 

обзиром да се ради о предшколској деци и тзв. функционалним 

стадијумима деформитета, који се успешно могу отклонити 

одговарајућим корективним радом у вртићу. Нажалост, подаци 

показују да један, релативно мањи број деце има тзв. структуралне 

промене, које се требају третирати у одговарајућим здравственим 

институцијама.  

У склопу мера које треба предузети у оквиру неге и васпитања 

предшколског детета, посебно место и значај припада организованом 

физичком васпитању. Значај и потреба организованог физичког 

васпитања деце предшколског узраста произилази из низа чињеница 

кроз праксу проверених и научно доказаних. Ове чињенице указују да 

организовано, смишљено и планско физичко васпитање деце 

предшколског узраста има значајну улогу у свестраном развоју 

предшколског детета.  

Како би се побољшао постурални статус код деце свих узрасних 

група треба увести усмерене активности кроз које би се са децом 

радило на превенцији, а и коренцији ногу и свода стопала. Поред 

физичких усмерених активности које свакако треба спроводити, на 

постурални статус може се утицати и другим активностима и формама 

рада као што су покретне игре, јутарње телесно вежбање, а по потреби 

спроводити и индивидуални рад са децом са постуралним 

поремећајима.  
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EFFECTS OF CORRECTIVE EXERCISES IN THE GUIDED 

PHYSICAL ACTIVITY ON THE POSTURAL STATUS OF THE 

LEGS AND FOOT ARCH IN PRESCHOOL CHILDREN 

Abstract: With the aim of investigating the postural status of preschool 

children and the effectiveness of corrective exercises as part of guided activities in 

physical education preschool children performed a study on a sample of 60 children 

(39 girls and 21 boys), aged 6 years, from preschool institution "Our Joy" in 

Kruševac in a period of one month. Postural status of the legs were assessed using 

the methods of Napoleon Volansky. According to tham, there are three grades: 0, 1 

and 2. The degree of foot arch descending properly estimated using plantogram 

(interpretation methods - Thomsen's). The results were extracted corresponding to 

the normal foot, and second degree descending properly. Based on the obtained 

results it can be concluded that the postural status of the legs and foot in children 

and determined that the program of corrective exercises in the guided physical 

activities has a positive effect on correcting these disturbances. 

Key words: postural status of the legs, arch of the foot, preschool children 
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О ЈЕДНОМ НЕОБИЧНОМ ЧИТАЊУ ТОЛСТОЈЕВОГ РОМАНА 

РАТ И МИР
7
 

Милентије М. Ђорђевић 

Сажетак: У раду се Толстојев роман Рат и мир посматра у контексту 

пишчеве изјаве да ће писати роман о великом народном рату. Као роман 

времена и простора Рат и мир је “еп модерног времена” па је природно да  је 

епски захват подразумевао мноштво актера. Број актера у Толстојевом роману 

је неоуобичајено велики, али дистрибуција ликова не одговара његовој 

првобитној замисли да ће у роману бити речи о “народном рату”. У  роману, 

Рат и мир рат углавном воде припадници виших класа. Бројчани преглед 

ликова у овом раду, разврстан у сталешке слојеве, указује да је народ истински 

мало видљив. Преглед ликова, ради бољег сагледавања, дат је по моделу 

Бартовог Увода у структуралну анализу приповедања. 

Кључне речи: Толстој, Рат и мир, ликови, бројност, сталеж, социјални 

слој 

У свом роману Брод будала, који је по обиму сличан Толстојевом 

роману Рат и мир, Кетрин Ен Портер је на на самом почетку навела 

педантан списак ликова. Списак путника на броду Vera је 

класификован по нацијама па су тако на горњој палуби Немци, 

Швајцарци, Шпањолци, Кубанци, Мексиканци, Швеђани и Американци 

(укупно 57), „у потпалубљу осам стотина седамдесет и шест душа“ а 

                                                      
7
 Тачно пре четрдесет година, из времена студентских дана, док смо чекали на 

испит из Опште књижевности у Ђушиној, остала ми је у сећању занимљива 

тврдња неког уплашеног колеге. Он је тврдио да Толстојев роман Рат и мир 

има 530 ликова. „Ко то све да попамти“, вапио је. Не сећам се више његовог 

лика ни имена, али ме је та мисао непрестано пратила. Ево, после толико 

година, успео сам да проверим ту његову тврдњу и дођем до интересантних 

закључака. У неким каталозима на интернет сајтовима срећемо бројку 106 

ликова, на Википедији 126. а Александар Генис чак тврди да их је око 4000. У 

овом случају нисмо сигурни да ли је мислио на сва Толстојева дела или само 

на Рат и мир. 
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„истој кабини“још и група од 45 необичних пуника. Докони читалац 

лако може израчунати да их је на броду било укупно 978. По тој 

рачуници, дакле, роман Брод будала би могао бити роман са највећим 

бројем ликова у светској литератури. Међутим, у роману је истиски 

„активно“ тек нешто више од 110. Јасно је да број ликова у роману 

умногоме говори о томе како писац приступа теми и каква је природа 

стваралачког захвата. Тај захват може бити фреско (широк) или рад на 

појединцу или групи као „узорку” друштва. Толстојев роман Рат и 

мир, као роман времена и простора, јесте и роман више социјално 

субординираних галерија ликова. Ако би се једним техницистичим 

захватом ти ликови заиста груписали у галерије онда би испред сваке 

галерије морао стајати натпис РАТ као заједнички именитељ и 

појединачна ознака сваке групације. 

Посматрано логиком Бартовог „Увода у структуралну анализу 

приповедања“ где је он испитивањем садржаја („грађе“) која 

подразумева „егзистенте (личности и ликове) и њихове „предикате“ 

(радње), запазио да и романсијери и историографи ове сегменте 

групишу у јединице вишег реда које су предодређене да буду затворене 

и организоване по систему неког заједничког именитеља. Код 

Херодота, на пример, Барт налази да „егзистенти“ и „радње“ стварају 

чврст амалгам који може као такав бити именован. У конкретном 

случају тај заједнички именитељ је РАТ. Херодот је све „егзистенте 

увео у ред династија, краљева, војсковођа, војника и обичног народа. 

И писци великих историјских романа у структуирању својих 

ликова као да су следили ову Херодотову логику. У првом реду ту 

мислимо на Л.Н, Толстоја и његов роман Рат и мир. Ако узмемо у 

обзир и опаску у претходној фусноти, онда можемо још и додати да је 

управо овај податак био разлог нашег бављења ликовима у Толстојевом 

Рату и миру. Да подсетимо да је својевремено професор Милосав 

Бабовић о ликовима у Рату и миру записао: „Иако круг збивања Рата и 

мира обухвата обе сфере епохе, рат и живот у позадини, ипак су у 

центру фабуле четири породице: Болконски, Ростови, Курагини, 

Безухови. Аутор прати њихове чланове и на фронту и у престоничким 

салонима, описује њихове љубави, веридбе, женидбе, неверства, 

авантуре, конфликте, двобоје, успехе у каријери, кризе економске и 

моралне, смрти. Ова компонента фабуле даје делу особeност породичне 

хронике. Центри радње у „миру“ су Петроград, Москва, Гола Брда. 

Информације о петроградским салонима, франкофонским и 

германофилским групацијама, њиховим односима према двору, 

скандалима аристократске „златне омладине“, баловима у Москви, 
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протежирању, коцкању, породичном односу Ростових, дају панораму 

руског живота у престоници и провинцији; а хроника Голих Брда – 

панораму живота поседничког племства. Ипак, панораме су непотпуне, 

јер у њима не фигурираји сви слојеви друштва“.
8
 (Курзив М.Ђ.) 

У више наврата Толстој је наглашавао да ће у роману Рат и мир бити 

речи о великом (отаџбинском) народном рату. Са становишта историје, 

рат против Наполеона и његових хорди био је за Русе прави народни 

рат. Читалац Толстојевог романа ће зато с правом очекивати да ће 

јунаци Рата и мира бити војни стратези, официри, војници и сам народ. 

Роман Рат и мир, међутим, показује нешто сасвим другачије. 

Кад сам још као средњошколац, па потом као студент, и касније 

као професор, читао овај роман, приметио сам две битне ствари: прво 

да роман има нуобичајено много ликова (око 330) и друго, да је 

најмање ликова из народа. Толстојева твдрња да ће роман говорити о 

великом (отаџбинском) народном рату у том смислу бива доведена у 

питање. У центру збивања остале су грофовске породице Болконски, 

Ростов и Безухови кнежевска породица Курагин. То ће свакако значити 

да је писац њима посветио највише пажње и дао највише простора, како 

је приметио и професор Бабовић. Од осталих самосталних 

„несиметричних“ ликова у роману доминирају осирамашила кнегиња 

Дурбецка, кнегиња Ана Павловна Шерер, човек из народа Платон 

Каратајев и војковођа Кутузов. Ако педантношћу пописивача (по 

Бартовом моделу) све ликове класификујемо, добићемо следеће односе: 

 

1. „ЕГЗИСТЕНТИ“    2. „РАДЊЕ“ 

      -Отаџбински рат 

      -Живот у ратном стању 

      -Појединачне судбине 

 

 

 

 

                                                      
8
 Милосав Бабовић, Руски реалисти, стр. 247. 
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ЛИКОВИ У РОМАНУ (ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД)  

I. 
Високо друштво: 

Цареви, царице, краљеви, заповедници, државници, 

министри 

12 

Кнежеви и кнегиње 31 

Грофови и грофице 21 

Барони 3 

Остали 3 

Високи војни чинови: 

Маршали. 5 

Генерали 12 

Пуковници и потпуковници 4 

Мајори 2 

Остали поменути и споредни ликови за које се из 

контекста може закључити да припадају високом 

друштву  

67 

Укупно 160 

 

II. 

Средњи слој  

Свештенство 4 

Лекари, учитељи, адвокати, уметници, секретари и 

други 

7 

Свега: високо друштво и средњи слој и други 171 

 

III. 

Нижи војни чинови 

Официри, војници наредници, каплари и други 14 

Ликови из народа 

Сељаци, слуге, покућари, лакеји, кочијаши, дадиље, 

кувари, служитељи и други 

15 

Свега: нижи војни чинови и други ликови из 

народа. 

29 

 

IV. 

