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РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 
UDK 271.2-452 

ID: 212003596 

 

ДЕВОЈАЧКИ МОРАЛ И ПРЕДБРАЧНИ ЖИВОТ У ДИСКУРСУ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

Жикица Н. Симић
1
 

Сажетак: У овом раду аутор се бави дискурсом Православне Цркве 

(Руске и Српске) о моралним и сексуалним аспектима образаца понашања и 

облачења жене у њеном предбрачном, девојачком периоду. Такво становиште 

Цркве репрезентују њени представници из редова свештенства и лаика који су 

разматрали морална питања и дилеме везане за животну доб жене који 

претходи браку – девојаштво. Такво православно и црквено морално гледиште 

у потпуности се подудара са традиционалним патријархалним моралом Срба и 

ослања на његове норме. Осим тога, у њему има и елемената и 

прехришћанског, паганског менталитета и морала инкорпорираног у 

традиционални морал, а преко њега и у православни морал. 

Кључне речи: девојка, Православна црква, свештеник, традиционални 

патријархални морал, православни морал 

Период девојаштва у патријархалном вредносном и друштвеном 

систему сагледаван је најчешће из перспективе обављања будућих 

брачних и породичних улога девојке (мајке и супруге). Девојка се у 

традиционалној патријархалној и православној култури Срба најчешће 

сагледавала и вредновала из перспективе сексуалног морала (као 

честита, поштена), а тек онда и на основу њене радиности, као и 

физичког здравља потребног за биолошку репродукцију. У овоме 

првоме (сексуалности) дошло је до потпуне подударности и стапања 

патријархалног и православног сексуалног морала.  

                                                 
1 zikicasimic@yahoo.com докторанд на Филозофском факултету у Нишу 
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Иначе, православни и традиционални патријархални морал су 

синомини за нешто строго, ригидно, конзервативно, бескомпромисно, 

као и неприменљиво и неприхватљиво за данашње услове модерног 

живота и слободе које је донела модернизација и сексуална револуција. 

Међутим, без обзира на то тешко да би се традиционалан морал могао 

сасвим одбацити као анахрон и превазиђен и у савременим условима, 

поготову у данашњим приликама потрошачког и хедонистичког стила 

живота који доводи и до кризе свеукупног морала, па и сексуалног, 

када долази до преиспитивања моралних темеља на којима почива 

савремена цивилизација. Стога, традиционални морал није сасвим 

изгубио на свом значају и актуелности. 

Владимир Димитријевић, аутор више књига из области 

православне мисли, један од оних који су предано разматрали 

феноменомен предбрачних слобода код нас наводи да је у САД, према 

подацима из 1982, десет милиона девојака губило чедност у 

предбрачним односима између 15 и 19 године. Он се позива и на 

извесног др Анвина који тврди да „што је друштво пермисивније, мање 

креативне енергије показује и спорије се креће напред“. Према 

мишљењу Димитријевића, у Србији је слична ситуацији као у САД. Из 

разговора са младим православним Београђанима који су у Цркву 

стигли након многих лутања, аутор наводи да је сазнао да момци и 

девојке у нашем престоном граду од своје 14. до 18. године често имају 

везе са по неколико десетина особа супротног пола. Овакве везе између 

младих плод су ненасите потребе да се воли и буде вољен: па ипак, 

душа много страда од блудничења, растројава се и пропада неумитно. 

У данашње време, млад човек је са свих страна окружен 

бесмислом, лишен јерархије вредности и начина на који би стварност 

могла да се оцени. Значајан број младих људи не зна шта је љубав. 

Димитријевић упућује и на професора Алена Блума и његову књигу 

„Сумрак америчког ума“ у којој описује кобне последице развраћања 

америчке омладине. Једно за друго везују се површно и плитко: „Љубав 

остаје ван њиховог искуства – сувише су добро упознати са сексом да 

би га помешали са љубављу. Данашњи млади људи се плаше 

обавезивања, а бит је у томе да љубав јесте обавезивање и много више 

од тога. Млади људи и не само они, упражњавају један обогаљени ерос 

који више није у стању да узлети, и који не обухвата чежњу за 

вечношћу и слутњу човекове повезаности са бићем. Они имају везе, а 

не љубави“. 

Чак и родитељи, обезбожени и расрквењени, својој деци 

омогућују тзв. „слободе“; развраћају их, мислећи да им чине добро. 

Млади траже љубав. Гладни су је и жедни. Не знајући за Бога Љубави, 
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за свету тајну брака и миомирис чедности, они се упуштају у авантуре 

промискуитета. (Димитријевић, 1995: 80-81, 90-91, 108-110, 20, 50). 

Владета Јеротић, бивши професор на Богословском факултеу у 

Београду истиче да, психологија и филозофија „овде и сада“, увелико 

раширена међу младима у Америци, западној Европи и на Балкану, 

води разбуктавању хедонизма, сексуалној распуштености, грубом 

утилитаризму, у чијој је основи егоизам, властољубље и 

самозаљубљеност, све као последица напредовања процеса отуђења.  

Млади парови у Европи (а све више и у нашој земљи) не живе 

заједно под истим кровом, него живе одвојено у брачној заједници. 

Јеротић говори и томе шта се дешава када такви млади људи уђу брак. 

„Велики број развода бракова у западноевропској цивилкизацији у XX 

веку, и то најчешће, убрзо после ступања у брак и рођења детета, 

последица је страшне немоћи младих људи да се било чега одрекну јер 

их је претходно, хедонистичка цивилизација Запада, нудећи им сва 

уживања материјалне и чулне природе, учинила неспособним да се 

лише нечега без чега се тек почиње зрелије живети, а што се већ као 

вампир уселило у крвоток и дисање ових људи“ (Јеротић, 2004: 103, 48, 

125). 

Митрополит црногорско-приморски Амфилохије, у тексту “Змије 

отровнице у недрима модерног човека“ износи гледиште да је очевидно 

да је „сексуална револуција“ у Америци шездесетих година, прошлог 

века, као ново обоготворење „похоте тијела, похоте очију и надмености 

живота“ (1 Јованова 2,16), рађа у наше дане обилате плодове у целом 

свету. Полност је сведена на задовољење нагона, на хедонизам, било у 

браку било ван брака, претвара људски живот у јалову бесплодност 

(Православље бр. 910, 15.2. 2005). 

Зорица Кубуровић, публицисткиња и књижевница истиче да жена 

данас сама бира мужа за себе и то најчешће између двадестпете и 

тридесете, а све чешће и касније. До тада девојаштво проводи у учењу 

и „забављању, које је, уствари, нека врста неформалног брака у коме 

младић и девојка не живе заједно и немају никаквих узајамних обавеза 

осим повремених заједничких излазака и слободне љубави. У оваквој 

вези девојка се учи да „бира“ младића са којим ће провести живот. 

Тиме подсећа на запажање Владете Јеротића да у неким 

западноевропским земљама постоји, прилично распрострањена 

тенденција, да млади чак и након склопљеног брака живе одвојено. 

Кубуровићева сматра да је такво понашање недостојно 

хришћанке, која се може правдати незнањем и одрастањем у 

безбожном свету у којем су мерила међуљудских односа ишчашена. 

Таква појава је страшна и нечасна, а при свему томе и крајње 

некорисна – нико не зна ништа ни о коме док са њиме „не поједе џак 
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соли“. Грицкајући тако живот на парче, узимајући само оно што је за 

задовољство тела, девојка сама пристаје да буде употребљена као ствар, 

вреднована као ствар. Чак и кад се заврши браком, последице оваквог 

начина живота осећају се још много година, заправо све док у јасној 

светлости Божје љубави не схвате свој грех, док се не покају и не 

измоле опроштај (Кубуровић, 2001: 265-266). 

Руски свештеник Илија Шугајев сматра да се млади понашају у 

стилу животне филозофије коју изражава рефрен песме популарне 

српске рок групе средње генерације (Рибље чорбе): „Остаћу слободан, 

нећу се везати, важно је само добро се зезати!“ 

По њему, блуд нема за циљ зачеће и прокреацију. Он тврди да 

када младић и девојка падају у блуд они више нису у стању да створе 

стабилну породицу. Као прво, вероватноћа да ће се ускоро растати сад 

је врло велика. Проћи ће пола године, они ће блудничити и разићи ће 

се. Већина људи данас пада у блуд уопште не размишљајући о било 

каквој породици. Као друго, чак и ако ускоро ступе у брак, њихова 

породица ће бити унакажена. Човекова грађа је сложена. Он се састоји 

од духа, душе и тела. Стабилан брак рађа се само онда када су 

супружници повезани на свим нивоима: и духом, и душом, и телом. 

Међутим, закон духовног живота је следећи: прво мушкарац и жена 

дају обавезу верности и то потврђују браком, затим следи телесна 

блискост. Односно, прво настаје духовна веза, а затим телесна. Ако се 

деси обрнуто, породица ће бити унакажена. 

Могуће је раскинути ове старе везе, али за то је већ потребно 

позвати Бога у помоћ. Треба се покајати за ове грехе, омрзнути их и 

Господ ће их раскинути ове старе везе, али за то је већ потребно 

позвати Бога у помоћ. А има и људи који се читавог живота са 

насладом сећају својих авантура као дивног времена – тврди Шугајев. 

Шугајев истиче снагу и значај невиности, чистоте код девојке. 

Једна парохијанка му је пренела причу своје познанице о њеном сину. 

Њен син је огрезао у развратни живот. Врло често је с друговима 

излазио по читаву ноћ, и спавао код њих у викендицама. Они су тамо 

тражили нове љубавне авантуре. Међутим, једне ноћи нагло се 

променио, било је очигледно да га нешто мучи. Испоставља се да се те 

вечери упознао с једном девојком. Био је сигуран да је девојка на све 

спремна, али одједном је наишао на одлучан отпор. Први пут се 

замислио над тим да девојка може да цени своју чистоту. Кад је схватио 

да је ова девојка чиста и да није имала мушкарца јако се заљубио у њу. 

Без обзира на своје развратно понашање у дубини свог срца он је 

схватао да његова супруга треба да буде невина. 

Према њему, ако је човек био укључен у многобројне везе тим је 

мање способан да одржи стабилну везу и брак (изгубио је способност 
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да истински и трајно воли). Таква немогућност прогресивно расте, 

сразмерно броју претходних веза.  

Узгред, Шугајев каже да Црква уопште не забрањује такве 

односе, а и не може да их забрани. Црква само упозорава, јер постоје 

елементарни закони нашег живота, које не треба кршити.  

Говорећи о последицама случајних блудних веза Шугајев помиње 

појаву као што је телегонија. Одгајивачи коња су стварали нове врсте 

коња ради побољшања њихове издржљивости па су одлучили да их 

спаре са зебрама. Експерименти нису били успешни: није дошло ни до 

једног зачећа. Експерименти су прекинути са вером да је ствар 

завршена. Међутим, неколико година касније после спајања расних 

ждребаца и чистокрвних кобила (које су за време експеримента били са 

мужјацима зебри) почела су да се рађају ждребад на „штрафте“. 

Запањени научни свет је ову појаву назвао телегонија. Шугајев наводи 

да се иста појава догађа и код других животињских врста (паса, 

голубова ... ). 

Пре 150 година, савременици су одмах почели да постављају 

физиолозима питање: „Да ли се ефекат телегоније односи и на људе?“ 

Међутим, научнике није требало подстицати на истраживања. Они су 

већ започели интензивна физиолошка, антрополошка и статистичка 

истраживања, па чак и експерименте тамо где је постојала таква 

могућност. И после многобројних и разноврсних дугогодишњих 

експеримента наводна непристрасна наука је категорички утврдила да 

се ефекат телегоније односи и на људе и то у много јасније израженој 

форми него у животињском свету. 

Дакле, телегонија је наука која, према мишљењу Шугајева, тврди 

да на потомство жене, у овој или оној мери, утичу сви њени ранији 

полни партнери независно од тога да ли су са њима имали порода или 

не. Познато је чак да су неколико година после ванбрачних веза с 

члановима глумачких трупа на међународним фестивалима, великим 

спортским такмичењима, на градилиштима и ван њих Рускиње почеле 

да од белих и генетски здравих мужева, рађају децу – „ни на мајку, ни 

на оца, већ на делију пролазника“. 

Данас се већ појављују научна објашњења за то како гени 

партнера могу да се уткају у генетски систем жене. Истраживања су 

показала да жена, која чак није ни затруднела носи у себи јајне ћелије у 

које су уграђени низови ДНК свих њених претходних полних партнера 

и она ће свом будућем потомству моћи да пренесе њихове гене заједно 

с генима њиховог оца. 
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Међутим, Шугајев признаје да данас званична наука не признаје 

појаву телегоније
2
, јер би то, по његовом мишљењу, чврсто затворило 

врата разноврсним сексуалним револуцијама од чијих се плодова лако 

згрће огроман новац (Шугајев, Без годишта: 67- 72, 104, 129).  

Црква се не устручава да се спусти на тај ниво да своје догматске 

ставове подупире надри-научним аргументима. На то је принуђена због 

општег необазирања верника на њене пастирске апеле и савете у 

погледу полног уздржања и партнерства пре брака. Она се, заправо, 

служи споља видљивим, материјалистичким аргументима у доказивању 

онога што је, по својој природи, припада духовној равни. Такав манир 

се, иначе, приписује простестантима (од стране православних), да 

научно поткрепљују теолошке поставке, што је предмет жестоке 

критике православних, али чему они сада и сами прибегавају.  

Просто, неки чин се не приказује као грех по себи већ по 

негативним последицама које доноси. Пошто аргумети теолошке 

природе не доносе резултате, Црква покушава да утиче на природну 

потребу човека за веродостојношћу родитељства – да свако жели да зна 

да је он истински и у потпуности родитељ детета које подиже и 

васпитава. Зато, уместо говора о чедности и чистоти који нема успеха, 

она пружа тобожње научне доказе да предбрачни односи могу угрозити 

неупитност родитељства. Црква тиме показује неверовање да верници 

аутономно прихватају верски морал. Због тога, она прибегава 

поступцима које одговарају нивоу хетерономног морала. Служи се 

застрашивањима, полуистинама и обманама не би ли приволела оне 

које сматра својим верницима да се придржавају норми православног 

сексуалног морала. 

Владика Николај Велимировић такође, није склон величању 

лепоте девојке већ њеног понашања и карактера. Тај свој став износи у 

писму једној мајци која му је писала да јој је ћерка изабрана за краљицу 

лепоте. Он јој одговара да јој уместо очекиваних честитки изјављује 

дубоко сажаљење. У његово време у шумадијским селима о лепоти се 

шапутало, а о карактеру гласно говорило. То је долазило од дубоког 

сазнања народног, да је лепота нешто пролазно и од човека независно, 

док је карактер непролазан и од човека зависан. По његовом мишљењу 

судбина многих краљица лепоте у Европи је језива. Састоји се од 

дивљих бракова, ванбрачне деце, сензационалних брачних парница, 

самоубистава. Ни овој мајци се не може јамчити да се њена велика 

                                                 
2 „Јављају се неке, са данашње тачке потпуно погрешне, али врло интересантне теорије, 

као што је учење о телегонији – којим се тврдило да прва трудноћа жене одлучује о 

наредним, па зато деца од једне мајке, а различитих очева, личе на оца првог детета 

(можемо само да замислимо до каквих је породичних пометњи доводила ова, тада у 

науци, призната теорија)“ ( Миленовић, 2012: 34). 
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радост ускоро не обрне у неисказану жалост и у стид. Од свих 

искушења, које човек има да савлада на самом себи, лепота је свакако 

најнеодољивије искушење. Њој су одолеле света Катарина и Варвара и 

Анастазија и Петка и многе друге, које су сазнале у себи једну 

узвишенију красоту од оне на себи (Велимировић, 2001: 230-231). 

Штавише, неке хагиографије хришћанских девојака и светиљки 

показују да су оне, чак, унакажавале своје лице како не би постале 

повод „саблазни“. 

Свештеник Шугајев говори о појму невиности (целомудрености). 

Девственост није само и није толико физиолошки појам колико је 

духовни. Већина савремених девојака излази из девственог стања 

много пре супружничког живота. Непристојни филмови, развратни 

текстови, вулгарне рекламе – све ово рађа бујицу прљавих мисли. Од 

нечистих мисли рађају се блудна осећања и изводе организам жене из 

девственог стања. Ако на пример, чедну девојку додирнете у њој се од 

додира неће десити готово ништа осим можда непријатног осећања 

недозвољене слободе у понашању младића. Ако пак мушкарац додирне 

девојку која је већ изгубила своју моралну девственост, овај додир у 

њој може да изазове буру осећања са којима она тешко да може да 

изађе на крај (Шугајев, Без годишта: 91-92).  

Такву критику црквеног поимања девствености износи и руски 

православни филозоф Берђајев. Он наглашава да је хришћанство 

установило култ чедности. Сматрајући рађање деце јединим циљем 

брака који га оправдава, хришћанство је тај смисао и тај циљ повезало 

са физичким полним општењем које је праћено губитком невиности. 

Тај губитак оно метафизички презире, сматра га нижим стањем. 