Остали поменути и социјално неодређени ликови 130 

 

УКУПАН БРОЈ ЛИКОВА У РОМАНУ 330 
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ПОРОДИЦЕ 

 

РОСТОВ 

 

Иља Андрејевич Ростов 

Наталија Ростова - његова супруга 

Вера Иљинична Ростова - најстарија ћерка 

Николај Иљич Ростов – старији син 

Наталија (Наташа) Иљинична Ростов, млађа ћерка 

Петар (Пећа) Иљич Ростов - најмлађе дете 

 

БОЛКОНСКИ 

 

Николај Андрејевич Болконски - отац кнеза Андреје 

Андреја Николајевич Болконски – други главни јунак 

Марија Николајевна Болконска - Андрејина сестра 

Лиза - Андрејина покојна супруга, мајка малог Николаја 

Николај Андрејевич Болконски - син кнеза Андреје 

(Mmle Бурние, васпитачица) 

 

БЕЗУХОВ 

 

Кирил Владимирович Безухов - Пјеров отац 

Петар (Пјер) Кирилович Безухов - главни јунак романа 

Елен Курагина (Безухова) - Пјерова прва супруга 

Наташа Ростова (Безухова) - Пјерова друга супруга 

 

КУРАГИН 

 

Василије Курагин - глава породице 

Елен Васиљевна Курагина - Пјерова прва распусна супруга 

Анатол Васиљевич Курагин - Покушао да заведе Наташу 

Иполит Васиљевич Курагин - други син кнеза Василија 

Аљина Курагина - супруга кнеза Василија 

 

ОСТАЛИ ЛИКОВИ 

 

Кнегиња Друбецка  

Кнегиња Ана Павловна Шерер 

Платон Каратајев 
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Кутузов 

АЗБУЧНИ РЕГИСТАР ЛИКОВА 

(укључујући и поменуте) 

1 Агафена Ивановна 41 Бо 

2 Адам Чарторијски, кнез 42 Болховтинов 

3 Адраскин 43 Бонапарта Наполеон 

4 Ајхен, официр 44 Бондаренко 

5 Акинфиј, калуђер 45 Боржовска, пањи, Пољакиња 

6 Александар I 46 
Борис Друбецки, син Ане 

Михајловне 

7 Алпатич 47 Босе, двор. фр.перфект 

8 Алфонс Карлич 48 Брозин 

9 Амфилохиј, свештеник 49 Брусје 

10 Ана Игњатијевна 50 Буксхведен, генерал 

11 Ана Михајловна Друбецка, кнегиња 51 Бурне, mmle 

12 Ана Павловна Шерер 52 Бухарне 

13 Ана Сејмонова 53 Вајротер, кнез. аустр. генерал 

14 Андреј Болконски, кнез 54 Валујев, кнез 

15 Анисија Фјодоровна 55 Варвара Иванова 

16 Анатол, син кнеза Василија 56 Василиј Курагин, кнез 

17 Апраксина, горфица 57 Васка Денисов 

18 Аракчејев, гроф 58 Васка, слуга Пјеров 

19 Армфелд, шведски генерал 59 Венсан Бос 

20 Ауерсперг, кнез 60 Вера, грофица 

21 Ашу, барон 61 Верешчагин 

22 Багвут 62 Виконт 

23 Багратион, кнез 63 Виларски, гроф 

24 Балага, кочијаш 64 Вилнев 

25 Балашов, генерал 65 Виље, лекар 

26 Баркалај- де – Толи, запов. рус. војске 66 Випфмен, генерал 

27 
Барон од Винценгероде, нем. царев 

ађутант 
67 Вјаземски, кнез 

28 Басов, мајор 68 Влас, кмет 

29 Безухов Пјер, ванбр. син грофа Безухова 69 Волцоген 

30 Безухов,гроф 70 Гаврило 

31 Бекљешов 71 Гаљицин, кнез 

32 Белијар. фр. генерал 72 Гервинус 

33 Белова 73 Горчакова, кнегиња 

34 Бенигсен, гроф 74 Греков, генерал 

35 Берт 75 Гурјев 

36 Бертеј 76 Даву, маршал 

37 Бертелемије 77 Дамјан, служитељ 

38 Бесјер  78 Данило Терентич 

39 Биљибин 79 Де Лињ, принц 

40 Бицки 80 Дементјев 
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81 Денис Давидов 126 Јохељ 

82 Денисов, потпуковник 127 Јусупова, кнегиња 

83 Десал, учитељ 128 Кајсарев, Кутузовљев ађутант 

84 Десе 129 Карл Харценберг, пруски државник 

85 
Димитрије Васиљевич, секретар 

грофа Ростова 
130 Карлич 

86 Димитрије Онфурић, адвокат 131 Карло XII 

87 Димлер, музичар 132 Каролина, Мађарица 

88 Дирок 133 Карп, мужик 

89 Дожојвјејк, каплар 134 Кастре, де 

90 Долгоруков, кнез 135 Катарина Петровна 

91 Долохов 136 Кикин, генерал 

92 Дохтуров 137 Кирил Владимирович 

93 Дрон, кмет 138 Кирило Матвејич 

94 Дуњаша 139 Кирјуша, јуродиви 

95 Дупор, балетски играч 140 Кирстен 

96 Екарстхаузен 141 Кисељов 

97 Економов, мајор 142 Клапаред 

98 Елен,прва жена Пјера Безухова 143 Клаузевиц 

99 Жерар, сликар 144 Кључарев 

100 Жерве 145 Козловски, ађутант 

101 Жерков 146 Коленкур 

102 Жили, Елоиза Курагина 147 Компан, генерал 

103 Жилљински, гроф 148 Кондратјевна 

104 Жозеф Маестр 149 Константин Павлович, кнез 

105 Жорж, госпођа 150 Коњовницин 

106 Задржински 151 Корчевски 

107 Захар, кочијаш  152 Кочубеј 

108 Захарченко, наредник 153 Криднер, госпођа 

109 Зикин 154 Кутајсов 

110 Зубова, грофица 155 Кутузов, заповедник руске војске 

111 Иван Лукич 156 Лаврушка 

112 Иверска 157 Лазарев 

113 Игњат, покућар 158 Лан, маршал 

114 Ида Матвејевна 159 Ланжерон, гроф 

115 Илагин, спахија 160 Лански 

116 Илнер, пуковник 161 Лареј, Наполеонов гласник 

117 Иља Ростов, гроф 162 Лемароа, Наполеонов гласник 

118 Иполит, кнез 163 Лепих, мајстор за прављење балона 

119 Ирина Васиљевна, кнегиња 164 Лихтенфелс, Наполеонов гласник 

120 Исмаил 165 Лихтенштајн, кнез 

121 Јаков 166 Ловајски 

122 Јевастијевич, кочијаш 167 Лопухин, кнез 

123 Јелисавета Алексејевна 168 Лорен, доктор 

124 Јермолов 169 Лористон 

125 Јосиф Алексијевич 170 Луј VIII 
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171 Луј XVI 216 Мортмар, виконт 

172 Љихачов  217 Мудро 

173 Мавра Кузмињишна 218 Наришкин, гроф 

174 Магњицки 219 Настасија Ивановна, ловац 

175 Мадам де Стал 220 Наташа Ростова, кнегиња 

176 Мак 221 Неј 

177 Макар Алексејевич 222 Никита Иванич 

178 Макарин, хусар 223 Никитенко 

179 Малша 224 Николај Болконски, кнежевић 

180 Марија Ахросимова 225 Николај Ростов, кнез 

181 Марија Болконска 226 Новосиљцов 

182 Марија Димитријевна 227 Ностиц, гроф 

183 Марија Димитријевна 228 Њесвицки 

184 Марија Иванова Долохова 229 Обер-Шелме, гроф 

185 Марија Лујза 230 Орлов, гроф 

186 Марија Љвовна Курагина 231 Осип Баздејев, масон 

187 Марија Николајевна 232 Остерман Толстој, гроф 

188 Марија Терезија 233 Павле Тимотејич 

189 Марија Федоровна, царица 234 Павле, цар 

190 Марија Хернихова 235 Паулучи, маркиз 

191 Марков, гроф 236 Перонска, грофица 

192 Матвеј Јермишин  237 Петар Волконски, кнез 

193 Матрјошка, крчмарица 238 Петар, лакеј 

194 Медведев 239 Пећа, син Наташин 

195 Мељукова 240 Платон Каратајев, сељак 

196 Метвије, лекар 241 Поњатовски, кнез 

197 Метерних 242 Потемкин 

198 Мешчерски, кнез 243 Потоцка, грофица 

199 
Милорадович, официр пореклом 

Србин 
244 Прјањчиков 

200 Мира, фран. Маршал 245 Прозоровски, кнез 

201 Миронов 246 Прокофије, лакеј 

202 Мићка, кочијаш 247 Прш, кнез 

203 Михаило Захарич 248 Пршебишевски 

204 Михаило Иванович 249 Пугачов 

205 Михаило Иларионович 250 Пфул, творац руског ратног плана 

206 Михаило Митрич 251 Пшадјецка, пањи 

207 Михаило Сидорич 252 Рајевски 

208 Михаило Теоклитич 253 Рамбал, капетан 

209 Мишка, слуга 254 Рамо, генерал 

210 Мишо 255 Растопчин, гроф 

211 Мјешков 256 Репњин, кнез 

212 Морел 257 Робеспјер 

213 Морио, опат 258 Румјанцев, гроф 

214 Моро 259 Савари, фран. Официр 

215 Мортје 260 Савишна, дадиљa 
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261 Салтиков, кнез, фелдмаршал 296 Фен 

262 Самољанинов 297 Ферапонтов 

263 Сејмон Чекмар 298 Фердинанд, војковођа 

264 Сергије Кузмич 299 Фингер 

265 Сеславин 300 Фирхоф, барон 

266 Сидоров 301 Фихте 

267 Соколов, војник 302 Фјодор, кнез 

268 Соња, рођака Ростових 303 Фогел, учитељ играња 

269 Сорбје, генерал 304 Фока 

270 Софија, кнегиња 305 Фон Тол 

271 Сперански 306 Фотије 

272 Стивенс, Енглез 307 Фриз 

273 Столпин 308 Фријан 

274 Строганов 309 Фријанов 

275 Суворов 310 Функе, барон 

276 Сухтељен, поручник  311 Хандриков 

277 Таљеран 312 Хаугунц, руски државник 

278 Тарутин 313 Хвостиков, писар 

279 Тељанин 314 Хоенлое, кнез 

280 Теоктист, кувар 315 Чартов, генерал 

281 Терентје 316 Чернишов, царев ађутант 

282 Тирен, гроф 317 Чичагов 

283 Тит, кувар 318 Шаповалов 

284 Тихомин 319 Шатобријан 

285 Тихон Крезави  320 Шванцерберг, кнез 

286 Топчејенко, наредник 321 Шелинг 

287 Тормасов 322 Шиншин 

288 Тутолмин 323 Шишков, секретар 

289 Тушин, капетан 324 Шлосер 

290 Уваров 325 Шмит, генерал 

291 Удин, маршал 326 Шос 

292 Урсов 327 Шпраух, генерал 

293 Фавије, пуковник 328 Штајн, пруски министар 

294 Федосјушка, богомољка 329 Шуберт, пуковник 

295 Федченко, подофицир 330 Шчербињин 

Наратолошка вештина лава Толстоја састојала се у томе да је 

пратио јунака све док не достигне врхунац. Свака нова епизода уводила 

се помоћу нових јунака. Догађаји се не нижу за основном темом, већ се 

отварају као лепеза. Та расипна композиција захтевала је огромне 

људске ресурсе. Толстојев геније је у томе да се резерве чине 

неисцрпним а роман бесконачним. (Генис) Прецизније реченпо 

актерску окосници романа чине четири аристократске породице (око 25 

чланова) чије се животне приче укрштају са бурним догађајима у 

Русији између 1805. и 1013. године. Сваки лик из породице за себе 

везује одређен број споредних ликова. Неки од њих се појаављују у 
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једном поглављу, а неки су узгредно, као случајни пролазници на 

филмском платну. Има и оних наоко споредних ликова, који у 

изградњи пишчеве романсијерске поетике и животне филозофије 

добијају веома значајну улогу. Такави кључни ликови су Платон 

Каратајев који оваплоћује лик Пјера Безухова и легендарни заповедник 

Кутузов који стратег и филозоф отаџбинског рата. 

Табеларно груписање ликова у социјалне категорије и сталеже 

које смо приказали открива једну занимљиву контраверзу: велики 

отаџбински рат (и мир) у Толстојевом роману воде представници 

високог друштва и високи војни чинови (171 од 330). Боље рећи добар 

део њих су актери романа (приче) а не рата. Народа и обичних војника 

у роману је веома мало, тек 29, док остале улоге писац додељује 

поменутим и социјално неодређеним ликовима (130). Разуме се да ово 

имплицира и питање зашто се Толстој определио за овакву 

дистрибуцију ликова. Верујемо зато што је најбоље познавао своју 

класу, високо руско друштво. Иако је као гроф и власник великих 

поседа био у сталном окружењу обичних људи, иако их је волео као 

свој народ, иако се заносио идеалима слободне школе и отварао школе 

за децу својих кметова, Толстој их је у свом роману па и биткама видео 

кроз лорњет официра, као војску, као народ у маси.Они су били тамо у 

даљини или на ливадама и пољима, као на платнима руских сликара. 

Но, ипак, макар да је све то неки романсијерски „пропуст“, довољно је 

већ оно што је остварио у лику Платона Каратајева. Платон Каратајев је 

човек из народа, један од њих. У њему је народна мудрост и народна 

традиција и душа и снага народа.  

Толстојева романсијерска филозофија се у доброј мери темељи на 

распореду ликова а тај распоред је озбиљан систем који има сопствене 

дијалектичке законе. То је највидљивије у роману Ана Карењина који 

почива на тријадној групацији ликова, а ова на релацији теза - антитеза 

– синтеза (Д. Недељковић.)
9
. У Рату и миру тај систем је много 

компликованији и грандиознији. Кључ тог система може се најбоље 

сагледати у наведеним табелама кроз модел егзистенти и радње. 

  

                                                      
9
 Драган Недељковић, Универзалне поруке руске књижевности, Нови Сад, 

„Матица српска“ 
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Abstract: The paper investigates Tolstoy's War and Peace in the context of 

the author's statement that he was going to write a novel about a great people's war. 

As a novel of space and time, War and Peace is also a ‟modern times epic‟, and as 

such, it requires a host of actors. Their number of characters is unusually large in 

Tolstoy‟s work, but, on balance, does not suit his original idea to deal with a 

„people‟s war‟. Namely, in his novel, the war is actually waged by the members of 

his own social stratum. When characters in the novel are displayed by social classes, 

their numeral distribution points to the fact that common people are poorly 
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model presented in Barthes‟ An Introduction to the Structural Analysis of Narrative. 
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ПРОБЛЕМИ КУЛТУРЕ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА У 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

Марина В. Златић, Јелена Ђ. Ђорђевић 

Сажетак: У раду се разматра питање културе писменог изражавања 

ученика основне школе. Полазећи од чињенице да наставна пракса све више 

указује да познавање правописа ученика основне школе представља најслабију 

карику у настави српског језика, настојали смо да опишемо проблем, укажемо 

на могуће узроке, предложимо мере и све то покажемо на конкретним 

примерима ученичких задатака. Наше микроистраживање је показало да је 

познавање правописних норми ученика основне школе на много нижем нивоу 

но што се претпостављало и да представља озбиљну сметњу у настави језика, 

али и у другим областима васпитно-образовног процеса. 

Кључне речи: Култура писменог изражавања, настава, правопис, стил, 

језик, основна школа. 

Култура говора, култура писменог изражавања и култура читања 

данас преживљавају својеврсну кризу. Криза је захватила све сегменте 

образовања од основне школе до факултета. Ученички писмени задаци 

су све краћи и све неписменији, говор је осиромашен и смушен, 

претрпан жаргонизмима и туђицама, а књига више није „најбољи друг“ 

(Ђорђевић, 2013) већ омрзнути предмет и реликт прошлости. На 

многим саветовањима и стручним семинарима проблем је уочен, 

уочене су и последице, предлагане су мере, али се суштински није 

много урадило. Поправљање дела процеса образовања подразумева 

стратегију и систем. За тако крупне и широке захвате у образовању 

потребно је време, потребни су тимови стручњака и тимови 

практичара. То значи да најпре треба извршити ревизију наставних 

планова и програма, уџбеника и приручника, а потом снажном 

кампањом и едукацијом кренути у правцу самих наставника практичара 

и самих ученика. 

Центар свих активности требало би да буде основна школа 

будући да се темељи писмености и описмењавања постављају баш ту. 
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Давно је позната она констатација да оно што се не научи у основној 

школи, не научи се никад више. „Језичка писменост је прва на листи 

циљева целокупног процеса васпитања и образовања. Системом 

образовања и васпитања обезбеђује се стицање језичке, математичке, 

научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке 

писмености, неопходне за живот“. (Закон о основама система 

образовања и васпитања, 2003). 

Настава српског језика у основним и средњим школама почива на 

стандардном језику. Стандардни језик је нормирани језички облик који 

у одређеној културно-друштвеној заједници има функцију општег 

инструмента различитих видова језичке комуникације (Šipka, 2008). 

Примери из непосредне школске праксе и нека истраживања 

указују је ниво писмености школске популације забрињавајући. 

Почетком деведесетих година прошлога века спроведено је испитивање 

основне језичке писмености. Према резултатима овог испитивања 

половина испитаника решава око 50% и 70% захтева којима је мерена 

функционална језичка писменост у области језика. Најбоље резултате 

ученици постигли су у правопису, у граматици, потом у књижевности, 

а најлошије у речнику. Добар успех у школи обезбеђује да успешно 

реше око 50% задатака. Међутим, ако ученик има бољи школски успех 

то му није гарантовало и виша постигнућа на тесту из српског језика.  

Резултати последњих опсежнијих ширих истраживања потврђују 

видљиве недостатке у учењу српског језика у школи. Посебно су 

индикативни налази међународног пројекта PISA у којем је у два 

циклуса, 2003. и 2006. године, испитивано разумевање прочитаног, 

математичка и научна писменост ученика старости петнаест година. 

Испитивањем је обухваћено око 6.000 ученика у Србији, а налази 

показују да су ученици најлошије знање показали у области разумевања 

прочитаног (Pavlović-Babić i Baucal, 2009). Половина ученика налази се 

на првом и другом нивоу постигнућа од могућих пет, што заправо 

значи да уме само да репродукује оно што су прочитали, а чак 20% 

ученика не успева да реши ни најједноставније задатке у којима се 

тражи разумевање прочитаног. Између два истраживања забележен је 

статистички значајан пад у разумевању прочитаног. Закључци 

истраживања указују да у нашој школи нису адекватно подржане 

различите врсте читања и препоручено је да се развојем способности за 

читање и разумевање прочитаног баве наставници свих наставних 

предмета. 

Јасно је да се усмено и писано изражавање не могу одвојити ни у 

животу ни у школи. Они се међусобно условљавају и зависе једно од 
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другог. Писани језик је сложенији од говорног, јер се у њему мора све 

изразити речима док је говор помогнут мимиком, паузама, и 

гестикулацијом. Речи у писаном језику морају бити тачно написане, 

морају бити распоређене у синтаксички редослед. Написано (текст) је 

апстрактнији и дете се не може ослонити на ситуационе елементе који 

могу помоћу у споразумевању. Пракса показује да један део ученика 

тешко обликује своју мисао у писану реч и синтаксичку смисаону 

целину. Преовладава мишљење да се последње генерације основаца не 

школују и васпитавају на језику књижевноуметничких дела већ на 

језику медија, језику ужих друштвених група где доминира арго, језику 

друштвених мрежа и СМС порука у којима има и елемената 

примитвних писама из прошлости и пиктографије. 

Садржаји из правописа у наставној пракси су мало заступљени, а 

у завршним разредима нису систематизовани. Ученицима се у 

непосредној настави нуди мало примера чиме се, ионако малим 

избором у приручницима, правописно знање не претвара у правописну 

навику. Прегледање и исправљње домаћих задатака, због објективног 

недсотатка времена се обавља повремено и површно, а правопис у 

ученичким писменим задацима се третира традиционалистички по 

принципу није – него. Неписменост и непознавање правописа код 

ученика, али и код наставника више се не сматра категоријом која 

дискредитује. Свест да је срамота бити неписмен данас је 

релативизирана и сматра се неком врстом немара. Оно што ученици 

исписују у мејловима и СМС порукама преноси се и у њихове писмене 

задатке. Медијско форсирање рђавог говора и глорификовање 

неписмених, муцавих и смушених представља неку врсту друштвене 

забаве која се брзо преноси и на школску популацију. 