Испоставља се да је смисао и циљ брака физиолошки и да захтева 

губитак невиности, тј. губитак вишег човековог стања. Продужетак 

људског рода претпоставља губитак чедности, целовитости. Полни акт, 

акт сједињења мушкарца и жене подразумева катастрофалан губитак 

невиности (посебно за жене) (Берђајев, 2000: 264). Према Берђајеву 

невиност као морално-духовна категорија се не може изгубити после 

полног сједињења када је повезано са љубављу јер је љубав штити од 

разврата и промискуитета. 

И за њега, као и за Шугајева, чедност је духовни феномен а не 

физиолошки. Овакви ставови Шугајева и Берђајева показују да је у 

Цркви доминантно физиолошко схватање невиности. То доказује и 

следећи пример који наводи протођакон Љубомир Ранковић, 

некадашњи уредник радио-станице „глас Цркве“ епархије шабачко-

ваљевске.  

Он наводи случај девојке Милице Костић, 18-годишње 

средњошколке из једног села из околине Крушевца, која се одлучила на 
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смрт у току покушаја силовања. Догађај се збио 1974. године. Наиме, 

она је на превару позвана у један стан, након тога је група младића 

хтела да је силује. Она се, искористивши њихову непажњу, бацила са 

једанаестог спрата и тиме изабрала смрт уместо губитка невиности. 

Овај догађај је, по Ранковићевим речима, узбудио ширу друштвену 

јавност у то време. Покренуо бројне анкете и округле столове, о њему 

се опширно писало у дневним и недељним листовима. Своје коментаре 

давали су стручњаци из области социологије, психологије, 

антропологије, права и медицине. 

Сви су покушали да разреше питање свих питања у вези са овим 

догађајем и да одговоре да ли је Миличина смрт самоубиство или 

мучеништво. Марксистички социолози су кривицу сваљивали на 

Миличино сеоско патријархално васпитање. Патријарх Павле стао је на 

становиште да није у питању самоубиство него хришћанско 

мучеништво, слично страдању девојака у првим вековима 

хришћанства. Католички новинар назвао је Милицу у наслову свог 

текста: “Шумадијком Маријом Горети“, именом, дакле, једне католичке 

светице, младе девојке из италијанског града Кординалда, која је на 

сличан начин пострадала. 

Када су Свету Девицу Пелагију из Антиохије безбожни 

мучитељи хтели на сличан начин да силују и обешчасте, она се попела 

на кров куће и скочила пред обесне младиће. „Смрт њена – пише Свети 

Јован Златоусти – била је средством не природног пада, него заповести 

Божје“. Од самог почетка међу побожним верницима и у круговима 

свештенства Милица је сматрана за хришћанску мученицу, о чему 

сведочи и писање о Милици владике шабачког Лаврентија, једног од 

најугледнијег епископа наше Цркве (Ранковић, 2008: 210-217) 

Међутим, намеће се питање да ли је овакво схватање „части“ и 

„обешчашћености“ заиста хришћанско или паганско. Заправо, по 

хришћанском учењу, заснованом на јеванђељској поставци да „не прља 

оно што улази већ излази из уста“, а што значи да човека може упрљати 

само његова погрешна слободна одлука или злоупотреба своје моралне 

слободе (рецимо промискуитетно понашање девојке, проституција и 

слично) а не спољашња присила, тешко да је овакво схватање одрживо 

као хришћанско. Уосталом, и самом патријарху Павлу се приписује 

мисао и изјава: „Нико мене не може понизити осим мене самог“.  

Заправо, шта би се догодило да Милица није успела да се отргне 

и избегне силовање? Да ли би она тиме изгубила нешто од свог 

духовног интегритета и моралног достојанства? Рекло би се да не би јер 

она ничим није допринела да до њега дође, а није могла да га избегне. 

Људско достојанство не може зависити од спољашњих околности, од 

присиле. Човек не губи на својој моралној вредности тиме што претрпи 
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насиље различитих облика. Берђајев показује то наопако вредновање 

човекове части. „Човекова част је опогањена и повређена тиме што је 

човек испсован или истучен, а не тиме што је он сам псовао или тукао“ 

(Берђајев, 2000: 121). 

Као аргумент да је Милица правилно поступила се користе 

ауторитети црквених отаца и примери девојака које су на сличан начин 

страдале „још у првим вековима хришћанства“. Међутим, познато је да 

су прехришћански, пагански садржаји људске свести толико укорењени 

да су они присутни и у данашњем тренутку, а камоли у најстаријим 

временима хришћанства. То показује да је паганска свест односила 

превагу над неутемељном хришћанском свешћу.  

Свештеник Ранковић још показује како силовање није једини 

начин како девојка може бити изложена мушкој безобзирности и 

себичности. Он наводи да је небројено девојака починило самоубиство 

због младалачке непромишљености и греха зачећа пре брака, због 

неприхватања и неразумевања породице и средине. О томе сведоче 

бројни топоними: „Девојачки вир“, „Девојачка стена“, „Девојачка 

пећина“, „Девојачки бунар“, „Скочи-девојка“ итд. Он поставља питање 

да ли има примера да је неки мушкарац извршио самоубиство зато што 

је нека девојка са њим затруднела и што ју је оставио на милост и 

немилост породици и хировитој и немилосрдној средини која често не 

зна за милост и праштање. Чак се и црквени дежурни „ревнитељи 

закона“, овде јављају као инспиратори осуде и жигосања
3
. Заборавља се 

како је Исус Христос, у познатом догађају из јеванђеља, поступио 

према жени ухваћеној у прељуби. 

Црква има негативан однос не само према предбрачним и 

ванбрачним односима, већ и према свим средствима која се користе у 

ту сврху. Ретки су изузеци од таквог општег става. О томе говори 

                                                 
3 О тој немилости средине, у чему има удела и Црква, говори руски религиозни 

филозоф Владимир Розанов. Он наводи причу о напуштеном дечаку у шуми, близу 

Волге, умрлом од глади. Из свега је јасно да је дете скривано све док му није било 

годину дана а потом је мати, под околностима, које нису познате, узела дете и решила 

да га однесе кући али, није имала храбрости – није смела да га донесе. Просто, она није 

имала снаге да донесе у свој дом дете које је било срамота њеног девојаштва. О томе, то 

јест да има деце „коју људи не смеју да приме у свој дом“ зна и Црква и сви који 

исповедају њено учење и који су поучени да се том учењу повинују. Рећи „Зна 

Црква...“. То је превише благо: Црква је одбацила ту децу – све рођене без њеног 

претходног благослова и, ускративши благослов рађања пре брака, Црква је одбацила и 

запечатила судбину деце која су осуђена да страдају, да се муче и злопате, у сваком 

случају да буду далеко од оца и мајке (Розанов, 1982: 347-348). Међутим, данас је та 

оштрица осуде и стигматизације веома отупела или сасвим избледела. Осим тога, 

Црква, у садашњем тренутку демографског дефицита српског рода, не може допустити 

себи луксуз да „гледа у зубе“ пореклу детета – да ли је оно „копиле“ или не већ се више 

руководи логиком „нека је само живо и здраво“. 
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савремени руски свештеник Григорије Науменко који се бави питањем 

односа православне духовности и модерних технологија и начина 

живота, као и питањем православне омладине. Он изражава жаљење 

што у последње време учитељи неких „либералнијих“ православних 

јурисдикција (нпр. знаменити протојереј Јован Мајендорф из америчке 

Православне цркве и прота Димитрије Константелос из Грчке америчке 

архиепископије) у својим тумачењима дају некакво „сакраментално“ 

значење телесним односима и зато сматрају да је употреба средстава 

против зачећа сасвим допустива. Отворена противуречност њиховог 

мишљења са вековним искуством и поимањем Цркве са њихове стране 

се тумачи „сувишним утицајима монаштва“ на историјски црквени 

поглед у вези са овим питањем. Међутим, према мишљењу Науменка, 

црквена свест не дозвољава сагласност с тим новим „богословљем“, 

али пажњу привлачи чињеница да су таквим мишљењем углавном 

прожета издања на енглеском језику, која долазе у руке младих 

(Науменко, 2008: 131-132). 

Своју еманципацију жена почиње да остварује још као девојка 

освајајући своје право да воли и бира свог брачног или животног 

партнера без пресудног или икаквог наметљивог утицаја спољне 

средине а пре свега своје породице и ауторитета у њој. Ово своје право 

девојка је стекла кроз дужи историјски пут. 

Управо због тога су битни феномени љубави и заљубљености, 

брака који се разматрају из црквеног угла.  

Павле Евдокимов (1900-1970), руски православни мислилац, 

професор богословља на Сергијевом православном институту у Паризу, 

под највећим утицајем Николаја Берђајева и свештеника Сергија 

Булгакова, покушава да феномен заљубљености осветли и осмисли у 

православном духу. Како он сматра, кроз силовиту и неодољиву 

привлачност оних који се воле, ерос препознаје (већ вољено) „биће 

својих снова“. Може се говорити о извесној анамнези, неком 

тајанственом сећању, које постоји у истинској љубави. Сваки човек 

носи у себи своју Еву у живи у ишчекивању њене могуће појаве. То 

предосећање даје свеколику лепоту и чистоту поетичним сањарењима 

младости. Пажљив човек може да предосети извесну предодређеност 

истинске љубави, ако је таква љубав његова судбина. „Она ти је била 

одређена од искони“, позива се Евдокимов на речи ангела Рафаила 

Товији. Присуство Божије не држи се по страни од привлачности коју 

осећају они који се воле, и њихов сусрет никада није случајан. Лице 

вољеног већ је некако познато, оно постоји и пре него што смо га 

сусрели и прпознали. На путу за Емаус Христос се дао ученицима да Га 

препознају у тренутку ломљења хлеба. Тај тренутак постоји такође и у 

љубави, то је тренутак врло јасно изражен у коме они који се воле 
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окушају „хлеб Ангеоски“ и препознају се у откривењу непосредном и 

изненадном. Он се позива и на Приче Соломонове које кажу да они 

који се воле виде се једно у другом: „Он се види у вољеној као 

огледалу“ и „како је лице према лицу у води, тако је срце једног човека 

према срцу другога“ (Евдокимов, 1995: 104-105).  

Академик Владета Јеротић
4
 иде, чак, нешто даље и сматра да 

заљубљени виде Бога у ономе другоме Слично размишља и највећи и 

најплоднији православни филозоф Николај Берђајев (1874-1948), који 

је стављао велики акценат на слободу и деловање Светог Духа, 

неприхваћен у званичним конзервативним црквеним круговима у 

којима важи скоро као јеретик. Међутим, утицајан је у либералним 

православним круговима (најцитиранији аутор код академика Владете 

Јеротића) и по његовом мишљењу само лична полна љубав тежи 

превладавању подвојености, афирмацији индивидуалности – вечности 

и бесмртности. То је пут небеске Афродите. Само лична љубав међу 

душама, које слободно бирају једна другу, јесте права љубав – то је дар 

божанског Ероса и небеске Афродите (Берђајев, 1982).  

У својим ставовима ови аутори су ближи, заправо, идентични са 

секуларним схватањем љубави и заљубљености. Међутим, у строго 

црквеном дискурсу, оличеном у званичном црквеном „естаблишменту“, 

ставови према заљубљености се крећу од веома резервисаних и пуних 

сумње, па све до прилично негативних, а ређе и позитивних. 

Такав је руски свештеник Илија Шугајев, који се на веома 

детаљан, систематичан начин бавио разматрањем питања предбрачних, 

брачних и породичних односа. Иначе, протојереј Илија Шугајев је 

старешина цркава Талдомског округа Московске епархије, отац 

шесторо деце, наш савременик који се бави савременим проблемима 

православне породице и омладине. По његовом мишљењу постоје 

различите врсте љубави - од веома дубоког и чистог осећања до глупе и 

тренутне опчињености. И у једном и у другом случају прва љубав се 

заиста не заборавља и оставља дубок траг. Све што се догађа први пут 

оставља дубоки траг. Он прецизира да прва љубав још није љубав, већ 

само прва озбиљна заљубљеност, прво осећање заљубљености које се 

рађа. Заправо, она представља осећање љубави, а не саму љубав, јер 

сама љубав није осећање, већ стање две душе. 

Међутим, прва љубав се по правилу брзо гаси. Осећања која су 

још јуче потресала човека брзо постају уобичајена и чини нам се да 

љубав одлази. Заљубљеност се у већини случајева завршава управо 

разочарањем и растанком. Није случајно да сама синтагма „прва 

                                                 
4
 Вукашиновић В. Једини прави избор и једино право искушење (Интервју са 

Владетом Јеротић). Доступно преко:www.vidovdan.org/arhiva/print58.html 
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љубав“ већ некако жалосно указује на то да после ње обично следи 

друга, затим трећа итд. Али, за оне који су успели да сачувају своја 

осећања прва љубав је врло дубоко и озбиљно осећање које може да 

прерасте у истинску љубав у браку. Брак у којем је прва љубав за цео 

живот остала једина, биће најсрећнији. 

Постоји и израз “љубав на први поглед“. Међутим, Шугајев 

сматра да је страшно заљубити се одмах после првог сусрета. Заљубити 

се после првог сусрета значи покренути у својој души огроман 

механизам различитих осећања – дозволити себи машталачки занос, 

препустити се уобразиљи и фантазијама. Зауставити тај механизам је 

веома тешко. Заљубљеност је попут дроге – што је више уживаш, тим је 

више желиш. Ово је најзабавнија, највеселија и најромантичнија фаза у 

односима између жене и мушкарца.  

Међутим, љубав на први поглед је пример како човек не уме и не 

жели да чува своју душу, пример очигледне распуштености. Крајње је 

опасно овако се заљубљивати. После неколико таквих заљубљености 

душа ће бити опустошена. Да не би било грешке, после првог погледа 

треба да уследи и други, и трећи, да би тако човек проверио свој први 

утисак. Утолико више, што се свако труди да сакрије своје недостатке 

(Шугајев, Без годишта: 30-39). 

Овој тематици је доста већу пажњу посветио руски православни 

свештеник Павле Гумеров. Он је према заљубљености доста опрезан 

што је и карактеристика православног става према овом питању. Он 

тврди да су многи млади људи, осећајући заљубљеност, силну 

привлачност, чврсто уверени да ће то осећање трајати целог живота. Он 

то сматра великом заблудом. Заљубљеност није љубав, и понекад она 

чак не сведочи ни о почетку љубави. Ако није тако, зашто онда имамо 

жалосно стање институције породице и тако огроман број развода. 

Познато је не мало примера, када људи нису имали почетну 

заљубљеност, већ само симпатију једно према другом, но, ступивши у 

брак, волели су се потом целог живота истинском љубављу. И 

напротив, страсна, бурна заљубљеност веома често се завршавала 

брзим хлађењем осећања. Заљубити се може у тренутку, но права 

љубав се гради годинама, и треба да прође не мало времена, пре него 

осећања прођу проверу на трајност. 

Од „зависности од заљубљености“ веома су склони глумци, 

глумице, стваралачки људи, чија делатност је повезана са сталним 

преживљавањем емоција. Он се позива на познату америчку глумицу 

Џулију Робертс која је у једном интервјуу рекла отприлике следеће: „У 

односима мени се увек допада период прве љубави, а после не разумем 

шта се догоди: потом се у мени ништа не дешава“. То исто је прочитао 

у интервјују са једном руском певачицом, иза које је неколико бракова. 
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Она је рекла да не може дуго да буде заједно са једним мужем, постају 

јој терет односи с њим. Њој је важан и пријатан само почетни период у 

браку.  

Међутим, човек се рађа са способношћу да воли и може тај дар 

реализовати и вишеструко умножити. Али, може га своји гресима и 

убити у себи, изгубити способност да воли, како се то понекад дешава 

са људима, који су прошли кроз многе бракове. 

Међутим, и у том емоционалном стању заљубљености нема ничег 

лошег и нечистог (ако људи стреме да касније оснују породицу). То 

осећање такође се даје од Бога, и даје се не без разлога: да би младим 

супружницима помогло да савладају сложени период узајамног 

усклађивања, адаптације једног према другом, док они још нису 

постали једна душа и једно тело и да би ојачало њихову узајамну 

привлачност. Обично период заљубљености супружници спомињу као 

најбоље месеце или године заједничког живота, и те успомене им 

помажу да преживе сложена, кризна времена. Али, заљубљеност не 

може вечно трајати. Она ће или сасвим ишчезнути, или постати љубав 

(Гумеров, 2011: 53-60). 

Веома популарни психолог и психотерапеут Зоран Миливојевић 

заступа тезу која иде на руку традиционалном и црквеном односу 

према љубави и браку. Иако не изражава црквени дискурс својим 

конзервативним ставовима о односу према половима веома је 

подударан са доминантним црквеним гледиштем. 

Заправо, по његовом мишљењу, фаза заљубљености, као и 

идеализација партнера и чекање „белог принца“ представљају наивну 

представу и нереална очекивање од љубавног партнера. У том сталном 

ишчекивању „правог“, велики број момака и девојака не заснивају брак 

јер се такав партнер не појави. Он сматра да је овакав романтичарски 

занос карактеристичан за Западну цивилизацију (у коју спада и Србија), 

док се у традиционалним друштвима и савременим примитивним 

друштвима питање брака решава по уобичајено кратком и једноставном 

поступку који се подразумева у таквој заједници. Он, даље, сматра да 

су таква романтичарска стања неприродна и друштвена конструкција 

узнапредовалих друштава у материјалном благостању (Миливојевић, 

Агапе, Студио Б, 2011).  

Међутим, тешко је сложити се с тим. Напротив, много је 

литерарних примера осујећених љубави (Ромео и Јулија, Омер и 

Мерима, итд) и историјских докумената који показују да управо 

патријархална друштвена заједница гуши, сузбија овакву слободну 

љубав. Па, дакле, с обзиром на такву негативну реакцију друштва то не 

може бити друштвени и културни конструкт. 
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Православна црква не мири се са обележавањем „Дана 

заљубљености“ или Св. Валентина (који је такође заступљен у 

православном календару, али са другачијим предзнаком) који је 

прилично популаран код младих у нашој земљи и не пролази 

необележено. Не само због тога што је „туђинског“, „западњачког“, 

католичког порекла, већ и зато што прославља слободну љубав између 

младих (која је по правилу предбрачна) што Цркву веома негативно 

асоцира на необавезно, неодговорно, распусно понашање, чак и 

промискуитетно. Уместо тога, Црква признаје ону еротску љубав која 

је законски нормирана (пре свега од Цркве), а то је брачна љубав. 

Игром коинциденције у нашем народу је настао обичај (независно од 

утицаја Цркве) да се празник Светих 40 мученика Младенаца 

обележава на свој, народни начин. Наиме, иако Црква за тај празник 

везује сасвим другачији смисао – страдање 40 младенаца (младића) за 

веру, народ га тумачи на свој начин. По познатом обрасцу народне 

етимологије, тј. накарадног тумачења конотације појединих термина 

(имена светитеља, празника) прост народ овај празник прилагођава 

властитим потребама и нивоу разумевања. Народ, у ствари, тога дана 

прославља младенце као нове брачнике (младожењу и младу који нису 

дуже у браку од годину дана). Црква, будући да нема еквавилентни 

празник „Дану заљубљених“, она, снисходећи, излази у сусрет овој 

простонародној пракси, утолико више што се тиме прославља законска, 

брачна љубав. 

За Православну цркву су дуго, и још увек су, питања сексуалног 

морала, сексуалних слобода и односа били табу тема. Очигледно је да 

реални живот иде сасвим другим током, упоредо или упркос 

конзервативном православном моралу кога се Црква држи, поготову 

оном сегменту тог морала који регулише област сексуалних односа и 

понашања. Управо зато, Црква није могла да не реагује на ова горућа и 

актуелна питања преко појединих својих представника. Међутим, у 

практичном животу Црква већ прави извесне компромисе са таквим 

друштвено преовлађујућим моралом и понашањем (на пример, 

венчајући парове које су пре венчања имали љубавне историје са 

другим партнерима) итд. 
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SINGLE GIRLS' MORALITY AND PRE-MARITAL LIFE IN THE 

DISCOURSE OF THE ORTHODOX CHURCH  

Sumary: This paper deals with the discourse of the Orthodox Church (both 

Russian and Serbian) on morality and sexual aspects of behavior and dressing of 

single women prior to marriage. The view of the church is displayed through the 

work of its representatives from among the clergy and laity who discuss moral 

issues and dilemmas concerning the pre-marital period in the life of women - 

girlhood. The views of the Orthodox church and and its moral code fully 

corresponds to patriarchal morality in Serbia and relies on its standards. In addition, 

it also incorporate elements of pre-Christian, pagan mentality and morality found in 

traditional morality, and thus the moral code of the Orthodox Church. 

Keywords: single girl, the Orthodox Church, the priest, the traditional 

patriarchal morality, Orthodox Morality 
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Резиме: У овом раду аутори приказују примјену крос-импакт модела у 

педагогији. Ради се о методолошком приступу који укршта варијабле на нов, 

али статистички оправдан, начин. То је новост у педагошкој науци, али и у 

методологији истраживанја социјалних и психолошких појава. Укрштају се 

догађаји и процеси, односно предвиђања експерата како ће догађаји и процеси 

у будућности дјеловати једни на друге. Дакле, ради се о футуролошкој 

методологији, о предвиђању будућности, што је за педагогију данас важно 

како би она могла остварити своје циљеве. Овдје су илустрована два крос--

импакт приступа: дужи, дат у четрнаест корака и краћи, дат у четири корака. 

Сваки од ових приступа попраћен је математичким и статистичким формулама 

које нам омогућују квантификацију, односно свођење на нумерички израз 

вјероватности да ће се дати догађај или процес у будућности заиста десити. 

Предност овог приступа је у томе што олакшава планирање у образовању које 

је до сада било препуштено лаичким процјенама и оцјенама. 

Кључне ријечи: крос-импакт, догађај, процес, матрица, будућност 

УВОД 

Крос-импакт (Cross-Impact) подразумијева међусобно дејство или 

међуутицај двију или више варијабли. Зашто ову синтагму не превести 

као међуутицај? Једноставно, зато што ријеч impact у енглеском језику 

значи ударац, судар, али и утиснути, забити, сабити (Simić, 1981:87), 
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а појам међуутицај не одражава тако интензиван однос варијабли као 

што је сажимање или судар. То је разлог да смо синтагму крос-импакт 

само фонетизовали јер се тиме задржава суштина појмовног одређења 

овог метода. Аналогно је са низом појмова у нашем језику: мотивација, 

перцепција и слично. Како дефинисати овај метод? Футуролошки крос-

импакт метод подразумијева анализу будућег међусобног дејства, 

сажимања или разлагања, двије или више варијабли уз процјену 

вјероватности ефеката или исхода тог дејства. 

У мултидисциплинарним истраживањима, која се не могу 

реализовати без већег броја стручњака различитих области, нужно је да 

један истраживач или истраживачки тим координира и сумира процјене 

експерата како би добио логичну и конзистентну цјелину. Такав је 

случај, на примјер, са израдом стратегије дугорочног развоја, било да се 

ради о стратегији фирме, институције, Министарства просвјете или 

политичке партије. На примјер, ако Министарство науке ради на 

стратегији за будућих десет година, тада ће бити потребно усагласити 

процјену економиста о развоју привреде и буџета, процјену технолога о 

потенцијалним новим технологијама, процјену педагога о развоју 

образовања, а посебно високог, јер се у тој области налази највише 

научника, а ту се генерише и млади научни кадар, уважити процјену 

демографа о наталитету и тако даље. За та усаглашавања одлично ће 

послужити крос-импакт метод. 

Број нових технолошких рјешења у комбинацији са новим 

друштвеним промјенама и догађајима на планетарном и локалном 

нивоу данас надмашује човјекову футуристичку имагинацију. Оно што 

смо некад само могли маштати, данас је већ реалност. Данас је тешко и 

замислити будући свијет, тешко предвиђати уз бројне технолошке 

иновације. Најлакше ћемо схватити суштину крос-импакт метода на 

примјеру једне футуролошке пројекције. Тед Гордон и Олаф Хелмер су 

1966. године дизајнирали једну игру коју су назвали „Будућност“ за 

компанију Кајзер Алуминиум као промотивну идеју. Ради се о 

конструисању визије будућег свијета у будућих двадесет година уз 

претпоставку да ће се десити свих 60 промјена. Промјене су се 

односиле на технолошке промјене, легислативне мјере, природне 

догађаје, интернационалне односе и слично. У игру су укључени 

експерти, а задатак им је био да процијене како ће 60 промјена 

дјеловати међусобно, да предвиде како ће прошли процеси утицати на 

те догађаје и како ће ти догађаји утицати на постојеће процесе. 

„Предвиђање у овој студији је кориштено у смислу мапирања могућих 

будућности за разлику од предвиђања једне будућности“ (Helmer, 1983: 

220). Није лако предвиђати догађаје и друштвене односе уз 60 

промјена. Дакле, мноштво промјена је кључно полазиште у предвиђању 
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будућности путем крос-импакт метода, за разлику од Делфи-метода у 

којем се у правилу предвиђа један догађај, а ријетко и неколико 

догађаја, али никада мноштво. 

КОРИШТЕЊЕ ИНТУИЦИЈЕ У КРОС-ИМПАКТ МЕТОДУ 

У науци се користи дедуктивна и индуктивна логика. Историја 

науке нас упућује на чињеницу да је до сада на цијени била више 

дедуктивна него индуктивна логика. Бери и Бродбент су нашли да 

учење у комплексним индустријским и техничким ситуацијама 

захтијева брзу акцију "покушаја и погрешака" радије него промишљена 

настојања у чијој основи је разумијевање о томе шта се збива (Berry & 

Broadbent, 1984). Овдје смо на пољу интуиције. Шта је то интуиција? 

"У најопштијем значењу интуицију бисмо могли дефинисати као 

наслућивање рјешења, односа, догађаја, као рад свијести и подсвјести о 

коме немамо јасну представу схеме функционисања при 

претпостављању рјешења" (Сузић, 1999: 277). Ако је интуиција тако 

несигурна, зашто да се ослањамо на њу. Једноставно, историја науке 

показује да су многа велика открића људског рода настала интуицијом. 

У предвиђању будућности интуиција, која се ослања на 

индуктивну логику, више се користи него дедукција, мада је интуиција 

богатија и ефикаснија уз дедукцију. За интуитивне процјене експерата 

можемо користити нумеричку матрицу.  

Интуитивне нумеричке процјене ових ефеката, назване крос-

импакт, снимају се у квадратној матрици (xij), гдје xij представља мјеру 

импакта по којој појава догађаја i
th
 у случају Ei има вјероватност да се 

оствари у догађају j
th
 и случају Ej. Тако крос-импакт матрица 

репрезентује сет процјена каузалних односа између догађаја узетих у 

разматрање. Квантитет xij као правило постиже се путем интуитивне 

процјене експерата и сама по себи не мора садржавати било какве 

информације које објашњавају разлоге за каузалне односе које оне 

индицирају (Helmer, 1983:131). 

Крос-импакт представља слободну интуитивну процјену 

експерата и може индицирати процес или тренд, неки догађај или 

закономјерност у природи или друштву. 
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КРОС-ИМПАКТ МАТРИЦЕ 

Да бисмо укрстили опсервиране варијабле по моделу свака-са-

сваком, потребно је да сачинимо матрицу у којој ће свака ћелија 

обезбиједити информацију о међудејству двију укрштених варијабли 

(Матрица 1). 

Матрица 1: Форма конструкције крос-импакт матрице 

 D1      D2      D3      *      *      *      Dn 
D1 

D2 

D3 

* 

* 

* 

Dn 

 

 

Када укрстимо догађај-1 (D1) са догађајем-2 (D2), можемо 

очекивати процјену импакта њиховог међусобног дејства. Исто вриједи 

при укрштању D1 са D3, D2 са D3 и тако даље. Када укрстимо сваки 

догађај или сваку промјену са сваким другим догађајем или сваком 

промјеном, имаћемо низ информација корисних за предвиђење 

будућности од којих ће се неке косити са нашим традиционалним 

гледањем на стварност, са устаљеним нормама и стереотипима. Осим 

тога, низ укрштања даће логична предвиђања за очекиване промјене. 

Задатак истраживача је да размотри све нове информације, ма колико 

му се оне свиђале или не свиђале. 

У крос-импакт матрици можемо укрштати догађаје и процесе или 

трендове. Ако укрштамо догађаје, опсервираћемо ефекат тих догађаја, а 

ако укрштамо догађај са трендом или трендове међусобно, тада ћемо 

разматрати јачину и правац њиховог импакта. „Ако је D2 један догађај, 

могуће је да се он деси или не деси и да то произведе одређени ефекат, 

али ако је D2 тренд, можемо предвиђати јачину или смјер девијације од 

предвиђеног курса који узрокује дати ефекат“ (Helmer, 1983: 131). 

Ефекат тог импакта је нови догађај или процес. Калеидоскоп тих 

догађаја и процеса даће нам визију једне нове будућности коју не 

бисмо предвидјели тако добро да се не користимо крос-импакт 

методом. Ово је посебно значајно за оне који планирају у сфери 

образовања, економије и технологије. 

Да бисмо одвојили и адекватно укрстили импакте догађаја и 

процеса, односно трендова, нужно је да креирамо нешто комплекснију 

матрицу (Матрица 2). 
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Матрица 2: Укрштање догађаја и процеса у крос-импакт методу 

D P

D

P

D

P

D P

Dn

Pn

Dn Pn1 1

1

1

2

2

2 2

 

 

Када укрстимо догађаје и процесе, добићемо четири врсте крос 

импакта: 1) утицај догађаја на догађај – квадрат α, 2) утицај догађаја на 

процес – квадрат X, 3) утицај процеса на догађај – квадрат Y и 4) утицај 

процеса на процес – квадрат β (Матрица 2). Сада видимо колико 

богатије постаје предвиђање уз ова укрштања у односу на једноставна 

укрштања приказана у Матрици 1. Сваки од тих импакта сада можемо 

означити с обзиром на њихов векторски смјер: ако дјелују у истом 

смјеру, записаћемо им знак плус (+), а ако дјелују опозитно, записаћемо 

знак минус (–). На примјер, ако предвиђамо да ће 2050. године 

компјутери моћи надмашити људе у рјешавању класичних тестова 

интелигенције (догађај), и да ће због тога људи мање учити (процес), 

тада ћемо на мјесту укрштања уписати знак минус (–). Исто тако, 

можемо предвидјети да ће такви компјутери олакшати долазак до 

информација и да ће људи због тога лакше и више учити. У том случају 

писаћемо знак плус (+). Од истраживача зависи ова процјена. Да би 

смањио субјективност, истраживач може ангажовати експерте и 

прибавити њихове процјене. 

Укрштања догађаја и процеса можемо означити двоструким 

плусом (+ +), ако сматрамо да је ефекат овог укрштања врло позитиван, 

или двоструким минусем (– –), ако сматрамо да је тај ученик јако 

негативан, како предлаже Хелмер (1983: 163). Данас аутори користе 

још суптилнију скалну процјену (Табела 1) коју прате и нумеричке 

вриједности. 
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Табела 1 Скалне вриједности у крос-импакт методу 

Јачина импакта Вриједност Опис 

+ + + +  0,8 Врло снажан позитивни ефекат 

+ + +  0,6 Снажан позитивни ефекат  

+ +  0,4 Просјечан позитивни ефекат 

+  0,2 Благ позитивни ефекат 

0 0 Неутрално – нема ефекта 

– –0,2 Благ негативни ефекат 

– – –0,4 Просјечан негативни ефекат 

– – – –0,6 Снажан негативни ефекат 

– – – – –0,8 Врло снажан негативни ефекат 

(Padamallu и сар., 2010: 95) 

Данас можемо уз помоћ рачунара врло лако примијенити и 

сложеније статистичке поступке како бисмо израчунали снагу дејства 

појединих догађаја или процеса. Довољно је, рецимо, да опсервирамо 

поједине колоне или редове и да закључимо о томе колико ће бити 

снажан њихов учинак у односну на остале догађаје или процесе које 

опсервирамо. Исто тако, можемо издвојити и груписати она укрштања 

која имају најснажније дејство и највећу вјероватност да се остваре у 

будућности. Једноставан начин за то израчунавање је установити 

проценат који експерти приписују вјероватности да се одређени догађај 

или процес остваре, односно израчунати индекс њиховог импакта. 

Интердисциплинарност крос-импакт метода 

Традиционална концепција планирања, однсоно предвиђања у 

форми стратешких дугорочних планова, подразумијева да се укрштају 

догађаји и процеси у једној области, на примјер у економији или у 

здравству, науци и тако даље. Данас су времена таква да предвиђања у 

једној области не могу бити ефикасна ако се не уваже тангентни 

догађаји и процеси из других области. Постоји неколико разлога који 

јасно указују да је интердисциплинарност пожељнија од 

монодисциплинарног приступа. Неадекватност таквих предвиђања 

произилази из:  

1) чињенице да су ти планови били монодисциплинарни а не 

интердисциплинарни; 

2) тога да та предвиђања рефлектују само корелације прије него 

каузалне односе; 

3) тога да они одражавају трендове, али не и импакт трендова и 

догађаја; 

4) тога да они не дају експлицитну повратну спрегу; 

5) тога да су она приказана детерминистички, а не 

пробабилистички (Helmer, 1983: 163) 
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Пет наведених слабости једнодисциплинарног предвђања 

омогућује да јасно сагледамо предности мултидисциплинарних 

предвиђања. На примјер, ако предвиђамо у области просвјете, нужно је 

да имамо у виду развој привреде и кретање на бироу рада. Конкретно, 

појава металске и елоксиране столарије резултирала је потребом за 

већим бројем металских столара, а школе у Републици Српској су 

школовале столаре за дрвну столарију. Требало је да прође неколико 

година да се школе прилагоде на ову промнјену и да школују занатлије 

овог профила. Боље би било да су школе биле унапријед спремене за 

ову технолошку новину и да су на вријеме школовале младе људе за 

занимање у коме ће имати запослење након школовања. 