Пракса потврђује да се још у млађим разредима почиње 

избегавање писаних слова и прелази на употребу штампаних. Некад се 

то сматрало првим знаком неписмености. Тај необавезујући моменат 

преноси се и на поштовање ортографије, а разултат је да многи ученици 

убрзо заборављају и како се пишу поједина слова ћириличног писма. 

После учења другог писма запажа се и појава мешања латинице и 

ћирилице што ће показати и наше истраживање. 

Стил ученичких писмених задатака у значајном броју је веома 

лош. Највеће мањкавости има у лексичком подручју. Активни речник је 

сиромашан па се онда лако посеже за неодговарајућим синонимима или 

се прелази на смушено и рогобатно описивање појаве или радње. 

Реченица је обично дуга, а конгруенција неправилна. Има и случајеве 
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кратке, скоро елиптичне реченице, што опет сведочи о евидентном 

лексичком сиромаштву. 

Стилске рогобатности у већини случајева указују да постоји 

раскорак између жељеног и написаног. Наравно, није реч само о 

помањкању речи, већ и о непостојању осећања за релације, нијансе и 

одржавање стилског јединства. Помањкање стилских средстава у 

таквим ученичким задацима указује да су читалачке навике таквих 

ученике неизграђене и да је број прочитаних књига у току школске 

године веома мали. Свакако треба споменути и усвајање постојећих 

образовних стандарда за српски језик који би требало да наставницима 

олакшају вредновање постигнућа ученика на различитим нивоима. 

Стандарди нам користе као мерни инструменти помоћу којих ћемо 

утврдити шта је постигнуто и у коликој мери. Они су, пре свега, 

намењени наставницима, али не да би прописали методичке приступе 

које наставник треба да користи већ да би му пружили повратну 

информацију.  

Испитивање грешака у овом раду односи се на две области 

Граматика, лексика народни и књижевни језик и Писано изражавање и 

то на сва ти нивоа постигнућа. Посебна пажња посвећена је писању. За 

разлику од прошлости када је усмена комуникација била доминантна, у 

савременом добу све важнија постаје писана комуникација, посебно са 

развојем информационих технологија. Због тога је неопходно развити 

способност прецизног и јасног изражавања мисли писаним језиком.  

С намером да утврдимо тренутно стање у познавању правописа 

ученика старијих разреда основне школе направили смо попис грешака 

на једном писменом задатку ученика шестог, седмог и осмог разреда 

београдске основне школе „ Владимир Роловић“ (50 шестог, 50 седмог 

и 29 задатака осмог разреда). 

Анализирајући ове грешке долазимо до закључка да постоји 

тенденција опадања постигнућа у области Писаног изражавања у којој 

су дати правописни стандарди као и да ученици не испуњавају основни 

стандард ове области CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и 

латиницу). Иако се овакав стандард налази и у Првом циклусу 

образовање ученици га не савладају што остаје један од већих проблема 

у старијим разредима. 

Навешћемо стандарде Писаног изражавања за правопис у сва три 

нивоа постигнућа и истаћи да основни ниво треба да савлада 80% 

ученика, средњи ниво 50% и напредни 20% ученика. 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне 

области) у једноставним примерима  
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CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму. 

Ови стандарди представљају функционалну писменост и 

релевантни су за свакодневни живот. 

Табела 1. Класификација грешака 

ПРАВОПИСНЕ 71 55,3% 

ГРАМАТИЧКЕ/ Правописне 16 12,40% 

СТИЛСКЕ 52 40,31% 

УКУПАН БРОЈ ГРЕШАКА 139  

Табела 2. Правописне грешке 

Мешање латинице и ћирилице 4 3,1% 

Употреба тачке и запете 1 0,77% 

Дељење речи на слогове 2 1,55% 

Мешање Ћ и Ч, Ђ и Џ 3 2,32% 

Глас Ј на погрешном месту 4 3,1% 

Писање великог слова 12 9,30% 

Састављено – растављено 19 14,72% 

Писање скраћеница 2 1,55% 

Изостављање гласа Ј 3 2,32% 

За испитивање коришћени писмени задаци 129 ученика Основне 

школе „Владимир Роловић” из Београда од петог до осмог разреда. 

ПРИЛОГ 

Избор погрешака 

ПРАВОПИСНЕ 

 

Најишао 

Dржава 

јужна Америка 

Вuк Караџић 

Затошто 

Итд 

нова година 

стиgли 

Маље-н 

Незнам 

Реко 

давор (име) 
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најлепши 

дали 

нинакога 

нељути  

коима 

шарац 

Турске власти 

Децембар (погрешно вел. слово) 

Неслушати 

Када сам требала да 

Турци 

Ћега 

Неби  

рећићу  

погодијо 

зауставијо 

постои 

мои  

прецедник  

самном  

ће мо 

нај смешнији 

посо  

божић  

србски  

моžда  

поправи-о 

Црвени Трг 

Скраја 

нови завет 

отшкринут  

Предчас 

ми би смо 

у приповетци 

из нутра 

др. Јова Хаџић 

отићиће 

најачи 

залажеће сунце 

ни сам 

пропијо се 
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Црна гора 

Своим 

Сватио сам 

Не правда 

Нерзумемо 

Не спретни 

Ућеник 

Пуститега 

Ђак новца 

Незадиркују 

Немогу 

палићко језеро 

золошки врт 

могули 

(ја) волео би 

Да се неподсмевају 

 

ГРАМАТИЧКЕ/ ПРАВОПИСНЕ  

 

Моја сестра и ја бих декорисла кућу 

Сви би били срећни и задовољни 

Одемо у моју собу јел нам је досадно 

Спремали смо колаче, печења и остала битна јела 

После заслађења са тортом 

Када смо требали да кренемо 

Трчо, стиго 

Исчекивао 

Плакајући 

Одхранио 

Деца бих ми улепшала живот 

Оженио се са Аном 

Задиркивају 

Сви бих гледали мене 

Да се не сикира 

 

СТИЛСКЕ 

 

Један од најбољих празника (лепших) 

Кренула сам да једем 

Ушла сам у мој ауто 

Супер (добор) 



92 

Кренули смо да се возимо 

Било нам је супер 

Вршимо услуге шивења 

Претила му је опасност по живот 

Мост има много прича везаних за њега 

Позитивне врлине 

Није нам било згодно за јести на улици 

Километарска реченица* 

Непостоји нови ред* 

За џабе 

Јернеј Копитар сензор за словенска издања 

У недостатку основних ресурса за живот 

Пуно њих имају тврдоглавост 

Кад се појави већи ветар 

Жели да уђе у дуг разговор 

Место лепо за инспирисати се 

Мој животни хоби је да будем новинар 

Гости седну на столице од стола 

Трава се буди и излази из земље спремна сечење 

Убијавшии толико непријатеља постао је много богат 

За ручак једемо прасе 

Осећам да сам увучен у себе 

Врши се неправда над њим 

Уместо патњом и осећајом 

Најчешће се односи неправда на физички изглед и смешног имена 

Неправду над мојом другарицом 

Ожиљци по лицу 

Зашто вређати пуније људе, због вређања они гладују 

Догодиле су ми се многе ситауације у којима ме нико није разумео ни 

веровао 

Никоме не прија да му причају зло као и ја 

Да будем још добрији 

Ја нисам ни сањала да ћу баш ја ићи са моје две другарице 

Кад би смо се сетили како нам је можда би смо да се ругамо другима 

Ја сам раздвојио дечаке што су се потукли 

А она се кренула сијати 

Кад смо дошли у пети а он је што би рекли одрасли одрастао 

Осећај који сам осетила 

Савки минут међу мојим идолом били су изванредни 

У сваком човечјем животу 

На мене су јела оставила највећи утицај 



93 

 

Утакмица против клуба из Београда 

Пут је био мало труцкаст 

Можда некад не мислимо све лепе ствари о некоме 

Људи уместо да помажу једно другоме 

Модрице у прсту 

Јако је ружно кад неко подсмева некога 

Зраци су ми падали на очи 

Ветар је слабо дувао дижући моју косу 
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PROBLEMS OF CULTURE OF WRITTEN EXPRESSION IN 

PRIMARY SCHOOL 

M  in  V. Zl  ić. Jelen  Đ. Đo Ďe ić 

Abstract: This paper investigates the issue of the culture of written 

expression in primary school students. Starting from the fact that teaching practices 

increasingly points to the fact that knowledge of rules of writing in primary school 

students presents the weakest link in teaching Serbian language, we sought to 

describe the problem, point to the possible causes, propose measures and illustrate 

all this on concrete examples of students' essays. Our microinvestigation showed 

that primary school students display considerably poorer mastery of rules of writing 

than previously thought, to the extent that it presents a serious obstacle in language 

teaching as well as in other areas of educational process. 

Key terms: culture of written expression, teaching, rules of writing, style, 

language, primary school. 
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ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ  

ВРЕДАН ПРИЛОГ СОЦИОЛОШКОМ ИСТРАЖИВАЊУ 

ПОВЕЗАНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА И ДРУШТВЕНИХ 

ПРОМЕНА 

(Љубиша Р. Митровић, Универзитет и друштвене промене, 

социолошки огледи, Учитељски факултет у Врању, 2012) 

 

Др Љубиша Р.Митровић (1943) је редован професор Филозофског 

факултета Универзитета у Нишу. Има богату животну, радну и 

интелектуалну биографију. Био је декан Филозофског факултета и 

проректор Универзитета у Нишу. Директор је Центра за балканске 

студије у Нишу. Један је од најплоднијих социолошких писаца у 

Србији. Бави се различитим областима социологије а понајвише 

социологијом развоја. Објавио је преко 500 библиографских јединица 

из области социологије на српском и страним језицима (руском, 

немачком, француском, енглеском и бугарском). Међу објављеним 

радовима су и 32 монографије и студије. Ангажован је интелектуалац. 

Нову Митровићеву монографију, Универзитет и друштвене 

промене: социолошки огледи, је приредила и предговор написала 

Данијела Здравковић. Њен садржај чини саопштења која је аутор 

поднео на научним скуповима и конференцијама у последњих 25 

година. Припремљена је у оквиру рада на пројекту Традиција, 

модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у 

процесу европски ихнтеграција,који реализује Центар за социолошка 

истраживања Филозофског факултета у Нишу.Руководилац овог 

пројекта је проф. Митровић. 

Монографију коју представљамо тематски и методолошки 

припада социологији друштвеног развоја и социологији образовања. 