За квалитетно предвиђање није довољно само да размотримо 

однос између двије укрштене варијабле, потребно је да њихов импакт 

размотримо у односу на све друге варијабле у матрици, а ако се појаве 

нова логична питања или наслуте нове консеквенце, тада морамо 

проширити матрицу. На примјер, већ деценијама смо свједоци настанка 

Европске уније као меганације. Ако овај процес укрстимо са планом 

крагујевачке фабрике аутомобила да успије на европском тржишту, 

нужно је да предвидимо новости које ће увести други произвођасчи 

аутомобила, нужно је да сагледамо кретање евра као заједничке валуте, 

да процијенимо могућност да Србија уђе у ЕУ и укуне динар као 

платежно средство и слично. Уколико првотна матрица не покрива све 

ово, нужно је да ју интердисциплинарно проширимо. Ово проширење 

подразумијева и одређене несигурности. „Није наодмет нагласити да 

крос-импакт модел подразумијева додатне несигурности, све дотле док 

импакти не буду широко изведени чак и ако не покрију цијелу форму 

експертских процјена“ (Helmer, 1983: 166). 

У статистичком приступу једна од ефикасних и једноставних 

форми прибављања процјена је да од експерата тражимо да у 

постоцима искажу позитивно или негативно дејство импакта између 

варијабли. На овај начин лако можемо доћи до спаривих или 

упоредивих процјена експерата из различитих научних области, до 

интердисциплинарних процјена које можемо исказати у постоцима. 

Кораци за израду крос-импакт модела 

Крос-импакт модел можемо извести на више начина. Овдје ћу 

приказати један модел Олафа Хелмера који је он развио на основу 

пројекта „Лимити развоја“ (Meadows и сар., 1972). Ради се о четрнаест 

корака који сукцесивно слиједе један за другим. Овај модел можемо 

примијенити у различитим областим науке, привредног и друштвеног 

живота. 



28 

Крос-импакт модел у 14 корака (Helmer, 1983: 167) 

Корак 1: Избор проблема или феномена; 

Корак 2: Одређивање временског хоризонта; 

Корак 3: Одређивање временских интервала опсервације; 

Корак 4: Одређивање кључних играча, институције или 

појединаца за доношење кључних одлука; 

Корак 5: Селекција потенцијалних будућих догађаја који имају 

несумњиву шансу да се десе и да утичу на будућност коју предвиђамо; 

Корак 6: Селекција процеса или трендова за мониторинг као 

важних индикатора тога какав ће импакт на будућност имати сваки 

процес X; 

Корак 7: Опис акција које ће извести актери; 

Корак 8: Предвиђање буџета за сваког актера и за сваку сцену као 

и за ефекат импакта; 

Корак 9: Процјена вјероватности догађаја (уз помоћ матрице); 

Корак 10: Процјена вриједности за предвиђене процесе или 

трендове (уз помоћ матрице); 

Корак 11: Процјена промјенљивости сваког процеса уз 

одбацивање незначајних; 

Корак 12: Сређивање крос-импакт матрице – одбацивање ћелија 

које имају нулту вриједност; 

Корак 13: Конструкција квантитативне крос-импакт матрице – 

замјена симбола нумеричким изразима; 

Корак 14: Демонстрација импакта на било коју акцију, а посебно 

на акције везане за будућност у којој развијамо дугорочни план. 

Сваки од 14 корака даље ће бити приказан у примјеру примјене 

крос-импакта у сфери образовања. 

Корак 1: Избор проблема или феномена 

Феномен који ћемо анализирати је „Васпитање и образовање у 

XXI вијеку“. 

Корак 2: Одређивање временског хоризонта 

Као временски оквир узећемо XXI вијек, а крајњи рок је 2100. 

година. 

Корак 3: Одређивање временских интервала опсервације 

До 2100. године преостало је мање од 90 година. Лако ћемо 

подијелити овај период у три интервала по 30 година. Дакле, први 

интервал ће трајати до 2042, други до 2071., а трећи до 2100. године. 
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Корак 4: Одређивање кључних играча, институције или 

појединаца за доношење кључних одлука. 

Као кључне актере у овом примјеру нужно је узети: међународне 

институције и организације, локалне владе, министарства, наставнике, 

родитеље и ученике. 

Корак 5: Селекција потенцијалних будућих догађаја који имају 

несумњиву шансу да се десе и да утичу на будућност коју предвиђамо. 

Овдје сам одабрао једну футуролошку пројекцију сачињену 2010. 

године (Suzić, 2010: 57). 

Табела 2 Промјене у друштву и образовању у XXI вијеку 

Изазови XXI вијека (Процес) Одговори образовања (Догађај) 

1) Учећа цивилизација: нове улоге у 

друштву, честе промјене 

професионалних улога, диплома није 

довољна за цијели живот. 

1) Перманентно учење, нови флексибилни 

програми, систем отвореног индекса, 

сертификати, приватне образовне 

институције. 

2) Крај индустријског и предоминација 

постиндустријског друштва, превласт 

терцијарног и квартарног сектора 

(услуге). 

2) Развијање социјалних, емоционалних и 

радноакционих компетенција, јачање 

интерперсоналних и интраперсоналних 

способности личности. 

3) Глобализација и настанак меганација. 3) Мултиетнички карактер образовања, 

обука за толеранцију и ненасиље. 

4) Муњевит трансфер информација и 

примјена научних и технолошких 

достигнућа. 

4) Нови мултимедијски извори знања, 

обука за кориштење медија, 

мултимедијско учење. 

5) Знање као најпрофитабилнија роба. 5) Образовни пакети са софтвером за 

самоучење, модуларни системи у 

школама. 

6) Све више слободног времена, 

односно, све краће радно вријеме као и 

рад без радног времена. 

6) Обука за продуктивно кориштење 

слободног времена, образовање за 

креативност и пораст креативности. 

7) Ширење мегалополиса, 

деперсонализовано социјално окружење, 

све мање социјалне локалне подршке у 

развоју личности. 

7) Школа развија моделе кооперативног 

учења, моделе социјалне подршке, групне 

интеракције, сарадње и толеранције. 

8) Нова открића у физиологији и 

психологији памћења, нова сазнања у 

области учења и мотивације. 

8) Експанзија ваншколског учења, нови 

видови образовања и примјене мотивације 

на област учења. 

9) Приближавање људске и вјештачке 

интелигенције. 

9) Програме учења креирају корисници 

базирајући их на људској и вјештачкој 

интелигенцији истовремено. 

10) Превазилажење вриједности 

потрошачког друштва. 

10) Живот уз доминацију хуманих 

вриједности. 

Овдје су догађаји дати у другој колони, поредани од један до 

десет. Сада можемо прећи на сљедећи корак. 
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Корак 6: Селекција процеса или трендова за мониторинг као 

важних индикатора тога какав ће импакт на будућност имати сваки 

процес X. 

Процеси које бирамо дати су у колони 1 Табеле 2. 

Корак 7: Опис акција које ће извести актери 

У широком дијапазону акција овдје је потребно издвојити само 

оне најзначајније, оне незаобилазне. Поред осталих, то би биле сљедеће 

акције: 
 перманентно учење, живот у учећој цивилизацији,  

 интерперсонални односи постају приоритет у друштву, 

 нова софистицирана технологија постаје саставни дио свакодневног 

живота људи, 

 мултимедијско и самостално учење знатно компензирају или 

потискују улогу наставника као предвача, 

 добробит човјечанства све више произилази из слободног времена, 

 повезивање људске и вјештачке интелигенције, 

 живот уз доминацију хуманих вриједности. 

Овдје су дате прогнозе акција базиране на позитивним 

промјенама, међутим, могуће је извести сличне прогнозе уз предвиђање 

катаклизми, социјалних немира или катастрофа. 

Корак 8: Предвиђање буџета за сваког актера и за сваку сцену као 

и за ефекат импакта 

Буџет за ову прогнозу било би врло тешко извести. Један од 

начина доласка до овог буџета био би да се вратимо 90 година унатраг 

и да опсервирамо финанцијске трендове те да прогнозе радимо на 

основу тренда. Ово, међутим, не би било поуздано, једноставно зато 

што је и прошлих 90 година по овом критеријуму неухватљиво, а осим 

тога, постоји могућност да виртуелизација новца, која је већ започела, 

узме толико маха да ће он суштински промијенити или изгубити 

досадашња својства, да ће нестати значење које он данас има. Овдје би, 

умјесто прорачуна буџета било корисније предвидјети да ће образовање 

бити најуноснија роба XXI вијека, те да ће се на овај или онај начин 

исплатити оним нацијама које уђу у модернизацију свога система 

образовања по моделу предвиђеном у Табели 2. 

Корак 9: Процјена вјероватности догађаја (уз помоћ матрице) 

Сада ћемо од експерата прикупити процјене о томе колико је 

вјероватно да се десе догађаји предвиђени у Табели 2. Ове процјене 

експерти могу дати у постоцима или Ликертовом скалом. Важно је да 

на основу тих процјена можемо елиминисати догађаје који имају малу 

вјероватност да се десе. 
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Табела 3 Експертска процјена о вјероватности догађаја 

       Експерт 

Догађај 

Први експерт Други експерт Трећи експерт 
до 
2042. 

до 
2071. 

до 
2100. 

до 
2042. 

до 
2071. 

до 
2100. 

до 
2042. 

до 
2071. 

до 
2100. 

Д1 100 100 100 0,30 0,60 100 0,70 0,80 0,90 

Д2 0,20 0,50 100 0,30 0,60 0,80 0,30 0,60 0,70 

Д3 0,50 0,60 0,70 0,50 0,70 0,90 0,40 0,70 100 

Д4 0,20 0,50 0,60 0,50 0,80 100 0,50 0,70 0,90 

Д5 0,30 0,70 100 0,50 0,80 100 0,60 0,80 100 

Д6 0,20 0,50 0,70 0,50 0,60 0,80 0,50 0,70 0,90 

Д7 0,30 0,20 0,10 0,60 0,80 100 0,70 0,80 100 

Д8 0,20 0,50 100 0,30 0,60 0,80 0,70 0,80 0,90 

Д9 0,10 0,20 0,50 0,10 0,50 0,80 0,30 0,50 0,60 

Д10 0,30 0,50 0,70 0,30 0,60 0,80 0,20 0,40 0,60 

Напомена:  Догађаји Д1– Д10 су описани у колони 2 Табеле 2. Експерти уносе 

процјене у постоцима.  

Сада лако можемо израчунати колика је просјечна процјена 

вјероватности да се неки догађај деси, можемо израчунати 

варијабилитет, а ако је вјероватност дешавања датог догађаја испод 

очекиваног нивоа, можемо искључити тај догађај из финалног крос-

импакт обрачуна. 

Корак 10: Процјена вриједности за предвиђене процесе (уз помоћ 

матрице. 

У десетом кораку можемо поновити процедуру за процјену 

вјероватности догађаја из деветог корака, с тим што ћемо сада умјесто 

догађаја имати процесе или трендове. 

Табела 4 Експертска процјена о вјероватности процеса 

           Експерт 

Процес 

Први експерт Други експерт Трећи експерт 
до 

2042. 

до 

2071. 

до 

2100. 

до 

2042. 

до 

2071. 

до 

2100. 

до 

2042. 

до 

2071. 

до 

2100. 

П1 0,10 0,20 0,50 0,40 0,70 0,90 0,10 0,30 0,70 

П2 0,30 0,50 100 0,30 0,50 0,70 0,20 0,60 0,80 

П3 0,10 0,30 0,60 0,30 0,60 0,80 0,10 0,30 0,70 

П4 0,30 0,50 0,80 0,40 0,70 0,90 0,30 0,60 0,90 

П5 0,30 0,50 100 0,40 0,70 0,90 0,30 0,60 0,90 

П6 0,20 0,40 0,80 0,30 0,60 0,70 0,60 0,80 0,90 

П7 0,50 0,30 0,20 0,30 0,60 0,70 0,50 0,70 0,80 

П8 0,20 0,60 0,80 0,20 0,50 0,70 0,30 0,60 0,80 

П9 0,30 0,50 100 0,30 0,60 0,70 0,30 0,60 0,80 

П10 0,10 0,20 0,30 0,30 0,60 0,80 0,30 0,70 0,90 

Напомена:  Процеси П1–П10 су описани у колони 1 Табеле 2. Експерти уносе 

процјене у постоцима. 
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Поредећи Табелу 3 и Табелу 4 можемо уочити да експерти дају 

ниже процјене вјероватности процеса него догађаја. Сада можемо 

искључити оне догађаје, на основу Табеле 3, и процесе, на основу 

Табеле 4, за које експерти сматрају да имају ниску вјероватност да се 

десе. Одлуку о томе који проценат задовољава вјероватност доноси 

истраживач, с тим што ће у извјештају о истраживању нагласити који 

постотак је био критична мјера вјероватности. Ипак, најбољи поступак 

за ту процјену је израчунавање промјенљивости или варијабилности у 

процјенама експерата, што је приказано у сљедећем кораку. 

Корак 11: Процјена промјенљивости сваког процеса уз 

одбацивање незначајних. 

Када процјењујемо флуктуације експертских процјена добро је да 

се држимо јасног критеријума. Олаф Хелмер предлаже квартилно 

одступање као елементарни критеријум. „Дистрибуција ових 

флуктуација треба да буде нормална, са квартилима tj ± vj, гдје је tj 

очекивани тренд једне сцене (догађаја или процеса), а vj промјенљивост 

тренда“ (Helmer, 1983: 170). Све ћелије које имају нижу или вишу 

вриједност од прихватљивог интервала означићемо нулом. 

Корак 12: Сређивање крос-импакт матрице – одбацивање ћелија 

које имају нулту вриједност. 

Експертима сада можемо понудити матрицу у којој ће они 

вршити процјене мањег броја импакта него што је то имала иницијална 

форма „свака-варијабла-са-сваком“. Овим смо избјегли сувишно 

оптерећивање експерата и поједноставили процјене, а уједно уклонили 

импакте око којих постоје озбиљнија неслагања. У сваку ћелију сада се 

уносе плусеви, нуле или минуси из Табеле 1. Илустративан примјер је 

дао Олаф Хелмер (1983: 171), с тим што су код њега процјене дате са 

два плуса максимум и два минуса за највећи негативни утицај.  

Табела 5 Хелмерова крос-импакт матрица 
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У Хелмеровој матрици (Табела 5) укрштено је девет догађљаја 

означених са Е (Events) са једанаест трендова (Trends). Како видимо, у 

првом квадрату укрштени су догађаји са догађајима, у другом, догађаји 

са трендовима, у трећем, трендови са догађајима и у четвртом, 

трендови са трендовима. Сада плусеве и минусе можемо замијенити 

нумеричким вриједностима. 

Корак 13: Конструкција квантитативне крос-импакт матрице – 

замјена симбола нумеричким изразима. 

У Табели 1 дате су нумеричке вриједности за склане процјене 

означене плусевима и минусима. Уношењем нумеричких вриједности 

добили смо могућност да израчунамо индекс за сваки импакт. 

Корак 14: Демонстрација импакта на било коју акцију, а посебно 

на акције везане за будућност у којој развијамо дугорочни план. 

Сада можемо конструисати модел на основу кога ћемо 

формирати нову, мању матрицу која садржи импакте само за тај модел. 

Јачина импакта и њихово дејство представљају снажну основу за 

предвиђање будућности. Како израчунати јачину импакта? Пстоји више 

начина, а сваки од њих има своје предности и недостатке. Прецизан и 

методолошки захтјеван критеријум за израчунавање импакта образлаже 

Педамалу са сарадницима (Pedamallu и сар., 2010/11). 

Прво треба прерачунати све податке да буду једнаки или већи од 

нуле (Образац 1, ибидем, стр. 93). 

0 <xi(t)<1, за свако i = 1, 2, ..., N t ≥ 0   (Образац 1) 

При чему је xi(t) ниво дате варијабле у периоду t. 

Да бисмо сачували границе у жељеном интервалу, поставићемо 

образац xi(t+Δt) који можемо израчунати уз примјену Обрасца 2 

(ибидем, стр. 94) 

xi(t+Δt) = xi(t)
Pi

      (Образац 3) 

При чему је експонент Pi(t) одређен формулом (ибидем, стр. 94): 
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При чему подаци aij представљају елементе матрице који 

одражавају импакт варијабле xj на варијаблу xi, а Δt представља 

временски период понављања симулације дејства промјене. 

Овај образац нам на први поглед изгледа сложен, али када га 

изразимо ријечима, он је врло једноставан: 
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Снагу сваког импакта треба комбиновати са очекиваном 

девијацијом у размаку између минималне и максималне вриједности. 

Када су негативни импакти већи од позитивних, тада можемо 

очекивати да ће снага њиховог учинка временом опадати, а када је 

однос обрнут, тада можемо очекивати пораст снаге дејства импакта. 

Симулација система путем крос-импакт анализе 

Сваки систем треба посматрати у контексту самоодрживости, 

саморегулације и промјенљивости. Када говоримо о промјенљивости 

система, тада користимо синтагму понашање система. „Динамика 

промјена система говори нам о понашању система“ (Pedamallu и сар., 

2010/11: 91). Сваки систем има више својстава, међутим, за 

истраживача је битно да открије која су то кључна својства за 

краткорочно и за дугорочно дјеловање система. Добар одабир ових 

својстава може користити у предвиђању понашања система. Дакле, 

крос-импакт анализа може послужити и за предвиђање ефикасности 

система, за симулацију дејства одређеног система. 