Творе је 19 социолошких огледа који су груписани у три тематске 

целине: (I) Наука, образовање и развој,(II) Универзитет и друштвене 

промене (III)Образовање, васпитање и идентитет. Употпуњавају је: 

предговор, индекс имена, литература, белешка о радовима и Белешка о 

аутору.  
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Савремено светско друштво, у националној и глобалној равни, 

се суочава са крупним технолошким, друштвено-економским, 

политичким и културним променама које имају различите последице. 

Митровић разматра положај и улогу науке у друштву које се 

мења и дефинише је као "рационални облик друштвене свести" чији је 

циљ "упознавање света зарад његовог мењања у сагласности са 

људским интересима и потребама. Науку и стваралаштво аутор 

посматра као чиниоце напретка и слободе. Подсећа да је Кант тврдио 

да интелектуална револуција претходи социјалној револуцији и да је 

италијански револуционар Антонио Грамши истицао да свакој 

социјалној револуцији претходи културно прожимање. Критички 

анализира проблеме транзиције постсоцијалистичких друштава у 

облику неолибералне зависне модернизације и асиметричне 

глобализације која продубљује социјалне разлике међу људима и 

народима. По његовом мишљењу потискивање и повлачење левих 

еманципаторских покрета у свету, води у повлачење критичких 

иинтелектуалаца из јавног живота. У проучавању и истраживању 

односа науке, стваралаштва, иновације и прогреса веома важно место и 

улогу има универзитет. 

Митровићеве научне анализе, критике и закључци о 

глобализацији, образовању и развоју завређују пуну пажњу. Он 

доказује да мегатрендови као историјске тенденције нису судбина него 

правац универзалног развоја човечанства. Захтева континуирано 

критичко пропитивање глобализације јер је реч о друштвеном процесу 

који има више лица. Залаже се за модернизацијске промене у систему и 

процесу образовања. У новонасталим условима универзитет препознаје 

као центар науке, знања, културе и критичке мисли. Он такође указује 

да се у савременој литератури прави разлика између интелигенције и 

интелектуалаца. Под интелигенцијом се најчешће подразумевају сви 

они који се баве умним радом као професијом, док су интелектуалци 

критички и хуманистички орјентисани и нису интегрисани у постојећи 

систем. Карактерише их критички однос према постојећем са 

становништа могућности његове еманципаторске измене. 

У појму интелектуалца се сједињују критичко мишљење и 

делатно ангажовање у развоју револуцинарности ума. Драгоцена је 

улога интелектуалаца у развоју филозофије, друштвених и 

хуманистичких наука. Они се ангажују у одбрани моралности и у 

пројектовању хумане визије будућности. 

Митровић се залаже за хуманистичко образовање и развој 

хуманизма, јер је данашњи човек суочен са кризом идентитета, кризом 
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самосвести и мањком мудрости. Хуманистичко образовање игра важну 

улогу у развоју личности и обликовању претпоставки могућег 

рационалног и хуманог друштвеног развоја. Опредељен је за 

филозофију новог развоја у чијој основи се налази хуманистички 

орјентисана стваралачка личност. Хуманистичко образовање треба да 

буде утемељено на трајним цивилизацијским и општељудским 

вредностима. 

У закључку првог дела књиге аутор истиче: да је друштвени 

развој комплексан и противречан процес; да су у савременом друштву 

наука и образовање кључни развојни ресурси; да се на основу развоја 

образовања и науке, и могућности коришћења њихових резултата, 

постојећа друштва могу делити на развијена и зависна, динамичка и 

блокирана ; да је за формирање целовите личности човека, остваривање 

хуманистичких циљева глобалног друштвеног развоја неопходно да 

садржаји хуманистичког образовања буду основа образовања и 

васпитања младих на свим нивоима. 

Други део монографије аутор је посветио питањима и 

проблемима повезивања универзитета и друштва. Митровић је 

разматрање започео критичком анализом модела данашњег 

универзитета наспрам циљева, задатака и стратегија развоја друштва. 

По његовом мишљењу савремени универзитет треба да буде отворен за 

реформе и иновације у свим подручјима свога рада; да се по стању 

универзитета поуздано може судити о аспирацијама и могућностима 

развоја конкретне друштвене средине. Реформе универзитета посматра 

као перманентан процес, а тековине научно-технолошке револуције и 

информационе технологије као шансу за модеренизацију 

високошколског образовања. Залаже се за аутономан, професионално 

компетентан универзитет који ће, према Ф.Мајору, " настојити да у 

сваком човеку развија способност да мисли, осећање личне 

одговорности пред друштвом коме служи". Истиче надааље да 

резултати научних истраживањапотврђују да је савремени универзитет 

захваћен процесима: иновације, интернационализације, интеракције, 

информатизације и индивидуализације. Митровић критички анализира 

различите аспекте Болоњске декларације и њене импликације на 

високошколско образовање. Нашао је да је вирус неолиберализма и 

зависне модернизације налази у стратегији реформе и глобализације 

образовања. За њега је једна од основних функција образовања да се 

човечанство ослободи за управљање развојем. Образовање јесте 

генератор друштвених промена,али и само трпи утицај глобалних, 

националних и локалних друштава. Као главне одлике система 
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образовања, које произилазе из примене Болоњске декларације, аутор 

препознаје: глобализацију, функционализацију и инструментализацију 

образовања за мисију културног капитала у глобалној економији света 

(74). Тврди да ће реформисани универзитет у кључу Болоњске 

декларације спутавати развој индивидуалности и водити стварању 

системске интелигенције која ће бити у служби новог светског поретка. 

Глобализација, као нов развојно-цивилизацијски циклус, захватила 

је цео свет. Њени посебни видови су: технолошка, економска, политичка 

и културна глобализација. Асиметрични модел глобализације доводи до 

тога да богати буду још богатији,а сиромашнији још сиромашнији. 

Еколошки изазови, који су добили планетарне размере, стављају веома 

сложене захтеве пред науку и универзитет. Данашњи човек је сукобљен 

са самим собом и штетним последицама својих (не)дела. 

Традиционална и актуелна филозофија развоја у својој основи је 

економистичка и технократска. Без развоја еколошке свести, еколошке 

културе и еколошке етике, данашњи човек и човечанство доводе у 

питање не само одржив развој него и одрживу будућност. 

Више година Митровић се интензивно бави истраживањем 

културе балканских народа. На том пројекту окупио је завидан број 

компетентних научника на подручју различитих наука са целог Балкана 

и шире. Утврдио је да балкански народи имају много заједничког, не 

само у култури, него и у другим областима мишљења и деловања. 

Савремена балканска друштва имају противречан транзициони 

идентитет. Потребна су целовита истраживања улоге културе у 

друштвеним променама, развоју идентитета и еманципације човека и 

друштва. Постојећа знања о Балкану као мултиетничком, 

мултикултуралном и јединственом културном простору нису довољна, 

а имају научно-сазнајни, развојно-акцијски и културолошки значај. 

Људи и народи у нашем времену имају више идентитета. Уверен је да 

интелектуалци могу много да допринесу развоју регионалног 

идентитета, колективне самосвести друштвених актера о заједничким 

вредностима, интересима и будућности балканских народа. Митровић 

констатује да је пад Берлинског зида (1989) изазвао политичку 

транзицију на Балкану. Указао је на значај развоја културе мира у циљу 

демократског разрешавања противречности и рационалног управљања 

друштвеним променама на Балкану. 

Аутор проучава и истражује улогу науке, универзитета, 

интелектуалаца у нашем времену и креирању алтернативних пројеката 

развоја и европеизације Балкана. Подвлачи да социолошка анализа 

транзиције балканских држава захтева комплементарни теоријско-
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методолошки приступ. Балканским земљама недостаје концепт 

модерног техолошког развоја. Критички усмерена наука за своје 

руководеће начело је усвојила сталну упитаност и истраживачку 

отвореност пред новим све сложенијим изазовима. Доказује да 

савременом Балкану највише одговара стратегија социјал-демократске 

стратегија социјал-демократске транзиције са социјалном одговорношћу. 

Трећи део књиге Митровић започиње указивањем на значај и 

актуелност Фромове теорије личности и друштва задатак у животу да 

себе као личност роди, да постане оно што потенцијално јесте. Човек је 

стварно слободан када се стекну три услова: економска, интелектуална 

и морална слобода. Упозорава да живимо у времену неолибералне 

мантре у чијем средишту су профит изнад човека, идеологија 

једнодимензионалног човека и тржишни фундаментализам. У 

савременом друштву човек је притиснут страхом и бригом. Због тога су 

све неопходнији критички дискурс и алтернативно мишљење у потрази 

за новим путевима еманципације човека и хуманизације друштва. Фром 

није ни утописта, ни филантроп. Он истражује противречност епохе и 

реалистична средства за превазилажење унутрашњих и спољних 

граница развоја човекове личности. Он (Фром) је настојао да изгради 

теорију која би повезивала филозофију, социологију, психологију и 

етику. Његове анализе и данас имају теоријску релевантност и 

методолошку инструктивну вредност за истраживање проблема 

личности и у времену неолибералног капитализма, особито у земљама 

у транзицији. 

Аутор промишља језик, идентитет и духовно јединство српског 

народа у ери глобализације. Стваралаштво, друштвеност и слободу 

сматра битним одредницама социолошког поимања човекове природе. 

У систему симболичке комуникације језик најважнији човеков 

инструмент споразумевања, грађења идентитета, фактор социјализације 

и културне интеграције друштвених група. Језик је старији од државе и 

од нације; да се данас са различитих страна и под различитим 

изговором грубо насрће на српски народ, његову традицију и културу; 

да асиметрична глобализација води хегемонији и неолиберализму у 

економији, политици и култури. Он се опредељује за социјално-

демократски модел глобализације, тј. за глобализацију разумевања и 

солидарности међу народима света. Митровић такође скреће пажњу на 

геокултурну парадигму, национално васпитање и национални 

идентитет. Глобализацију посматра као друштвени процес и мегатренд 

који радикално мења структуру и динамику савременог друштва и 

човечанство, суочава са бројним изазовима у свим областима 
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друштвеног живота. Идентификовао је десет кључних мегатрендова 

друге половине XX века. Упозорава да се један број истраживача код 

нас још увек држи превазиђених парадигми и губи орјентацију у 

критичком сагледавању изазова савремености. Он исто тако анализира 

геокултурну парадигму у савременој науци и њену суштину види у 

схватању значаја и улоге културе у дефинисању социокултурне 

динамике на једном геопростору, у произвођењу идентитетских белега 

и мостова комуникације и сарадње међу појединцима, друштвеним 

групама и заједницама. Појам геокултура објашњава однос између 

геопростора и културе и њихов утицај на промене у глобалним 

границама. Геокултуру развоја дефинише "као историјско 

социокултурно наслеђе везано за један геопростор и различите облике 

материјалне и духовне праксе њиховог стваралаштва(139). Залаже се за 

дијалог културе и партнерство цивилизације. Тврди да ће свака земља, 

па и Србија, бити онолико велика и моћна у глобалним размерама 

колико је препознатљива по материјалном и културном стваралаштву 

њених народа. Културну политику смешта у функцију борбе за очување 

духовног идентитета и јединственог културног простора. Залаже се за 

веће уважавање учитељског позива јер васпитање и образовање има 

приоритет у стварању зреле личности. 