За примјену крос-импакт метода у симулацији ефикасности 

система није нужно проћи свих 14 корака, довољно је само четири 

корака за ову намјену. 

Корак 1: Размотрити дејство система у свакодневној динамици, 

без промјена. Овдје је важно поставити иницијалну вриједност 

атрибута (ибидем, стр. 94). 

Корак 2: „Изградити крос-импакт матрицу са идентификованим 

релевантним атрибутима. Сумирати ефекте атрибута у колонама и 

њихово дејство на атрибуте у редовима у једној матрици“ (ибидем, стр. 

94). Ова укрштања се врше на основу субјективних процјена 

испитаника или експерата. Ове ефекте треба квантификовати, а даља 

крос-таб обрада зависи од потребе пројекта и истраживача, од циља 

истраживања. 

Корак 3: Симулирати дејство система уз 50 промјена, уз 50 

статистичких итерација. Ове итерације треба извести за сваки импакт. 

Циљ итерација је да се елиминишу мање значајна својства а да остану 

она која имају најснажнији утицај на систем. 

Корак 4: Идентификовати варијабле које омогућују да остваримо 

жељени ниво дејства система или које омогућују увид у кључ 

предвиђања. Циљ је да обезбиједимо симулацију модела (ибидем, стр. 
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95). Наиме, више симулација обезбјеђује да провјеримо ефикасност 

система. Ако систем функционише уз различите услове, знаћемо да је 

ефикасан, а ако функционише само уз дате услове, знаћемо под којим 

условима дјелује оптимално. 

Васпитање и образовање представља систем, али тај систем има 

своје подсистеме и разликује се од државе до државе. Крос- 

-импакт метод нам може омогућити да поредимо ефикасност 

различитих система васпитања и образовања у разним земљама, да 

уочимо кључне компоненте ефикасности најуспјешнијих система те да 

те компоненте, дата својства симулирамо на властитом систему и 

закључимо да ли би ове промјене побољшале систем који 

антиципирамо. 

Крос-импакт метод можемо користити за више намјена. Олаф 

Хелмер предлаже три сврхе за употребу овог метода: за студије које 

проучавају сензитивност, за развој сценарија и за компаративне анализе 

(Helmer, 1983: 313). Свака од ових сврха може бити кориштена у сфери 

образовања и у друштвеним наукама. Наравно, дијапазон кориштења 

крос-импакт метода врло је широк и зависи од сврхе у коју се користи. 

ЛИТЕРАТУРА 

Berry, D. E. & Broadbent, D. E. (1984). On the relationship between task 

performance and associated verbalizable knowledge. Quarterly Journal of 

Experimental Psychology, 35A, pp. 39–49. 

Helmer, O. (1983). Looking forward: A guide to futures research. Beverly Hills, 

CA: SAGE Publications. 

Meadows, D. и сарадници (1972). Limits to Growth. New Yok: New American 

Library. 

Pedamallu, C., Ozdamar, L., Ganesh, L., Weber, G. W., & Kropat, E. (2010). A 

system dynamics model for improving primary education enrollment in a 

developing country. Organizacija, 43(3), pp.90-101.  

Simić, Ţ. (1983). Englesko srpskohrvatski rečnik. Beograd: BIGZ. 

Сузић, Н. (1999). Интуитивна основа учења. Радови – часопис за 

хуманистичке и друштвене науке, бр 1, стр. 265–281. 

Suzić, N. (2010). Pedagoška futurologija i promjene u obrazovanju. У зборнику 

Парадигми сучасноï педагогики (str. 53–70). Горливка, Украïни: 

Министарство освити и науки. 

 



36 

CROSS-IMPACT METHOD 

Summary: The paper displays the application of the Cross-Impact method 

in pedagogy, namely a methodological approach which crosses variables in a novel, 

but statistically justified manner. The method is an innovation in pedagogy as well 

as in research methodology of social and psychological phenomena. Specifically, 

events and processes are crossed, that is, experts' predictions of about future 

interaction of events and processes. Therefore, this methodology is futuristic; it 

concerns predicting future, which is of key importance for pedagogic objectives. 

The paper presents two instances of the cross-impact approach: the longer, displayed 

in fourteen steps, and the shorter, in four steps. They are both accompanied with 

mathematic and statistical formulae allowing for quantification, that is, a numerical 

expression of the probability of a certain event happening in the future. The 

advantage of this approach is that it facilitates planning in education which so far 

has been solely based on lay estimates and assumptions. 

Key terms: cross-impact, event, process, matrix, future. 
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Сажетак: Холистичко образовање је филозофија образовања 

заснована на идеји да свака особа проналази идентитет, смисао и циљ свог 

живота кроз везу са заједницом, природом и људским вредностима као што су 

саосећање и мир. У холистичкој едукацији наставник се види мање као особа 

од ауторитета, која води и контролише, већ пре као „пријатељ“, фацилитатор 

(олакшивач) учења и искуствени водич и друг. Кооперација (сарадња) је 

нормална и предњачи у односу на компетенцију (такмичење). Да ли је то у 

реалном животу могуће? Одговор је једноставан и одричан - Не. Зашто? Зато 

што је у основи живота, молекул, чије су карактеристике такве, да не 

допуштају овакав идеалистичан приступ животу, а самим тим и едукацији. То 

је ДНК молекул. То је животни молекул и он између осталих има и следеће 

карактеристике: тенденцију умножавања и тенденцију непрекидне борбе, 

такмичења. Ово је у супротности са холистичким приступом који 

компетенцију, борбу, градацију, такмичење, не познаје. За развој напредног и 

социјално одговорног друштва је потребна парцијална, умерена примена 

холизма. Ово је потребно пресликати и на образовање: дозвољено такмичење, 

јасна и поштена градација, најбољи у одговарајућим областима су елита, а 

остали или прате или им се налазе решења у складу са њиховим могућностима.  

Кључне речи: холистички и нехолистички приступ, класична школа, 

еколошко образовање и васпитање, ДНК, предшколски узраст 
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ПОЈАВА ХОЛИСТИЧКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

Холистички образовни покрет је почео да се јавља са појавом 

разних алтернативних педагогија карактеристичних за почетак 

двадесетог века. Оне су добиле значајну популарност за време 

културног преврата шездесетих и седамдесетих година прошлог века. 

Неколико иновативних едукатора из различитих држава, представници 

различитих социјалних, политичких и религијских оријентација, 

сматрали су да је конвенционално школовање сувише ауторитативно и 

представља круту форму социјализације. Они су развили алтернативни 

приступ много пријемчивији, примеренији (природнији), природном 

ритму дечјег развоја и личним интересима ученика. Maria Montessori из 

Италије, Rudolf Steiner из Немачке, J. Krishnamurti из Индије, John 

Dewey из Северне Америке, Francisco Ferrer из Шпаније и A.S. Neill из 

Енглеске су поставили нове практичне методе учења. Многи едукатори, 

ако не и сви, који су себе почели називати „холистици“ су се у периоду 

осамдесетих и деведесетих година прошлог века укључили у 

алтернативне покрете образовања. Холистичка перспектива је 

свеобухватна, зато што тежи да разуме све феномене који обликују 

нашу цивилизацију у великом контексту. Холистички мислиоци никада 

не истичу значајност појединачног, зато што је све међусобно повезано 

и добија значајност тек у великом контексту у коме је смештено. 

Модеран (класичан) поглед на свет не представља финалну експресију 

хумане креативности. Глобална маркетиншка економија није нешто 

што је крајња могућност човека.  

Генетичке модификације и оружје за масовно уништење, у 

погледу дугорочне перспективе су неразумна примена научног знања. 

Холизам даје смернице како да будемо бољи. Холизам заправо указује 

на то да је хумана свест још у процесу еволуције. Ако отворимо себе у 

великом контексту постојања и размишљања, можемо усмерити 

сопствену еволуцију. У том смислу, ако популарна култура почне више 

да препознаје и актуелизује холистичке приступе и начине 

размишљања, можемо се надати да је трансформација наше 

цивилизације на видику. 

Поставка концепта холизам се састоји у томе да ако се 

карактеристике неког система проучавају са било ког аспекта не могу 

бити одређене или објашњене као проста сума (збир) његових 

појединачних делова. Уместо тога следи, да систем као целина одређује 

како ће се поједини његови делови понашати. Холистички начин 

размишљања има тенденцију да обухвати и интегрише мултипне 

слојеве размишљања и искустава, пре него уско дефинисање 

способности човека. Отуда следи дефиниција холистичког начина 
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учења од стране једног од најпознатијих савремених теоретичара 

холистичког образовања Рона Милера, који каже: „Холистичко 

образовање је филозофија образовања заснована на идеји да свака 

особа проналази идентитет, смисао и циљ свог живота кроз везу са 

заједницом, природом и људским вредностима као што су саосећање и 

мир“ (Милер, 1997:149).  

УЛОГА НАСТАВНИКА 

У холистичкој едукацији наставник се види мање као особа од 

ауторитета, која води и контролише, већ пре као „пријатељ“, 

фацилитатор (олакшивач) учења и искуствени водич и друг. Школа би 

требало да буде место где деца и одрасли раде заједно у заједничком 

циљу. У таквој школи се подразумева отворена комуникација, а 

разлике међу људима се уважавају и поштују. Кооперација (сарадња) је 

нормална и предњачи у односу на компетенцију (такмичење). Многе 

школе које су прихватиле холистичке ставове едукације немају 

оцењивања, градације или награде. Награда је помоћи другима и 

радити заједно, а не пласман испред неког другог. 

Уместо просте припреме детета да постане „добро едукован“ 

члан друштва или продуктивни члан економског система, холистичка 

едукација промовише култивисање духовности, поштовање природног 

окружења и осећај социјалне правде. То подразумева инспирацију 

креативности детета, имагинацију, саосећање, самоедукацију, развој 

социјалних вештина и емоционално здравље. Едукација са 

холистичком перспективом има за циљ да свакој особи омогући развој 

интелектуалног, емоционалног, социјалног, физичког, уметничког, 

креативног и духовног потенцијала. Она тежи да подстиче ученике у 

процесу учења и стимулише личну и колективну одговорност. Abraham 

Maslow то дефинише као „самоостварење“ (selfactualиzation).  

АПСОЛУТНИ, ПОТПУНИ ХОЛИЗАМ ЈЕ У СУПРОТНОСТИ СА ЖИВОТОМ 

Да је потпуна реализација холистичког приступа едукацији, 

сувише идеалистична, може се видети при покушају дефинисања 

начина практичне реализације исте. Често су присутне непрецизности и 

уопштена објашњења нпр. холистичка едукација подразумева 

самоактуализацију, самореализацију, свако сам бира шта и колико учи, 

сам себе оцењује, нема градације на лоше и добре, при учењу би 

требало водити рачуна о томе шта сваког ученика интересује, а не да 

му се то намеће од стране едукатора. Да ли је то у реалном животу 
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могуће? Да ли све ово не подсећа на марксистичку идеологију и 

комунустичко друштво? Марксистичка идеологија се у пракси показала 

нереалном. Комунизам као друштвено уређење је пропао. Апсолутни 

холизам управо подразумева друштво и едукацију где би свако себе 

реализовао. Да ли је то могуће? Одговор је једноставан и одричан - Не. 

Зашто? Зато што је у основи живота, молекул, чије су карактеристике 

такве да не допуштају овакав идеалистичан приступ животу, а самим 

тим ни едукацији.  

То је ДНК молекул. То је животни молекул и он између осталих 

има и следеће карактеристике: тенденцију умножавања и тенденцију 

непрекидне борбе, такмичења. Он тежи да се стално умножава и 

користи жива бића као своје машине, које га репродукују. Такође, овај 

молекул је изузетно себичан и победнички настројен. ДНК има сталну 

потребу да се такмичи и побеђује или губи. Ту постоји стална и 

непрекидна борба. Настају нови молекули ДНК и нова жива бића. 

Постојећа бића се мењају, нека побеђују и опстају, друга су губитници 

и нестају. Следи, да су компетенција, конкуренција, такмичење и борба 

у основи живота. Без тога не би постојао живот. На крају, то је 

еволуција. Ово је у супротности са холистичким приступом који 

компетенцију, борбу, градацију, такмичење, не познаје. Штавише, 

холизам ове категорије искључује. И то је заправо проблем реалне 

примене холистичког приступа едукацији. Значи, апсолутна примена 

холизма је немогућа, јер је у супротности са основном поставком 

живота - то је непрекидно такмичење, где има и победника и 

побеђених.  

АПСОЛУТНИ, ПОТПУНИ ХОЛИЗАМ ЈЕ У СУПРОТНОСТИ СА 

ПРИРОДОМ ЧОВЕКА 

Човек, Homo sapiens (латински „разуман“ или „свестан човек“), 

настао је, када су се десиле такве промене на ДНК, које су условиле 

значајан развој коре великог мозга. Зато је човек у стању да размишља, 

закључује, говори, истражује и решава проблеме. Менталне 

способности, комбиноване са усправним положајем тела и предњим 

екстремитетима (рукама) ослобођеним за манипулисање предметима, 

омогућили су човеку много успешнији напредак, него било којој другој 

врсти на Земљи. Управо је кора великог мозга омогућила човеку да 

информације упоређује, стечена искуства користи и проверава, доноси 

закључке и буде у значајној предности у односу на друга жива бића. 

Дакле, ако човека поставимо на врх еволутивне лествице, онда се 

његове предности и победа огледају у развоју коре великог мозга. 

Настанак човека резултат је такмичења и компетенције. Зато, не 
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можемо искључити и онемогућити да се људи такмиче у спорту, учењу, 

науци, богатству, наоружавању јер је то у супротности са природом 

човека. Управо је ово у супротности са холистичким приступом 

друштвеном поретку и образовању, која овакве приступе негира.  

Зато је немогуће применити потпуни холизам, јер он није спојив 

са природом човека. Природа човека га искључује. И потпуни холизам 

се искључује када холистици кажу да нема градације и оцењивања. То 

је нереално, јер свако жели да реализује своју ДНК и тежи за победом. 

У сваком случају, мора да буде у процесу такмичења и конкуренције. 

АПСОЛУТНИ, ПОТПУНИ ХОЛИЗАМ ЈЕ ДЕСТРУКТИВАН ЗА РАЗВОЈ 

ДРУШТВА 

Потпуна примена холистичког приступа едукацији је идеализам 

нереалних „едукатора“, релативизација образовања и растакање 

друштва. Растакање настаје због два разлога:  

(А) Школује се недовољно способан кадар који није у стању да 

одговори потребама друштва. Нема радне навике, одговорност, 

функционише по систему све је могуће и немогуће, одсуство 

дисциплине и радне одговорности, одсуство изазова, такмичарског 

духа, праве процене и вредновања резултата. Тако школовани кадар не 

може да одговори захтевима друштва, а поготову не може бити његов 

мотор развоја. Кадар постављен на нездравим основома, није у 

могућности да прихвати задатке, које друштво очекује од својих 

чланова, ако хоће да буде успешно и перспективно. Уколико се 

успостави такав начин вредновања резултата, где су сви победници, где 

нема градације (најбољи, осредњи, недовољни), произилази да су сви 

исти, а то није тачно. Због тога, сви губе. Да би се друштво развијало, 

морају га водити најбољи у свакој области друштвеног живота. Тако 

створена добра, од стране најбољих, омогућавају просперитетан живот, 

рад и функционисање и онима који нису у стању да у датим тренуцима 

побеђују (здравствени и други разлози). То је развојно, али 

истовремено и социјално одговорно друштво. Али у сваком случају, у 

таквом друштву ће бити боље свима и онима који побеђују, јер 

реализују себе и онима који то не могу, јер оптимално функционишу. У 

супротном, ако су сви победници, онда заправо сви имају право да воде 

и руководе, сви су најбољи, а резултати ће бити катастрофални. 

(Б) Релативизација вредносног система друштва - Када се 

холистички приступ инкорпорира у све друштвене токове и процесе, 

виталне за друштво, онда се све релативизује. Појављују се невладине 

организације, које фигурирају као одраз „цивилног друштва“ и 

„демократизације друштва“. Под тим плаштом, оне контролишу или 
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значајно утичу на званичне институције система, креирају друштвене 

токове и трендове, на свој начин, а најчешће по упутствима и 

интересима одређених центара моћи, било да су то одређене државе 

или јаки економски центри. Затим следи да невладине организације 

оцењују полицију и правосуђе, извршну власт, институције извршне 

власти. Тако, у свим областима друштвеног живота периферне теме за 

развој друштва постају централне. У таквом друштву, националне 

мањине и маргинализоване социјалне групе постају битније од 

већинског народа и елитног дела друштва, а хомосексуалци од 

сексуално нормално оријентисаних људи. Последице су катастрофалне. 

Друштво у коме је све релативно је неперспективно, јер нема јасно 

дефинисане правце свог развоја.  

Чини се, као да је холистичка филозофска поставка живота и 

образовања, намењена земљама у развоју, са циљем спречавања 

њиховог напретка. Тиме ове земље постају зависне од развијених 

земаља.  

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЈЕ УМЕРЕНА, ПАРЦИЈАЛНА ПРИМЕНА ХОЛИЗМА 

Предлажемо социјално одговорно друштво, уз које иде 

делимична, парцијална примена холизма. Шта то конкретно значи? 

Дозвољено такмичење, најбољи у одговарајућим областима воде, 

руководе и управљају, а одговорна држава, води рачуна о онима који 

нису из неког разлога спремни за борбу. Тиме се постиже напредак 

друштва (најбољи доводе до просперитета) и хуманизација друштва 

(води се рачуна о немоћнима). Такво друштво је уравнотежено, јер је 

развојно, али истовремено и социјално одговорно. Ово је потребно 

пресликати и на образовање: дозвољено такмичење, јасна и поштена 

градација, најбољи у одговарајућим областима су елита, а остали или 

прате или им се налазе решења у складу са њиховим могућностима. Из 

школе не треба искључити такмичење. Не могу сви да буду најбољи. 

Школа мора да изврши градацију. Градацију, диференцијацију, 

такмичење из школе не треба никако избацивати. То је место где ће 

деца научити да нађу своју одговарајућу позицију у будућем друштву. 

У супротном, следи деструкција целог система. 

Такође, не треба деловати бескомпромисно и у школство увести 

принципе либералног капитализма. О хуманистичким вредностима 

човека треба водити рачуна и неговати их у школским условима, како 

би будући чланови друштва имали саосећање и поштовање за друге и 

околину у којој живе. Едукација мора да садржи и хуманистичку 

компоненту.  
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Зато предлажемо парцијалну примену холизма. Тиме су 

избалансиране две супротности - с једне стране неограничена 

демократија или комунизам уз који иде потпуни холизам, а друга 

крајност је либерални капитализам и потпуна негација холизма 

(Схема). Ове две крајности су неуравнотежена стања, па су тиме и 

неодржива. 

 

 

 

 

 

Слика 1 Парцијална примена холизма 

ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ – ПРАВИЛНА ПРИМЕНА 

ХОЛИСТИЧКОГ УЧЕЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

Један од значајних филозофских узрока појаве холистичке 

перспективе је еколошко освешћивање човека и растућа бригу за 

његово окружење. На примеру изучавања еколошког садржаја, на 

предшколском нивоу, представићемо модел обраде ове теме, 

примењујући умерени или парцијални холизам, као комплементаран 

природи човека и животу уопште. Предшколски период је оптимално 

време када би децу требало учити о природном окружењу и код њих 

успостављати и развијати правилну еколошку свест. Да би се успешно 

реализовале еколошке теме у предшколском узрасту неопходан је 

правилан приступ васпитно-образовном процесу. С тим у вези, 

успешан еколошко васпитно-образовни рад на предшколском нивоу 

требало би да има два дела: холистички и нехолистички. Ово је из 

једноставног разлога да би васпитно-образовни процес, обухватио обе 

стране човека (детета): позитивну - хуманистичку и негативну - 

похлепну и агресивну. Овај принцип васпитно-образовног рада, 

потребно је применити и на старије узрасне категорије, али и у 

целокупном васпитно-образовном процесу перспективног друштва. 

Холистички део приступа подразумева развијање и 

успостављање свести код деце, о томе да је човек саставни део природе, 

равноправан са свим осталим живим бићима. То је неговање позитивне 

и хуманистичке стране човека (деце), неговање саосећања, свести о 

томе да је јединка део целине, заједништва, међусобне повезаности, 

целовитости. Један од основних концепта холизма је следећи: „Цело је 

много више него обичан збир саставних делова“. Цео систем има 

карактеристике до којих се не може доћи простим изучавањем његових 
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саставних делова. Због тога, биолошка разноврсност (биодиверзитет) 

камен је темељац живота на Земљи. Човек је само део мреже живота, 

какву представља биодиверзитет. То подразумева целину система, 

мултипне перспективе, независност, вишеструке нивое. Уместо просте 

припреме детета да постане „добро едукован“ члан друштва или 

продуктивни члан економског система, холистичка едукација 

подразумева култивисање духовности, поштовање природног 

окружења и осећај социјалне правде. Холистичка еколошка едукација 

за циљ нема само да учи младе људе о природи, већ и да негује 

директне, активне, искуствене везе са процесима живота.  

Предшколску децу је потребно оспособити да усвоје елементарна 

сазнања о међусобној повезаности организама и утицају човека на 

животну средину и изграде став о значају бриге и поштовања за 

природу. Прихватање природног окружења, као саставног дела 

сопственог бића је предуслов да деца развију однос поштовања према 

природи. Непосредни контакти са природом су незаменљиви за 

правилно еколошко васпитање и образовање предшколске деце. Зато је 

препоручљиво када год услови то омогућавају, да се игре и активности 

реализују на отвореном простору у природном окружењу.  

Еколошке активности предшколске деце, које воде закључку 

„живи свет је свуда“, доприносе како развоју позитивног односа према 

животној средини, тако и према другим људима и живом свету уопште. 

То је основа холистичке поставке о заједништву, међусобној 

повезаности и целокупности.  

Нехолистички део приступа подразумева развијање исправног 

еколошког понашања стицањем правилних еколошких навика и 

прихватањем основних норми еколошког понашања.  

Овај део се односи на лошу страну човека, а то је његово често 

неконтролисано насилно понашање према природном окружењу. 

Победничка тенденција предности човека оличена у развијеној кори 

великог мозга, чак превазилази обична такмичења и компетенције. Она 

се значајно убрзава посебно у новије време са тенденцијом 

самоуништења.  

Исправно еколошко понашање, поред развоја свести о томе да је 

човек саставни део природе равноправан са свим осталим живим 

бићима (холистички део), подразумева и поштовање норми (правила, 

закона) који се тичу заштите природног окружења (нехолистички део). 

Прихватање и усвајање основних норми еколошког понашања 

подразумева поштовање закона који се односе на заштиту животне 

средине. То подразумева забрану и казну. Међутим, с обзиром на 

узраст предшколске деце овај део је најбоље обрађивати на основу 

модела и понашања одраслих. При томе је пожељно стално, јасно 
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истицање и указивање на дистинкцију (разграничење) између 

позитивног примера (награда) и негативног примера (казна) еколошког 

понашања. Најуспешнији начин да дете нешто научи је ваљан пример 

одраслих, који је оно спремно да подржи, као и постојање прилика да 

се виђено примењује у сопственој животној средини. Васпитачи, 

родитељи и други одрасли људи требало би да својим понашањем 

послуже као пример. Деци је пожељно у таквим акцијама показати шта 

је исправно, а шта неисправно еколошко понашање, које последице оно 

има, а у вези са тим и каква је њихова одговорност.  
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HOLISTIC APPROACH TO EDUCATION AND UPBRINGING – 

CONTRADICTORY TO THE GENERAL ASSUMPTION OF LIFE 

Summary: Holistic education is a compprehensive view of education based 

on the assumption that each individual finds his own identity, meaning and objective 

in life through the connection with the community, nature and human values such as 

compassion and peace. Within holistic education the teacher is viewed not as an 

authority figure who guides and controls, but rather as a “friend”, a facilitator of 

learning: a guide and a companion in gaining experience. The norm is cooperation 

rather than competition. However, is this possible in real life? The answer is simple 

– it is not. Why? The reason why lies in the foundation of life itself: a molecule built 

in such a way that it does not permit such an idealistic approach to life, and 

therefore, to education. It is a DNK molecule: the molecule of life exhibiting, among 

other, the following characteristics: it seeks procreation, and exhibits the tendency of 

eternal struggle, competition. This is in stark opposition to holistic approach to 

education which does not recognize competition, struggle, gradation and rivalry. 

The development of an advanced and socially responsible society demands partial, 

measured application of holism. This needs to be reflected in education as well: 

approved competition, clear and fair gradation, the best in certain areas become the 

elite, with the rest following or to be found solutions in accordance with their 

abilities. 

Key terms: holistic and non-holistic approach, classical education, 

ecological education and upbringing, DNK, preschool age. 

Примљен. 19. Јуна 2014. 
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КОНФЛИКТНО ЈЕЗГРО ПРИПОВЕТКЕ ЛАЗЕ К. ЛАЗАРЕВИЋА 

Биљана С. Солеша
1
 

Сажетак: У раду се указује на уочљиве и наглашене драмске 

конфликте у приповеткама Лазе К. Лазаревића који су и један од разлога 

привлачности и популарности ових наратива. Разматрају се драмски ток 

радње, који захвата појединца или породицу и драматични токови активних и 

напетих људских емоција као што су љубав, страст или егзистенцијална 

угроженост. Кроз анализу драмских ситуација и конфликата открива се 

сличност ових приповедака када су теме и мотиви у питању, посебно тема 

патријархалне породице у оним приповеткама које приказују индивидуалне и 

психолошке проблеме појединца. Корени драматичности приповедака Лазе 

Лазаревића произилазе из сукоба емоција и свести, страсти и обавеза, 

темперамента и устаљеног реда, између средине и појединца или унутар 

појединца. Сукобљавају се колективни дух и јединка, дужност и страст, 

породична оданост и љубавно осећање што открива читаоцима проблематичне 

друштвене односе у Србији пишчевог времена.  

Кључне речи: приповетка, Лаза Лазаревић, конфликт, драмски ток, 

драмска ситуација, појединац, патријархална заједница 

Конфликт је често суштина и основа структуре већине наратива. 

Један или више различитих, не морају бити приказани само као 

директни сукоби између добрих и лоших ликова, већ најчешће 

изражавају шире сукобе различитих система вредности, идеја, осећања 

и различитих схватања света. Тако се у наративима могу огледати 

широки друштвени, психолошки, морални сукоби захваљујући којима 

они могу имати значајне друштвене улоге. С друге стране, то могу бити 
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конфликти између жеље или савести појединца, фројдовским језиком 

речено, између нагона либида и тираније суперега. Један исти наратив 

може да изазове различите људске реакције, међутим, упркос разлици у 

реакцијама, може се рећи да је привлачност сваког наратива управо у 

предочавању неког конфликта (Абот 2009: 317). Драма и драмски 

театар су увек усмерени ка приказивању међуљудских односа. Место 

радње, природа, предметни свет улазе у драму да би разоткрили 

карактер, дух, смисао представљених или неких других међуљудских 

односа на коју је усредсређена драма. Тема драме – догађај је човек са 

човеком у веома напетим, сложеним, противречним ситуацијама. Ту се 

граничи оштрина, разоткрива се оно што људе повезује и што их 

раздваја. Веома наглашени елемент унутрашње структуре приповетке 

Лазе Лазаревића је нарочито уочљиви драмски конфликт. У 

драматичном току животна судбина не обухвата само једног јунака, већ 

се често преноси и на ужу околину, некада и на ширу заједницу. Ма 

колико била лична, драма у приповеткама Лазе Лазаревића захвата и 

друге учеснике, иако нису активни у њој. 

Језички поредак у књижевном делу са драмским обележјима се 

увек организује темом и емоцијом. У Проблему драмске анализе Сергеј 

Балухати каже да су својства драмских тема таква да су оне увек 

емоционалне: теме драме су увек преживљавања лица, развијена на 

драмском или комичном плану. Стога су теме већине драма активне и 

напете емоције: на трагичан или комичан начин изражава се одређена 

црта карактера – љубав, љубомора, частољубље, мржња и томе слично. 

Емоционална природа драмских тема одређује сижејно обликовање 

драме, извор и улогу лица, ток основног заплета; ствара саму драму. 

Драма је демонстрација емоција не једног, већ неколико сукобљених, 

груписаних лица; управљање њихових поступака – делања по једном 

покретном ланцу догађаја, названом сиже (Миочиновић 1981: 46).  

Основа унутрашње структуре приповетке Лазе Лазаревића је 

драматични ток једне људске емоције, те у овим приповеткама 

наилазимо на љубав, страст или егзистенцијалну угроженост, као 

доминирајуће емоције. Тематика Лазаревићевих приповедака потиче из 

породичног живота. Изузев приповетке Све ће то народ позлатити, 

тема патријархалне породице је присутна у свим осталим 

приповеткама, које приказују индивидуалне и психолошке проблеме 

појединца, са вешто оживљеним људским емоцијама и уверљиво 

приказаним потресним и трагичним призорима. Животне теме у 

његовим приповеткама имају реалну основу, али нису механичка 

копија стварности. Складно компоноване, метафорично-симболичне са 

стварношћу преломљеној кроз призму ауторове душе, ове приповетке 

су у ствари симболичне пројекције живота. Иако тематско, стилски и 
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морфолошки различите, приповетке Лазе Лазаревића су на неки начин 

истоветне када су у питању теме и мотиви. На сваку се може гледати из 

перспективе појединац/породица или кроз градњу свеприсутног 

конфликтног језгра. Распоред радње и односи унутар ње усмерени су у 

правцу преображаја јунака или према кризи јунакове егзистенције. 

Фабуларно-сижејна основа његових приповедака се може одредити као: 

стабилна породица са доминантним оцем, преображај и повратак 

породици оца коцкара (Први пут с оцем на јутрење), прилагођавање 

својеглаве јединке патријархалној заједници (На бунару), судбина 

ратника инвалида (Све ће то народ позлатити), емотивно-еротска 

искушења супротстављена патријархалним законима (Швабица, Ветар, 

Вертер). 

Према описаној средини приповетке Лазе Лазаревића су 

подељене на три групе. Прву групу чине приповетке које описују живот 

на селу (Школска икона, У добри час хајдуци и На бунару). Другу групу 

чине приповетке у којима су присутне теме из живота паланке (Први 

пут с оцем на јутрење, Он зна све и Све ће то народ позлатити). У 

трећу групу спадају приповетке чије су теме из живота интелектуалаца. 

Радња ових приповедака се одвија у граду, а сматра се да оне носе 

елементе аутобиографског. То су приповетке Вертер, Ветар и 

Швабица. 

Без обзира на тематику у свим приповеткама јасно је уочљив 

драмски ток радње којим је захваћен појединац или породица. 

Присуство драмске радње у књижевном делу уочавамо на основу првих 

наговештаја сукобљености ликова. Сукоби се одвијају између две 

личности, између главне личности и његове околине или је сукоб у 

појединцу, кога раздиру две различите супротстављене емоције или 

супротне животне тежње. Присуство сукоба подразумева стварање 

драмске тензије, продужене напетости која читаоце, односно гледаоце 

доводи у стање узнемиреног ишчекивања. То важи за сваки драмски 

дискурс и не варира од жанра до жанра. Драме има у књижевном делу 

на местима где ситуација претпоставља групу окупљених лица око саме 

ситуације између којих се ствара напетост. Свако књижевно дело са 

карактеристикама драмског има једну основну драмску ситуацију која 

је рашчлањива на мање ситуационе целине, које се могу рашчланити на 

функције и на специфично деловање лица у ситуацији. Етјен Сурио је 

дефинисао драмску ситуацију као структуралну фигуру коју у 

одређеном тренутку радње образује известан систем сила; систем сила 

присутних у микрокосмосу, звезданом средишту позоришног света; 

сила које отеловљују, трпе или оживљују главна лица тог тренутка 

радње. Систем супротстављања или привлачења у виду моралног 

потреса или разарајуће експлозије, савезништва или непријатељских 
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подела (Сурио 1982: 42-43). Драмска ситуација постоји у судару између 

сукоба и структуираних сила у делу. Специфична деловања лица у 

ситуацији су драматуршке функције. Свако лице је једна специфична 

сила. Драмску силу рађа једна усмерена тематска сила која постоји у 

једном лицу, или је лице плен те силе. Присуство тематске силе може 

да буде привремено, краткотрајно и она је углавном страственог 

карактера. Тематска сила покреће лице, оно изгара у њој, кроз лице 

тематска сила оживљава и усмерава драмски ток. То је динамична и 

усмеравајућа сила, тежња или страст било да је реч о љубави, амбицији, 

части или нечему другом. Етјен Сурио сматра да у суштини постоје 

само две велике страсти које су кључ драмских ситуација: жеља и страх 

(Сурио, 1982: 63). Структура сваке драмске ситуације у књижевном 

делу подразумева да одређена тематска сила (љубав, амбиција, мржња, 

нада или слично) пролази кроз животе одређеног броја лица, стварајући 

тако простор у коме се динамично крећу лица заједно са својим 

акцијама, реакцијама, токовима или противтоковима. Ако једна од две 

присутне силе има помоћника, саучесника или спасиоца, драмска 

ситуација се заоштрава.  

Драматичност приповедака Лазе Лазаревића има корене у 

сукобима емоција и свести, страсти и обавеза, темперамента и 

устаљеног реда, између средине и појединца или унутар појединца. 

Сукобљавају се колективни дух и јединка, дужност и страст, породична 

оданост и љубавно осећање. Појединац се нађе у сукобу са 

патријархалним друштвом и његовим системом вредности и након 

трагичних распињања губи снагу, не бори се до краја, већ подлеже 

ономе што је јаче. Тако је у већини приповедака, с тим што сложеност 

конфликта варира од приповетке до приповетке. Осећајући присутне 

друштвене проблеме и снагу патријархалне друштвене свести, 

супериорније у односу на све ново, Лаза Лазаревић је у свом делу 

приказивао мноштво сукоба, покретаних разноврсним силама, 

окончаних различитим исходима.  