Аутор се такође залаже за повезивање националне и светске 

културе и за чврсту везу традиције и модернизације у развоју човека и 

друштва. Држи да треба посвећивати већу пажњу стратегији 

националног васпитања и образовања. По његовом сазнању култура 

има све значајнију улогу у друштвеним променама. Она је контекст, 

али је и актер промена, интегрални део структуре и динамике друштва, 

битан фактор социјализације личности. Културе се развијају и 

обогаћују у међусобној интеракцији. Друштвене промене нису пуки 

производ спонтаног кретања друштва него израз многих међусобно 

повезаних чинилаца. Као кључне одреднице културне политике 

препознаје: усмеравање, интересе и моћ, а одређује као "свесно 

деловање усмерено ка остваривању друштвено прихватљивих циљева у 

области културе"(156). У актуелној културној политици балканских 

земаља разликује четири модела: конзервативни, либерално - 

корпоративни, неоконзервативни и социјалдемократски. Истиче да 

Србија нема званични концепт и програм културне политике; да у њој 

велики број становника (око 10%) живи испод границе сиромаштва, а 

да је број оних који живе у културном сиромаштву вишеструко већи. 

Наводи познату мисао Т.С.Елиота "да се развој културе једног народа 

изграђује само кроз креативни однос, с једне стране, према својим 

духовним и историјским коренима (традиција) и, са друге стране, у 
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комуникацији са светом, тј. са највреднијим делима из стваралаштва 

човечанства". Митровић се залаже за то да Србија напусти модел 

културног неолиберализма и усвоји социјалдемократски модел 

културне политике који ће имати развојну, интегративну и 

еманципаторску улогу у друштвеним променама. Пледира за далеко 

већу улогу омладине Балкана и културе мира у контексту савремених 

развојних промена. Јер, очигледна је експанзија глобалних проблема у 

облику: регионалних развојних диспропорција: сиромаштва; тероризма, 

криминала, епидемија, еколошких катастрофа и др. Они су генерирани 

доминантном стратегијом развоја у постојећем систему расподеле 

друштвене моћи. Структурно социјално насиље допуњено је 

симболичким насиљем, хегемонијом глобалних медија у јавном 

медијском простору света. Митровић још упозорава да је савремени 

хипертехолошки развој праћен осеком социјалне одговорности и 

солидарности. У моралном погледу то је аномично друштво, 

висококонфликтно, подељено и социјалдарвинизовано. Нашле су се на 

удар универзалне вредности као што су слобода, једнакост и 

солидарност. Он указује на одговорност аналитичког ума и на 

дехуманизацију улоге науке. Аналитички ум је омогућио научни 

прогрес, али је имао и негативне сазнајне, антрополошке и социјалне 

импликације. Доказана је неспособност друштвених наука да 

предвиђају важне друштвене догађаје. Суочени смо са последицама 

"дисциплинованог хаоса" у савременој науци постмодерним 

релативизмом у односу према научним проблемима. Не треба 

потцењивати ни једну фазу у ланцу научног истраживања имајући у 

виду то да је функција науке двојака: критичко-сазнајна и социјално - 

акцијска. Све је значајнија улога смелих хипотеза у науци и другим 

стваралачким подручјима. 

Када вреднујемо једно научно дело тражимо одговор на три 

питања: шта оно тематизује и проблематизује, како то чини и шта ново 

доноси. Социолошка монографија Љубише Р.Митровића, Универзитет 

и друштвене промене трага за одговорима на суштинска развојна 

питања нашег времена у националним и глобалним размерама а то 

чини на научни, теоријски и методолошки утемељен начин и са 

доказаном одговорношћу и указује на путеве који воде ка хуманијем 

друштву и еманципованијем човека. 

 
Милан Недељковић 

Српска академија образовања, Београд 

Примљен: 3. априла 2014. 

Прихваћен: 16. маја 2014. 
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НЕКИ АСПЕКТИ ТУМАЧЕЊА КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И 

МЛАДЕ 

 

Виолета Јовановић, Илијана Чутура, Књижевност за децу и младе: 

поетика и тумачења, Факултет педагошких наука, Јагодина, 2013. 

 

На основу наслова књиге ауторки Виолете Јовановић и Илијане 

Чутуре можемо лако закључити да је она намењена свима онима који 

желе да се баве књижевношћу за децу и омладину. Не оспоравајући 

чињеницу да књижевност за децу има поприличан и образовни и 

васпитни потенцијал, ауторке акценат стављају на нова естетска, 

књижевнотеоријска, лингвистичка и методичка тумачења ове 

књижевности. У фокусу разматрања јесте стваралаштво Добрице 

Ерића, Александра Ристовића, Тиодора Росића, Драгослава 

Михаиловића, Антонија Исаковића и Бранка Ћопића. На иновантан, не 

баш уобичајени начин, указује се на то како се могу читати и 

интерпретирати неке песме, приче, бајке поменутих аутора. 

Усредсређујући се на предметност (оно о чему пишу), али и на језик и 

стил писаца, књига Књижевност за децу и младе: поетика и 

тумачења, заправо, представља ризницу теоријских знања, објашњења 

и тумачења. У самом наслову експлицитно је наведено да се ауторке 

баве темама из домена књижевности за децу, али са читањем полако 

увиђамо како се иза таквог наслова крију и оне теме које припадају 

домену социологије књижевности, линвистике, филозофије. 

Ауторке у Уводу наводе да је књига настала у оквиру двају 

пројекта које финансира Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије: „Динамика структура савременог српског 

језика“ и „Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: 

национални, регионални, европски и глобални оквир“ и да је чини 

четрнаест одабраних огледа. Такође, посебно наглашавају да се баве 

разноликим питањима која се могу подвести под две кључне тематске 

области: обликотворне потенцијале наивне перспективе лика или 

приповедача у тексту и обликотворне потенцијале језичких, стилских и 

симболичких детаља. 
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Јовановић и Чутура се упуштају у нимало лак задатак – да 

књижевност за децу и младе као „систем система“ расветле са више 

аспеката фокусирајући се на књижевнонаучне, лингвостилистичке и 

интерпретативне анализе. 

Књига се састоји из три дела. Први њен део Обликотворни 

потенцијали наивне свести у књижевности посвећен је анализама 

Ерићевог, Ристовићевог, Росићевог и Михаиловићевог стваралаштва 

или прецизније тумаче се лирски роман Сан гружанске летње ноћи и 

Велика песма о једном малом јагњету Добрице Ерића, потом збирке 

песама Лак као перо и Неки дечак Александра Ристовића, збирке бајки 

Приче старог чаробњака и Долина јоргована Тиодора Росића и збирке 

приповедака Фреде лаку ноћ и Ухвати звезду падалицу и роман Гори 

Морава Драгослава Михаиловића. У овом делу ауторке спојем 

лингвостилистичких и књижевнотеоријских погледа покушавају да 

успоставе паралелизам наивне слике света у књижевности за децу и 

њеног „наивног“ језичког обликовања. 

Други део књиге Обликотворни и интерпретативни потенцијали 

детаља у књижевности садржи шест огледа. Прва два огледа „Поетика 

броја у савремној српској ауторској бајци“ и „Неке језичко-стилске 

особине ауторске бајке“ посвећена су анализи броја како на 

семантичко-симболичком плану који се темељи на митолошко-

обичајно-хришћанском тумачењу, тако и на плану форме и израза, где 

се прати стилски поступак умножавања језичких јединица. Оглед „О 

неким особеностима параномазије у савременој прозној књижевности 

за децу“ такође је посвећен анализи законитости понављања и 

умножавања, где се параномазија, односно њене подврсте, анализирају 

са два становишта: (1) са становишта подтипова параномазије 

(апофонија, хомојарктон, хомојотелеутон, хомојоптотон) и њихове 

стилогености и (2) са становиша повезаности конкретних 

параномазијских фигура и тематског, жанровског и другог карактера 

књижевног дела. Наредна три огледа „Просторно-временски односи у 

прози Бранка Ћопића“, „Прилози и прилошки изрази као средство 

наглашавања темпа у прози Бранка Ћопића“ и „Елипса у Ћопићевој 

Дружини јунака“ обрађују теме времена и простора у прози и драмском 

стваралаштву Бранка Ћопића. Док Виолета Јовановић покушава да 

покаже какве се паралеле успостављају између просторних и врменских 

димензија имајући у виду да је свака књижевна слика у одређеној мери 

хронотопична, Илијана Чутура се бави, с једне стране, истраживањем 

низа прилошких лексема и израза који наглашавају брзину акције у 
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Ћопићевој прози, а са друге стране, и типовима елиптичних исказа у 

његовом драмском тексту. 

Трећи део књиге Методичке интерпретације поетике детаља 

садржи три огледа. Први оглед „Методича интерпретација поетике 

детаља у Великој деци Антонија Исаковића“ доноси методичке 

препоруке за тумачење Исаковићеве збирке приповедака: указује се на 

то како се могу анализирати и проучавати потенцијалне митолошке и 

традиционалне симболике детаља у Великој деци. Други оглед 

„Методичка интерпретација поетског простора“ открива простор као 

врло важну структурну компоненту прозног текста, док трећи оглед 

„Методичка интерпретација приче Поход на мјесец Бранка Ћопића“ већ 

самим насловом открива да се читаоцима показују одређени нивои 

анализе у тумачењу поменуте Ћопићеве приповетке. 

Књига Виолете Јовановић и Илијане Чутуре представља, како и 

саме ауторке наводе, синтезу књижевнонаучних, лингвостилистичких и 

методичких огледа. Преглед свих тих огледа јесте анализа поетског 

сагледавања слике света из различитих перспектива. Наш покушај је да 

књигу представимо и препоручимо јер су у њој садржани ванредно 

успели текстови, у којима се, осим анализа одређених поетских и 

прозних остварења, могу прочитати и мали прегледи лингвистичких, 

психолошких и митолошких теорија, што је чини драгоценом 

литературом за широки круг проучавалаца књижевности за децу и 

младе. 