Тема приповетке Швабица је немогућа љубав између Мише 

Маричића и Ане Гутјар. То је исповест главног јунака представљена у 

епистоларној форми. Он је србијански студент, она је Немица и то је 

извор љубавне драме. Сукобљене емоције и разум су растргле главног 

јунака између љубави према вољеној жени и привржености мајци, 

породици и завичају. Опседнут дилемом схвата да некога мора 

изневерити, јер не види никакав компромис. Љубавна драма је 

неизоставна. Двогодишња љубавна веза пролази кроз пакао двоумљења 

и сукобљавања памети и срца главног јунака. Како у јунаку расте 

љубав према девојци паралелно са њом расте и отпор према тој љубави. 

Води се тешка борба између памети и срца, емоција и дужности, личне 
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среће и патријархалног морала, страха од неверства према домовини и 

страха за судбину вољене жене у тој домовини. „Јунак ове љубавне 

баладе подељен је и у дубоком сукобу са собом, што донекле одаје и 

сама епистоларна форма приповетке. Предсрасуде, којима робује 

својим јачим делом, такве су моралне природе да искључују могућност 

личне слободе и среће“ (Јовичић 1978: 22). Приповетка је прича о 

љубави и драми и веома је блиска психолошкој драми интимног 

карактера. У писмима Мише Маричића су у дијалогу два типа 

дискурса. Једним типом је обликован јунаков идентитет (Миша) а 

други је синтеза моралних норми географски, национално и културно 

одређених (побратим). Лик побратима с метонимијске тачке је скуп 

вредности са којма се главни јунак сукобљава. Тако имамо сукоб два 

текста. Један се заснива на основама патријархалног система 

вредности, а основа другог је интимна исповест заљубљеног човека, 

иако на почетку јунак лажном аргументацијом покушава да обмане 

себе (Милосављевић – Милић 2011: 81-97).  

У основи драмских сукоба у приповеци Први пут с оцем на 

јутрење је очева коцкарска страст. Тема приповетке је пропаст једне 

имућне породице због домаћинове коцкарске страсти. Извор драме је 

један човек и његова страст, с тим што се драма у овој причи не 

зауставља само у оквиру страшћу обузете јединке већ се преноси и на 

остале чланове породице. Тако су испреплетене две драмске ситуације: 

једна је коцкарска страст, која све више расте у главном јунаку, а другу 

драмску ситуацију чини страх укућана од последица Митрове растуће 

страсти. Драмски сукоб присутан у главном јунаку се преноси и на 

чланове његове породице. За личну, Митрову драму, постоји и лична 

кривица, али за породичну драму не постоји породична кривица. 

Драматичност радње ове приповетке се постиже и сликањем амбијента 

у коме преовладава напето ишчекивање несреће, психоза страха и 

лоших слутњи као и приказ слома главног јунака, који умало није 

изгубио живот. Сматра се да је ова приповетка прототип свих 

ауторових приповедака, које у основи имају драмски ток радње 

обликован кроз наратив.  

Приповетка Школска икона нам приказује једну идиличну слику 

патријархалног села, чију ће хармонију нарушити долазак новог 

учитеља, чиме почиње и драмски заплет. Оштро су сукобљена 

патријархална и напредна схватања онога времена. Носилац 

патријархалних схватања је стари поп а напредних нови учитељ. Поп је 

представник назадног, патријархалног нараштаја, а учитељ напредне, 

марковићевски оријентисане, образоване омладине. Свештеник у овој 

причи није оличење црквене бироктратије, а ни учитељ 

просветитељски мисионар, те ни ове сукобе не посматрамо као 
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сучељене супротности две институције, цркве и школе, или две 

идеологије хришћанске и социјалистичке. Жртва противречности и 

сукоба је овде појединац, попова кћер Мара, мада у причи њена лична 

драма није посебно развијена, као што није развијена ни Марина и 

учитељева љубавна прича. Приповетка Школска икона нуди више 

разлога и повода за драму. Самог развоја драмских сукоба нема у оној 

мери као у другим приповеткама. Веома сугестивно и напето су 

приказане две драмске ситуације, Марино бекство и пожар у школи. 

Тема приповетке У добри час хајдуци је љубав Станије и Тиме. 

Станијин брат Живко не дозвољава ту љубав, а ни брак. То је извор 

сукоба. Неизвесност расте док ову драмску ситуацију не прекине друга, 

неочекивана, а то је упад хајдука у кућу Угричића. Тако имамо две 

испреплетене драмске ситуације, љубавну драму и несрећни догађај. У 

приповеци је много узбудљивих драматичних момената, нарочито 

везаних за упад хајдука у Угричићеву кућу и животну угроженост 

укућана, уверљиво је дочарана психоза страха. Борба са хајдуцима је 

такође представљена у драматској акцији, као и хајдучка предаја. 

Решење друге драме омогућило је разрешење сукоба у првој. Ова 

приповетка има анегдотско порекло, и некада малу анегдоту аутор је 

успешно развио у већу приповедну целину. За разлику од осталих, овој 

причи је аутор дао највише животне ведрине.  

Приповетка На бунару у теми садржи сукоб јединке са 

патријархалном заједницом, са многољудном породичном задругом. 

Идиличну слику живота у породичној задрузи, какве су у ондашњој 

Србији биле уобичајене, нарушава најмлађа снаха Анока, опирући се 

устаљеном реду и начину живота са којим се суочава. Анока је и 

носилац драмског елемента. Драмски сукоб почиње споља на релацији 

заједница – појединац, мада узрок сукоба није социјални већ 

психолошки. Проблем је у Анокином карактеру. Током приповетке 

види се како се сукоб преноси у унутрашњост Анокине личности. У 

њеној унутрашњости ће се десити и обрт драмског тока.  

Три приповетке Лазе К. Лазаревића као централну тему имају 

неостварену љубав због унутрашњих препрека и великог утицаја 

патријархалних норми на главне јунаке. То су приповетке Швабица, 

Вертер и Ветар.  

У причи Вертер главни јунак, Јанко, оживљава стару љубав 

према Марији, коју је случајно срео у бањи након више година као 

лепу, зрелу и удату жену. Представљена је историја једне бањске 

неостварене љубави која прети да повреди светињу брака. Највећи 

сукоб се одвијао у самом јунаку Јанку, док се спољашњи сукоб 

наговештава и ишчекује. Маријин статус удате жене и Јанков 

недостатак храбрости, као и мудра интервенција Маријиног мужа, 
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разрешавају драматичне ситуације у којима су се ликови ове 

приповетке нашли.  

Драма приповетке Ветар се рађа из несклада јунаковог 

унутрашњег и спољашњег „ја“. Он је подређен сопственој психолошкој 

немогућности да се потпуно самоискаже. Суочен са сопственом 

несигурношћу, Јанко не успева да оствари своју љубав. Није ни 

покушао, нити какав први корак учинио. Унутрашња Јанкова драма, 

контрадикторности које су га обухватиле, указују на његову „болест“. 

Јунак се супротставља самом себи, он није чак ни свестан свога „ја“, он 

не покушава да именује нити да превлада препреке, непријатности које 

осећа. Тако исфрустриран, спутаних жеља, препуштен психолошкој 

тензији свесно – несвесно, јунак остаје сопствени заробљеник. Као и у 

Швабици и Вертеру и овде доминира унутрашња драма главног јунака. 

Приповетка Све ће то народ позлатити се разликује по тематици 

и извору сукоба у односу на остала остварења Лазе Лазаревића. У њој 

се јединка не сукобљава са колективом и узрок сукоба није у 

појединцу, већ се намеће споља, од околности на које појединац не 

може да утиче. Син Благоја казанџије се враћа из рата као инвалид, те 

је небригом моћних осуђен на доживотно понижење и принуђен да 

постане просјак. У овој приповеци је представљено сазревање драме у 

свести јунака, која се већ догодила. Приказано је ишчекивање сина, 

рађање злих слутњи, психоза ишчекивања брода, нервоза, нестрпљење, 

снажно очекивање драматичног догађаја и драматика поразног сазнања 

о синовљевој и очевој несрећи. 

За разлику од наведених приповедака Лазе Лазаревића, 

приповетка Он зна све се разликује по томе што тематика сукоба, 

такође присутног, не потиче од сукоба јединке и колектива, 

неостварене љубави или коцкарске страсти, или последица рата. Тема 

ове приче је Видаков несрећни случај, (пошто је пао с коња), који ће 

запретити да сруши његов породични дом и преображај његовог брата 

Вучка, који преузима одговорност од свог брата. Главни јунак се 

суочава са несрећним случајем. Несрећни случај једног узрокује 

преображај другог јунака. 

Тематика противречности и сукоба у Лазаревићевим 

приповеткама испуњена је трагичним садржинама и проблематиком 

друштвених односа у ондашњој Србији. Његове приче су стваране у 

време када се рађао „нови ред ствари“, а стари нестајао. У том смислу 

речи ове приповетке су осветлиле сукобе и супротности које су 

потресале живот у Србији пишчевог доба. „Сижејни профил 

Лазаревићевих приповедака грађен је на визијама света и система 

вредности карактеристичним за патријархално – грађанска размеђа 

епохе реализма: хармоничност породице и пожељна/доминантна улога 
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оца у њој, осетљивост према контакту са туђим или са модернизацијом, 

искушења емотивног пред митом грађанског брака (Вертер), еротског 

пред породично-патријархалним (Ветар и Швабица)“( Иванић, 1996: 

83). 

Теме једног скупа приповедака Лазе Лазаревића означавале су 

продор нереда у ред, односно повратак реда тамо где су била нарушена 

друштвена правила. У другом скупу приповедака друштвени поредак је 

постављен као апсолутна вредност, па се институција брака уздиже 

изнад љубави, а патријархални ред изнад среће појединца. Главни јунак 

у већини приповедака Лазе Лазаревића је човек колебљиве и 

страшљиве природе. Већину својих приповедака је испунио трагичним 

и потресним садржинама. 

Занимљиво је да је већина сукоба појединаца са породицом у 

Лазаревићевим приповеткама пригушено пре него што су се стварно 

развили. На неки начин они су врста моралних сукоба. У Швабици 

заљубљени студент воли, али паралелно с тим осећа да чини нешто 

лоше, уверен да ће учинити зло ако туђинку одведе у своју земљу. У 

приповеци Вертер, Јанко осећа да поступа лоше пошто се заљубљује у 

удату жену претећи да јој тиме разруши брак. У Школској икони 

Марина лакомисленост је наводи да бежи од свог оца и тако постаје 

преступник. Митрова коцкарска страст у приповеци Први пут с оцем 

на јутрење доводи у опасност читаву породицу. 

Све Лазаревићеве личности, које се сукобљавају са 

патријархалним начином живота, покреће нека сила која се јавља као 

нпр. немоћни вертеризам, страст или различити облици самовоље. Ова 

сила се супротставља патријархалном животу а највише моралу. Зато, 

истичући сукоб, аутор насупрот поколебаним представља снажне, 

савршене, стабилне, племените личности који су покренути врлином и 

добротом.  

Приповетке Лазе Лазаревића су згуснуте, динамичне, 

организоване око једног специфичног мотива који са осталим мотивима 

згушњава атмосферу до драмске напетости и организује фабулу у 

правцу разрешења радње. Специфични мотив које све садрже је 

окосница око које се окупљају елементи фабуле. Специфични мотив 

има функцију „сокола“.
2
 У приповеци Први пут с оцем на јутрење то је 

сребрњак који је заправо Митрово средство самоуништења. У Све ће 

                                                 
2 Немачки новелист Паул Хајзе, веома популаран у немачкој књижевности у време 

Лазаревићевог боравка у Берлину, је сматрао да новела треба да има изненадни 

преокрет, који јој даје заокругљеност и драмску напетост, као и свога „сокола“ односно 

нешто специфично што ће ту историју разликовати од хиљаду других и по чему ће је 

читалац запамтити. (Живковић  1977: 35)   
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то народ позлатити то су „рука“ и „нога“, у Он зна све то је „дорат“, у 

Школској икони, икона светог Саве, у Ветру су „очи“ и „ветар“. 

У свих девет приповедака уочава се њихов јасан модел са 

нарочито наглашеним драмским током радње узрокованим сукобом 

рационалног и емотивног, свесног и подсвесног, нагонског и 

институцијског. У конфликтима се сударају појединац и средина или је 

сам појединац личност, жртва сопствених конфликата. Приповетке се 

разликују по интензитету драмског конфликта који је у појединим 

приповеткама сасвим пригушен, док у другима досеже до трагичних 

размера. Лазаревићеви ликови с једне стране репрезентују средину из 

које потичу, али су с друге изразито индивидуализирани, са 

аутономијом својих схватања, која не копирају кодекс окружујуће 

средине, те је тиме писац у значајној мери искорачио из оквира српског 

реализма. Наведене карактеристике Лазаревићеве прозе илуструју њену 

особеност у односу на приповетке ауторових савременика откривајући 

њихову отвореност ка модерним поетским тенденцијама.  
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CONFLICT CORE IN THE SHORT STORIES BY LAZA K. 

LAZAREVIĆ 

Summmary: This paper examines noted and emphasized dramatic conflicts 

in the tales of Laza K. Lazarević, which are one of the reasons of the attractiveness 

and popularity of these narratives. It discusses the dramatic storyline that involves 

an individual or family and the dramatic flows of active and tense human emotions 

such as love, passion and existential threat. Through the analysis of dramatic 

situations and conflicts, it is revealed the similarity of these tales when it comes to 

the themes and motifs, especially the themes of the patriarchal family in those tales 

that show the individual and psychological problems of the individual. The roots of 

the dramatics of tales of Laza Lazarević arise from the conflict of emotion and 

consciousness, passions and commitments, temperament and settled order between 

the environment and the individual or within an individual. The collective spirit and 

the individual are confronted, duty and passion, family loyalty and love, revealing to 

readers problematic social relations in Serbia of writer's time. 

Keywords : tale, conflict, dramatic flow, dramatic situation, an individual, 

patriarchal community 
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KULTURNE AKTIVNOSTI U SLOBODNOM VREMENU 

UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE  

Brane Mikanović
1
 Slavojka Panzalović

2
 

Saţetak: Kultura je stvaralaĉki izraz ĉoveka kojim on preoblikuje svet i 

oplemenjuje ga vlastitom aktivnošću i tako stvara nove kulturne vrednosti. Ĉovek 

moţe stvoriti kulturni produkt samo kada je slobodan i sposoban da se izraţava. 

Savremeni ĉovek u slobodno vreme moţe inkorporirati razliĉite kulturne aktivnosti. 

One su posebno bitne kada su u pitanju deca i maldi, bilo da se radi o njihovom 

korištenju u institucionalnom vaspitanju ili u slobodnom vremenu.  

Autori su se opredelili za empirijsko istraţivanje procena i stavova uĉenika 

o kulturnim aktivnostima u slobodnom vremenu. Uzorkom istraţivanja obuhvaćeno 

je 233 uĉenika petih razreda. Rezultati istraţivanja pokazuju da se uĉenici petih 

razreda u slobodnom vremenu bave razliĉitim kulturnim aktivnostima, da uĉenici 

koji ţive u gradskim sredinama više posećuju kulturne dogaĊaje, da uĉenici u okviru 

vannastavnih aktivnosti imaju priliku da se ukljuĉe u sekcije koje pokrivaju 

kulturno-umetniĉko podruĉje, da nastupaju u kulturno-umentiĉkim društvima, da se 

bave stvaralaštvom, da se kulturne aktivnosti koriste na razliĉitim nivoima 

(konzumiranje, particpiacija i stvaralaštvo), te da se stavovi uĉenika o uticaju 

roditelja i nastavnika na izbor kulturnih aktivnosti u slobodnom vremenu ne 

razlikuju statistiĉki znaĉajno u odnosu na pol uĉenika, mesto stanovanja i školski 

uspeh.  

Kulturne aktivnosti su prisutne u slobodnom vremenu uĉenika razredne 

nastave. Zbog toga njhovu vrednost treba usmeriti na to da vaspitanje u školi i 

vaspitanje u slobodnom vremenu više budu komplementarni procesi.  

Ključne reči: slobodno vreme, kulturne aktivnosti, uĉenici razredne 

nastave.  

                                                 
1 branemikanovic@gmail.com, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci; 
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UVOD  

Slobodno vreme je relativno nova kulturno-istorijska pojava i 

nezaobilazna preokupacija humanistiĉkih nauka. Reĉ koja u pedagoškom 

smislu najviše odreĊuje sintagmu slobodno vreme je sloboda  

Ona predstavlja mogućnost samoodreĊenja. Kultura je stvaralaĉki 

izraz ĉoveka kojim on preoblikuje svet i oplemenjuje ga aktivnošću svoga 

duha. Sloboda proţima i povezuje kulturu i slobodno vreme. Kulturne 

aktivnosti u slobodnom vremenu, osim što doprinose odmoru i rekreaciji, 

bitne su i za razvoj liĉnosti, odnosno za uĉenje i razvoj kritiĉkog odnosa 

ĉoveka prema okruţenju. Zbog svega toga na slobodno vreme dece i mladih 

gledamo kao na snaţan generišući faktor razvoja njihove liĉnosti. Otuda je 

bitno da se obezbedi komplementarnost aktivnosti koje uĉenici realizuju u 

školi sa aktivnostima koje oni koriste u slobodnom vremenu. Time se 

obezbeĊuje kontinuitet razvoja njihove liĉnosti.  