 

Весна Тодоров 

Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац 

 

Примљен: 26. фебруара 2014. 

Прихваћен: 18. април 2014. 
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КЊИГЕ УЗ КОЈЕ СЕ ЛЕПШЕ РАСТЕ 

 

Сања Матијашевић, Тања Антонијевић Данас нам је диван дан, 

Пчелица, Чачак, 2013. и Летња авантура, „Пчелица“, Чачак, 2014. 

 

На радост најмлађе читалачке публике ИК „Пчелица“ Чачак је 

покренула нову едицију Игром до знања, а њени први наслови Данас 

нам је диван дан и Летња авантура аутора Сање Матијашевић и Тање 

Антонијевић намењени су деци млађег школског узраста. Вредне 

ауторке отвориле су деци врата свог нежног маштовитог света у коме 

ће осим малишана уживати и њихови родитељи и васпитачи. Ове књиге 

подсетиће одрасле да ниједно електонско помагало које се користи у 

савременој настави не може да замени емотивну блискост која је за 

децу у раном узрасту од пресудног значаја. Књиге су писане стилом 

који је јасан и у потпуности разумљив малишанима, а садрже обиље 

креативних и занимљивих задатака који се могу решавати у кругу 

породице, са другарима, у предшколској установи и у нижим разредима 

основне школе.  

Подстицање језичког развоја код деце је од изузетне важности јер 

доприноси целокупном интелектуалном развоју личности. Психолози 

су установили да деца око пете године живота улазе у фазу 

радозналости и развијају своја сазнања о појавама које их окружују. 

Тада се у великој мери користе језиком, постављају питања и 

испољавају одређену језичку креативност. Сваки облик креативности 

важно је неговати и продубити, а никако изгубити. Данас нам је диван 

дан и Летња авантура обезбеђују и негују креативни развој језика у 

раном узрасту. 

У првој заједничкој књизи Сање Матијашевић и Тање 

Антонијевић Данас нам је диван дан, кроз веселу и симпатичну причу о 

планирању и припреми рођендана воде нас Мила и Миша, мали 

пријатељи, који покушавају да организују прославу Милиног 

рођендана. Циљ је да Милина рођенданска прослава успе, да буде 

весела и свечана. Зато треба донети праве одлуке. Да ли ће прослава 

бити у играоници, код куће или у дворани искривљених огледала? Како 
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да слављеница својом лепотом засени све госте на прослави? Да ли ће 

торта бити укусна и лепа? У сваку од својих дилема Мила и Миша 

уплићу и читаоце.  

Мислити значи решавати проблеме, тако ће читаоци кроз игру 

бити заокупљени размишљањем око проналажења више појмова који 

имају исто значење, уочаваће разлике између појмова који се исто 

пишу, али се другачије изговарају и имају различито значење. На свакој 

страни налази се нови изазов за малишане. Они не знају да проналазе 

синониме и хомониме. Са тим појмовима срешће се касније у животу, 

током школовања, али ће их лакше разумети и препознати. Појам 

хомонима је поткрепљен симпатичном бајком о Витезу де Лука који у 

бој са аждајом уместо лука и стреле носи џак црног лука. Међутим, 

домишљатост му помаже да без борбе, љуштећи лук, отера аждају која 

ће са сузама у очима побећи са бојног поља.  

Бавећи се различитим језичким појавама аутори развијају речник 

код малишана, а продубљује се и негује култура изражавања. Томе 

доприноси задатак описивања предмета у Милиној соби. У књизи ћемо 

срести и различите језичке умотворине (загонетке, питалице), аутори 

објашњавају појам бајке, а ту је и игрица На слово, на слово. Решавање 

укрштених речи је изазов и за децу и за одрасле, а задовољство када се 

укрштеница реши и открије скривени појам је немерљиво. Осим тога, 

деца уче да деле речи на слогове кроз познату народну игру и песму из 

Шумадије Иде маца око тебе. У књизи се срећемо и са основама 

морфологије, а мали читаоци уче како се граде речи додавањем 

наставака.  

Оно што децу предшколског узраста посебно привлачи јесте 

цртање и бојење. Наравно, у књизи Данас нам је диван дан ни то није 

изостало. Читаоци ће цртати и бојити појмове, а они који су посебно 

надарени свакако ће уживати у испољавању своје креативности. Остали 

ће вежбом унапредити своје вештине. 

Мила је на веома занимљив начин позвала пријатеље на журку. 

Позивница је шифрована и само ће они домишљати открити ког дана и 

у колико сати ће бити организована прослава. На тај начин нам Мила 

даје оригиналну идеју како да на занимљив начин напишемо позивницу 

за рођендан. 

Читајући књигу Данас нам је диван дан запажамо изузетну 

креативност аутора, али и способност да се на топао, срдачан и 

ненаметљив начин приближе малишанима. Успех ове књиге код 

најмлађих охрабрио је и навео ауторе да поведу мале читаоце у забавну 

Летњу авантуру.  
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У новој књизи Мила и Миша настављају своје дружење, а пред 

њима је нови изазов - одлазак на море и нова питања: шта све понети, 

како се припремити и како се на мору забављати? Одговори су управо у 

овој књизи, али није једноставно доћи до њих. У Летњој авантури су 

пред малим читаоцима сложенији задаци. У овој књизи на забаван 

начин разматрају се питања из правописа - писање великог и малог 

слова и датума. Мила и Миша ће научити другаре како да попут малих 

тајних агената дешифрују поруке и решавају ребусе, а ако реше 

укрштеницу сазнаће где су отишли страшни гусари. Читаоци ће помоћи 

Мили и Миши да изађу из лавиринта када залутају. Основне појмове о 

грађењу речи, глаголима, компарацији придева и граматичкој 

категорији рода деца ће усвојити кроз решавање занимљивих задатака. 

Писање разгледница са летовања је леп обичај и знак пажње, а Мила ће 

открити другарима да је прву разгледницу на свету написао наш 

сународник Петар Манојловић. Све што је лепо кратко траје, па и 

летовање, а онда остају само успомене. Оне ће бити трајније ако их 

забележимо у дневнику као што нас уче Мила и Миша.  

У књигама Данас нам је диван дан и Летња авантура нису као у 

уџбеницима дати налози да се проблеми реше, што код деце може 

изазвати револт, већ захваљујући методички добро припремљеним 

питањима и захтевима мали читаоци стичу утисак да помажу Мили и 

Миши да рођенданска прослава и летовање буду успешни. Ове књиге 

нам указују и на лепоту и богатство нашег матерњег језика.  

Квалитету нових Пчеличиних издања свакако доприносе 

маштовите и оригиналне илустрације Биљане Миросављевић. Мила, 

Миша, простор у коме се крећу, играчке којима су окружени и друге 

илустрације остављају снажан утисак, делују љупко и и омогућавају да 

се Данас нам је диван дан и Летња авантура нађу на полици са 

омиљеним књигама. 

Ове књиге имају едукативни, васпитни и забавни карактер. Оне 

подстичу и развијају креативно мишљење, логику и машту. Тражећи 

што већи број различитих и оригиналних решења малишани ће 

развијати имагинативно (дивергентно) мишљење. На пример, од две 

сличице које су дате читаоци треба да осмисле реченицу. Број слика се 

потом повећава, захтеви су већи, али се постепено граде маштовите, 

сложене реченице. 

Оне ће подстаћи и развој конвергентног мишљења тражењем и 

проналажењем јединог могућег решења, док су са васпитног 

становишта драгоцене јер истичу, на посредан начин, значај тимског 
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рада и што је веома важно подучавају малишане како се планира и 

организује реализација неког битног догађаја у животу. 

Непроцењива је улога средине у процесу развијања креативности. 

Породица, пажња и подстрек које она даје, умногоме одређују личност. 

Ове књиге помоћи ће родитељима да њихова деца са лакоћом уђу у 

свет граматике, а деца ће се кроз игру подучавати, забављати и 

радовати. Уколико се определе да користе у свом раду Данас нам је 

диван дан и Летњу авантуру, васпитачи и учитељи ће и сами наћи 

мноштво оригиналних идеја како да изучавање матерњег језика постане 

и деци и њима изазов и забава. Оно што ова Пчеличина издања чини 

универзалним јесте чињеница да и одрасли и деца у њима могу наћи 

одличне идеје како да организују прославу рођендана и како да дуго 

очекивано летовање не пропадне. 

 
Милијана М. Добросављевић , 

Железничка техничка школа, Београд 

 
Примљен: 4. априла 2014. 

Прихваћен: 16. маја 2014. 
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ХРОНИКА  

ИЗЛОЖБЕ БИЉАНЕ РАКИЋ У „СИНГИДУНУМУ“ И МАТИЈЕ 

РАЈКОВИЋА У МАЛОЈ ГАЛЕРИЈИ УЛУПУДУС-а 

 

Београд, фебруар – март, 2014. год. 

 

 

Наравно да ће природа сама по себи имати одређени утицај на 

настајање природе уметничког дела, и наравно да је ту сам уметник 

онај који спаја обе природе у једно, у израз. При том је и он природа и 

настајућа метафизичка реалност уметности само истиче сложеност 

постојања могућег тумачења оног што је предложено као вид 

комуникације. При том се не бавим основним карактеристикама 

уметности- покушавам да одгонетнем шта је то што ће на посебан 

начин, једно остварење одвајати од другог. У знаменитој тротомној 

студији, „Филозофија симболичких облика“, Ернст Касирер на једном 

месту, говорећи о феномену израза као основном моменту свести 

опажања, пише: „У целини и појединачно, свет има још једно 

„особено“ лице, које је у сваком тренутку докучиво као тоталитет, а не 

може се разложити на пуке опште конфигурације, на геометријски-

објективне линије и обрисе.(...) Смисао израза везан је пре, за само 

опажање; у њему се тај смисао докучује и добија се непосредно 

„искуство“ о њему.“ Тек онда, додао бих, почиње разградња објективно 

постојећег и постепено се гради мит о могућем постојању. Уметнику су 

одрешене руке и он, хтео то или не, опредељује се за израз који ће 

постати основа за настајање митске реалности уметничког дела. У ту 

реалност, која никако не претендује да је једино објективна, уграђује 

своје посебно опажање, оно које дугује постојање одређеном 

психолошком тренутку. И ту, у том чудесном часу настајања реалности 

уметничког дела, срећемо се са одлучивањем, са оним што је интимни 

избор самог уметника. Ту се догодило опредељивање хоће ли „нешто“ 

бити такво какво ће остати до краја. 

Да се у уметности догађају чуда, најбоље нам сведоче два 

настојања да се изглед природе „ухвати“ и да му се омогући трајање 

као одређени тип реалности. За Биљану Ракић је керамика, једна од 



112 

најстаријих корисних уметности, довољно моћна да послужи. Она зида 

своје пејзаже, боји материју и распоређује различите масе у заједнички 

изглед/облик. Пред посматрачем је сложена игра која је започета у 

једном давном процесу гледања, да би, захваљујући искуству и 

посебном типу васпитане имагинције уметнице, настало саображено 

дело. Јесте да је само исечак из непрегледне реалности, али и такво 

може да самосталношћу, споји постојање природе мишљења и природе 

уметничког стварања. Одређена естетизација само је истакла нека 

својства уметничке праксе ове радознале уметнице.  

Матија Рајковић пружа неке доказе да је природа, пејзажи какве 

је видео и запамтио, баш оно што ће његову сложену емоцију 

заокружити у дело, уметнички надграђену реалност, која ће на најбољи 

начин исказати одушевљење за разнолика постојања. То и јесте и није 

сведочанство о природи; улога селекције површине и њено 

уобличавање у посебну целину је пресудна. Напор да се снага 

реалистичног постојања слике која се гледа, сведе на назнаку, је управо 

онај уметничко/естетски труд да се вулгарном и општем да вид 

посебног. Два напора да се природа и природност ухвати и овековечи 

заједно са свим комплексним психо/физичким чине ове изложбе 

занимљивим и лепим доказом у којој мери је уметник завистан како од 

сећања насталог пуким гледањем, тако и од изабраног израза којим ће 

све то, у виду градње посебног мита о једном тренутку, оваплотити у 

уметничко дело. 

Биљана Ракић је рођена у Београду, 1963. године. Завршила је 

Факултет примењених уметности у Београду, одсек керамика/стакло. У 

статусу је самосталног уметника од 1987. године. Матија Рајковић је 

такође рођен у Београду, 1980. године. Сликарство је завршио на 

Академији уметности у Новом Саду. Постдипломске студије на 

Факултету ликовних уметности у Београду. Уз уметнички, бави се и 

педагошким радом. 

 

Братислав Љубишић, дипл. историчар уметности 
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In memoriam  

ЛИНГВИСТА, ПЕДАГОГ И ПРЕВОДИЛАЦ  

УЗЕИР ЉУТИЋ 

(1937-2013) 

 

Прошле године (26. септембра, 2013.) престало је да куца 

племенито срце, нашег драгог колеге Узеира Љутића, професора руског 

језика и књижевности. 

Рођен је 26. маја 1937. године у селу Пламенице, општина Кључ, 

Босна и Херцеговина, у радничко- сељачкој породици. 

Године 1942, као избеглица у Бањој Луци, одведен је у дечји дом 

у околину Загреба, село Амбрушево, а 1943. године, у Липик. 

Године 1944. цео дом је због рата, који је трајао у Славонији, 

пребачен у Војводину, у Стари Бечеј. У домовима је завршио, три 

разреда основне школе. Године 1945. упућен је у бивши СССР на 

школовање у град Вороњеж, где је завршио војну гимназију. У граду 

Вороњежу је и матурирао, сазревши животно и изградивши критичко 

промишљање о свему. Након завршене Војне академије и чина 

поручника, 1956. године, наш драги колега, се на основу договора 

између владе бившег СССР-а и бивше СФРЈ (третиран као лице са 

двојним држављанством уз право да прихвати које од њих жели). 

Задржао је југословенско држављанство и вратио се у Југославију. 

Исте године, уписао се на Филозофски факултет (касније 

Филолошки) у Београду, добивши стипендију Савеза бораца НОР-а. 

Дипломирао је, као одличан, изванредан студент, октобра 1962. године. 

Његов дугогодишњи професорски рад, започео је у основној школи у 

селу Коњух, општина Крушевац, где је провео две школске године. 

Године 1963. примљен је за предавача на ВПШ у Призрену, где је имао 

два реизбора у исто звање. У међувремену, радио је на Филозофском 

факултету, Београдског (касније Приштинског) Универзитета. Од 1. 

септембра 1973. године па све до 2001. године, када је отишао у 
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пензију, радио је као професор Руског језика и књижевности на 

Педагошкој академији у Крушевцу. Исте године када је почео да ради 

на Академији, у току јуна и јула месеца, био је на специјализацији у 

бившем СССР-у, на Московском Универзитету Ломоносов. 

Током рада имао је два реизбора у звање предавача и избор у 

звање професора Више школе. Смањењем броја часова, приликом 

трансформације Академије у Вишу школу за образовање васпитача, 

1993. године, Узеир Љутић је прихватио да половину свог радног 

времена ради у библиотеци Школе.  

У току свог дугогодишњег професорског рада, активно је 

учествовао у раду Славистичког друштва Србије, организовао 

семинаре, конгресе и, као резултат тог рада, добио је, 1985. године, 

захвалницу Славистичког друштва Србије. Ово друштво, дало је 

професору Љутићу захвалницу за значајне резултате у настави 

словенских језика и књижевности и испољену активност у раду. 

Битно је рећи да је професор Љутић, био врло активан и присутан 

у преводилачком раду. Преводио је текстове: Солжењицина (Десна 

шака, Багдала, Крушевац, 1990. године), Булгакова (Недеља просвете и 

културе, Багдала, Крушевац, 1983. године), Костикова (Алхемија 

револуције, Багдала, Крушевац, 1990. године), Моравије (Двобој 

Маркса и Достојевског, Крушевац, Багдала, 1990. године), Бродског 

(Наук, Крушевац, Багдала, 1991. Године), Јевтушенка (Плач за 

цензуром, Багдала, Крушевац, 1991. године), Бродског (Тужна муза, 

Багдала, Крушевац, 1990. године), Шаламова (Шок терапија, Багдала, 

Крушевац, 1991. године), Вознесенског (На дну цилиндра, Крушевац. 

Поред ових превода, преводио је и радове из предшколске педагогије, 

као што је „Развојни пут дечјег стваралаштва“, Н. Венгера у Зборнику 

радова наставника ПА, бр. 2, Крушевац, 1981. године. 

Осим наведених радова, учествовао је у припреми два Зборника 

текстова за студенте бивше Педагошке академије (за учитеље и 

васпитаче), преводио резимеа за докторате, магистратуре, научне и 

стручне часописе итд. Био је преводилац за часопис „Багдала“, 

преводио за делегације шахиста, ликовних уметника, песника и писаца. 

Велики број превода, колега Љутић, није објавио, како рече у својој 

биографији: „Нешто због обима, нешто због тематике, а нешто из 

субјективних разлога“. Његов дугогодишњи професорски рад био је 

израз његове искрене унутрашње потребе, немирне и неисцрпне тежње 

да свој лични живот, и уопште живот младих, учини смишљенијим, 

духовно пространијим и у сваком погледу ведријим. Његова предавања 

била су студентима занимљива, инспиративна и веома посећена. Имао 

је критичан став према свему и то је преносио и на своје васпитанике, 

учећи их да мисле, побуђујући у њима дубље интересовање за науку, 
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језике и уопште за живот. Као колега био је врло комуникативан, 

духовит и добронамеран. Ми, његове колеге, пријатељи и сарадници, 

могли смо много научити од колеге Љутића. Своје животно и 

професионално искуство, делио је нештедимице, са нама, преносећи, 

нарочито млађим колегама, праве, искрене и животне савете. У 

паузама, између предавања, уживали смо и опуштали се уз занимљиве 

приче и шале господина Љутића. Био је врло духовит, креативан и 

ведре нарави. Прави џентлмен и шармер. Живео је скромно и лепо са 

својом породицом у Крушевцу, а пензионерске дане делио је са својом 

животном сапутницом, Каћом, такође професорком Руског језика и 

књижевности. Његова кћи, унуке и супруга, имали су у њему великог 

заштитника, саговорника и брижног оца, деду и супруга. Град 

Крушевац имао је у професору Љутићу, угледног грађанина и личност 

којом може да се поноси. Нама, његовим колегама, пријатељима и 

сарадницима, много недостаје његов ведар дух.  

 

Ружица Ј. Милосављевић  

Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац  
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СИНТЕЗЕ 

УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА 

 

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

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

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

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

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

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

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

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   ţe  k).  
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Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су 

написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне 
речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 
странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза 
параграфа 12 pt, (стил Klj čne  eči).  

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  еk  ).  

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

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

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

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

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 
упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 
(наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa 
аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке 
странице са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: 
(Петровић, 1986: 128).  

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 
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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 
(Ame ic n P  chologic l A  oci  ion’     le).  

Примери таквог начина библиографског цитирања: 
Монографска публикација:  

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 
књиге. Место издавања: издавач.  

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

енциклопедији или лексикону:  
Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 

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

Пример:  
Roulet, E. (2004). The description of text relation markers in the 

Geneva model of discourse analysis. In K. Fischer (ed), Approaches to 
Discourse Particles (pp. 115–131). Amsterdam: Elsevier.  

Прилог у часопису:  
Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов часописа, број, стране.  
Пример:  
Ziff, М. (1967). On H.P. Grice‟s account of meaning. Analysis, 28, 
1–8. Прилог доступан преко интернета:  
Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов публикације, број, стране. [on-line]. Доступно преко: 
интернет адреса [датум преузимања]  

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

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

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

 
Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

(необјављена докторска дисертација / магистарски рад). Назив 
установе, место.  

Пример:  
Ивановић, Б. (2005). Фразеологизми у Лутеровом преводу 

Библије из 1534. године и њихова заступљеност у савременом 
немачком језику (необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, 
Београд.  

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним):  
Презиме, иницијал имен аутора (датум и година издавања). 

Наслов чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази.  
Пример:  
Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, 

стр. 15.  
Класична дела:  
За велика класична дела попут античких грчких и римских 

текстова, Библије, Кур'ана и сл. треба наводити њихову стандардну 

нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада).  
Пример:  
(Држава: 595а–598а)  
Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи 
на http://www.apastyle.org.  

Извори се наводе под насловом Извори у засебном одељку после 
одељка Литература, на истим принципима библиографског описа који 
се примењује у одељку Литература.  

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

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

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