Kako će i koliko deca i mladi birati kulturne aktivnosti kao naĉin 

korištenja slobodnog vremena zavisi od razliĉitih okolnosti, pre svega od 

kulture sredine u kojoj ţive, vaspitaju se i obrazuju. U mlaĊem školskom 

uzrastu najvaţniji faktori vaspitanja za kulturu slobodnog vremena su 

porodica i škola.  

TEORIJSKI PRISTUP PROBLEMU 

U našem jeziku postoji više termina koji su u vezi sa pojmom 

slobodno vreme (dokolica, neradno vreme, vanradno vreme, osloboĊeno 

vreme). U vezi sa njihovim odreĊenjima postoje nedoumice i neslaganja. 

Tako Radovan Grandić (Grandić, 2000) razlikuje slobodno vreme kao 

masovnu pojavu industrijskog društva i dokolicu kao elitistiĉku privilegiju 

pojedinaca koji su osloboĊeni od rada. Futurolozi su usmereni na problem 

kako će se kvalitetno ispuniti sve veće slobodno vreme, jer je i savremeni 

ĉovek zaokupljen pitanjem kako korisno ispuniti slobodno vreme u 

situacijama kad će potreba za korisnim radom verovatno postati potreba 

kojoj je najteţe udovoljiti. 

Radovan Grandić (Grandić, 2000) definiše slobodno vreme kao onaj 

dio vremena kojim pojedinac raspolaţe izvan svojih profesionalnih, 

društvenih i porodiĉnih obaveza, u cilju odmora, rekreacije i razvoja liĉnosti, 

a u okvirima prirodne i društvene uslovljenosti i realnosti sredine u kojoj ţivi 

i deluje. Nada Kaĉavenda-Radić (Kaĉavenda-Radić, 1988) smatra da je širok 

dijapazon gledanja na slobodno vreme i da se on kreće od društvenog ideala, 

pa sve do mišljenja da je to apsolutno subjektivni osećaj pojedinca.  
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U struĉnoj i nauĉnoj literaturi moguće je identifikovati kritiĉki stav 

prema terminu slobodno vreme. Industrijalizacija i automatizacija omogućile 

su povećanje slobodnog vremena, ali kapitalizam je u njemu prepoznao 

mogućnost povećanja profita, ĉime je „slobodno vreme umesto prostora za 

povećanje vremena slobode postalo prostor realizacije ciljeva izvan njega 

samog“ (Krivokapić, 2008: 85). Smatra se da je slobodno vreme proizvod 

kapitalistiĉkog sistema koji ĉoveka ĉini slobodnog od rada, ali mu ne 

ostavlja prostor za slobodno odluĉivanje. Liberalni kapitalizam slobodno 

vreme prepoznaje najpre kao besposlicu na kojoj moţe zaraditi, tako da se 

„pred savremenog ĉoveka neprekidno postavljaju sve noviji i noviji zahtevi 

potrošaĉkog društva koje treba zadovoljiti da bi se za nagradu dobilo, a 

zapravo kupilo tzv. slobodno vreme“ (Polić i Polić, 2009: 259).  

U pedagoškoj literaturi navode se tri osnovne funkcije slobodnog 

vremena: odmor, razonoda i svestrani razvoj liĉnosti. Proces razvoja i 

formiranja liĉnosti ne priznaje podelu na slobodno i „neslobodno“ vreme. 

Obaveza porodice, škole i društvene zajednice je da planiraju, organizuju i 

ponude razliĉite aktivnosti kojima će se kvalitetno ispuniti slobodno vreme 

dece. Vaspitanjem za slobodno vreme teţi se da deca i mladi razviju „smisao 

za izbor slobodnih aktivnosti koje će pruţiti najviše mogućnosti da se 

maksimalno angaţuju i ukljuĉe vlastite snage i sposobnosti“ (Микановић, 

2010: 168) u svestrani razvoj.  

Aktivnosti slobodnog vremena obuhvataju razliĉite sadrţaje i 

zanimanja koje pojedinac bira i praktikuje u slobodnom vremenu. Pod 

kulturom podrazumevamo materijalne i duhovne tvorevine ĉoveka i 

ĉoveĉanstva. Teško je decidno odrediti koje aktivnosti smatramo kulturnim. 

Najĉešće su u ovu grupu aktivnosti uvrštene one koje su u vezi sa umetnošću 

ili šire, sa duhovnim tvorevinama, bez obzira na poloţaj liĉnosti u njima. 

Drago Branković (Branković, 2009) razlikuje tri osnovna odnosa 

liĉnosti u kulturnim aktivnostima: a) konzumirajući, b) participirajući 

(pasivno ili aktivno ukljuĉivanje u kulturne aktivnosti), i v) kreativni odnosi 

(stvaranje novih kulturnih vrednosti). Što je manje posrednika izmeĊu 

umetnika, odnosno umetniĉkog dela i njihovih korisnika odnos je vredniji, a 

suština slobodnog vremena je odnos zasnovan na neposrednom uĉešću 

pojedinca u stvaranju kulturnih vrednosti. Masovna kultura posredstvom 

masovnih medija privlaĉi ogroman broj potrošaĉa koji su fiziĉki odvojeni od 

dogaĊaja koje posmatraju, pa samim tim su i pasivni, socijalno izolovani i 

prinuĊeni da se konformistiĉki prilagoĊavaju normama društvene sredine. Za 

razliku od pasivnog, konzumirajućeg uĉešća, aktivno uĉešće podrazumeva 

dobrovoljnu participaciju u kulturnom ţivotu (pevanje, sviranje, ples, 

recitovanje, gluma i sl.) kao i neposredno praćenje kulturnih dogaĊaja kao 

što su pozorišne predstave, koncerti, pesniĉke veĉeri, bioskopske projekcije i 

sl. 
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Stvaranje novih kulturnih vrednosti, odnosno stvaralaĉko uĉešće, 

sposobnost je manjeg broja pojedinaca opredeljenih da pronalaze nove i 

nepoznate veze i odnose i da stvaraju autentiĉna dela u razliĉitim oblastima. 

Ovde treba reći da se stvaralaštvo odraslih i dece bitno razlikuje. Kad 

govorimo o stvaralaštvu odraslih najĉešće mislimo na neku vrstu 

ekspertnosti ili talentovanosti u odreĊenom podruĉju, posebno u umetnosti. 

Deĉije stvaralaštvo nije opterećeno i ima sveţ i jedinstven pristup, ĉak i kad 

nije praćeno talentom. 

Susretanje i bavljenje kulturom za većinu pojedinaca je moguće samo 

u slobodnom vremenu, pri ĉemu se ista koristi za uĉenje, usavršavanje i 

razvijanje stvaralaštva. Deca i mladi su ovde u prednosti, jer je njihovo 

„radno“ vreme (vreme provedeno u školi) dobrim delom ispunjeno 

upoznavanjem i delovanjem u okviru sadrţaja iz kulture. Radovan Grandić 

(Grandić, 2000) smatra da kultura gubi svoj pravi smisao ako se pojedinac 

dovodi u situaciju da bude samo pasivan posmatraĉ i da su kulturni nivo i 

stvaralaĉke sposobnosti tesno povezane, jer od karaktera kulture u velikoj 

meri zavise stvaralaĉka inicijativa i razvoj sposobnosti liĉnosti. 

Kulturne aktivnosti podrazumevaju visok stepen organizovanosti i 

planiranosti kako na nivou pojedinca, tako i na nivou zajednice, odnosno 

društva. Prisutnost kulturnih aktivnosti u slobodnom vremenu zavisi od 

zainteresovanosti pojedinaca za njih, vaspitanja za kulturne aktivnosti, 

ekonomskih, prostornih i drugih materijalnih uslova sredine, osposobljenosti 

kadrova na podruĉju kulturnih aktivnosti, te društveno-ekonomske i kulturne 

politike. 

U poslednje vreme sve ĉešće se govori o odvojenosti škole od ţivota, 

školi se zameraju zastarele metode uĉenja i pouĉavanja, usvajanje 

nefunkcionalnog znanja, i zanemarivanje vaspitne funkcije. U oblasti 

slobodnog vremena škola je prepoznala potrebu da uĉenicima pruţi 

mogućnosti za provoĊenje istog kroz organizaciju slobodnih aktivnosti. U 

pedagogiji se slobodne aktivnosti odreĊuju kao „poseban oblik vaspitno-

obrazovnog rada sa uĉenicima koje organizuje škola izvan nastave, u 

slobodnom vremenu uĉenika. To su kolektivne aktivnosti uĉenika koje se 

zasnivaju na naĉelima slobodnog izbora, samostalnosti i samoodluke, u 

kojima uĉenici zadovoljavaju svoja interesovanja, ispoljavaju stvaralaštvo“ 

(Pedagoška encikolopedija II, 1989: 299).  

Interesi uĉenika u oblasti kulturno-umetniĉkih aktivnosti ostvaruju se 

najĉešće u okviru sekcija, kao što su: dramska, recitatorska, literarna, 

likovna, folklorna ili horska, dok se nešto reĊe pojavljuju one sekcije koje 

traţe znaĉajnija materijalna ulaganja i struĉniji kadar. Tako u školama 

gotovo da i ne postoje muziĉke sekcije tipa grupa koje se bave 

instrumentalnom muzikom, ili sekcije koje se bave filmom, fotografijom i sl. 

Sve je manje i Ċaĉkog izdavaštva, odnosno školskih listova koji bi 
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objavljivanjem radova uĉenika iz oblasti literarnog, novinarskog ili likovnog 

stvaralaštva doprineli motivaciji i afirmaciji mladih autora. Škole ĉesto 

nemaju dovoljno materijalno-tehniĉkih, prostornih i kadrovskih mogućnosti 

za njihovo organizovanje. Kvalitet rada sekcija zavisi od zainteresovanosti i 

predanosti njenih ĉlanova, ali i od voditeljske uloge nastavnika. 

Improvizacije u radu sekcija su nezaobilazne, ali je vaţno da nastavnik 

dobro poznaje materiju koja je u vezi sa aktivnostima sekcije, posebno u 

oblasti kulturnih aktivnosti, kako bi bile izbegnute one nesretne situacije 

kada je repertoar dramskih, ritmiĉkih, folklornih i sliĉnih sekcija na granici 

dobrog ukusa.  

Organizovanje slobodnih aktivnosti nije jedini naĉin kojim škola moţe 

razvijati i zadovoljavati kulturne potrebe uĉenika. Dobro osmišljen rad 

školske biblioteke i briga o raznovrsnosti i aktuelnosti knjiţnog fonda 

doprinosi popularizaciji ĉitanja kao osnove za kulturni razvoj uĉenika. I ovde 

se javljaju klasiĉni problemi koji prate kulturu u našoj zajednici: školske 

biblioteke su najĉešće smeštene u neadekvatnim prostorijama, naslovi su iz 

vremena dedova i baka današnjih uĉenika, a bibliotekari su osobe koje su iz 

razliĉitih, retko struĉnih, razloga rasporeĊene na ova radna mesta. 

Škola moţe i treba uĉestvovati u razliĉitim kulturnim aktivnostima 

sredine u kojoj se nalazi. Sveĉanosti povodom obeleţavanja prigodnih 

datuma ili povodom raznovrsnih dogaĊaja, organizacija priredbi kojim škola 

predstavlja postignuća svojih uĉenika, festivali, i humanitarne priredbe 

omogućavaju uĉešće škole u kulturnom ţivotu zajednice. Naţalost, domovi 

kulture u svim manjim mestima su devastirani i zapušteni, a prostora za ovaj 

vid kulturnog delovanja je sve manje.  

Sa društvene pozornice, iz poznatih i nepoznatih razloga, nestali su 

razliĉiti oblici organizovanja dece i omladine (pionirske i omladinske 

organizacije, savezi izviĊaĉa i sl.) što je doprinelo proširivanju praznog 

prostora u podruĉju njihovog slobodnog vremena. To dodatno povećava 

odgovornost škole za razvojno, pedagoški i društveno prihvatljivo 

provoĊenje slobodnog vremena. 

Deca današnjice provode slobodno vreme drugaĉije nego njihovi 

vršnjaci u prošlosti. O deci u kontekstu masovne kulture moţemo govoriti iz 

više perspektiva. Neke od njih su: postojanje sadrţaja masovne kulture koji 

su namenjeni deci, zloupotreba dece u sadrţajima masovne kulture, uticaj 

masovne kulture na psihiĉki i fiziĉki razvoj dece. 

U medijskom prostoru postoje specijalizovani televizijski kanali 

namenjeni deci. Njihov program je ispunjen prvenstveno crtanim filmovima 

i reklamama. Svako dete odgleda na hiljade primamljivih propagandnih 

poruka, što na prvi pogled deluje bezazleno, ako ne raĉunamo da se tako u 

startu usaĊuje potrošaĉki mentalitet u budućeg odraslog ĉoveka koji će raditi 

i zaraĊivati. Osim toga, reklame sugerišu da se baš taj, odreĊeni proizvod 
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mora posedovati, ĉime se deci daju pogrešne vrednosne predstave. 

Zahvaljujući crtanim filmovima izgubila se ĉarolija bajke kao priĉe o 

neverovatnom koje se moglo ostvariti u najrazliĉitijim fikcijama, u 

zavisnosti od mašte svakog ĉitaoca.  

Većina popularnih crtanih filmova ima popratne proizvode: sliĉice, 

albume i igraĉke koji se vešto prodaju uz njih. Uz sve to se deci plasiraju i 

odreĊeni stilovi ponašanja i oblaĉenja koje će praktikovati svaki mališan. 

Junaci savremenih crtanih filmova su najĉešće deĉaci i devojĉice 

nadprirodnih moći, pri ĉemu sve devojĉice izgledaju kao barbike, obuĉene u 

ruţiĉaste krpice, šematizovanog izgleda i telesne graĊe kakvu najĉešće 

viĊamo u modnim ĉasopisima, dok su deĉaci predstavljeni u stilu androgenih 

bića.  

Deĉiji svet smo pretrpali gotovim proizvodima, koji umanjuju potrebu 

za igrom kao stvaralaĉkom aktivnošću u kojoj stvari i bića dobijaju 

izmaštane funkcije i znaĉenja. Raznovrsnost ovih proizvoda razvija izraţenu 

hedonistiĉku orijentaciju dece u kojoj je svaki napor suvišan, a ĉesto i 

besmislen. 

Roditelji su skloni s ponosom govoriti da njihovo dete „samo gleda 

televiziju“. Nesumnjivo, televizija moţe biti dobar edukator u mnogim 

oblastima, posebno u oblasti opšteg znanja i informisanosti. Kada roditelji 

nemaju vremena za decu, televizija (i Internet) su dobre dadilje, jer njihova 

deca ostaju u kući, mirna su i neĉim su zaokupljena. 

Putem globalne mreţe deca mogu zadovoljiti svoje potrebe za 

zabavom i saznanjem, upoznavanjem i druţenjem. Jednostavan pristup moru 

informacija, koje po obimu mnogostruko prevazilaze okvire tradicionalnih 

izvora znanja, dobrodošla je pomoć u nastavi za sve njene uĉesnike. 

Znaĉajan potencijal Interneta su i tekstualni sadrţaji koji mogu da doprinesu 

razvoju ĉitalaĉkih veština i navika. Negativni aspekt Interneta i njegovih 

društvenih mreţa dovodi pred dete nevidljive i nepoznate sagovornike koji 

laţnim predstavljanjem mogu zloupotrebiti deĉje poverenje ili ga izloţiti 

neprimerenim sadţajima. Bogata ponuda kompjuterskih igara moţe dovesti 

dete u stanje nekontrolisane strasti i zavisnosti od njih. U najboljem sluĉaju 

dete je u kontaktu sa ovim medijem jednostrani primalac informacija, bez 

mogućnosti povratne akcije. Neselektivan pristup i preobilnost podataka 

otvara mogućnosti da do deteta dopru one informacije koje mu neće koristiti, 

a pristup njima oduzeće mu vreme za korisnije i kvalitetnije sadrţaje. 
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METODOLOGIJA ISTRAŢIVANJA 

Deca su najvredniji, ali i najnesamostalniji deo društva, pa se poloţaj 

kulture u društvu, ali i njegova budućnost najbolje reflektuje upravo u praksi 

te populacije. 

Problem ovog istraţivanja su kulturne aktivnosti u slobodnom 

vremenu. Predmet empirijskog istraţivanja predstavlja ispitivanje procena i 

stavova uĉenika razredne nastave o zastupljenosti kulturnih aktivnosti u 

slobodnom vremenu. Cilj istraţivanja je da se utvrdi zastupljenost kulturnih 

aktivnosti u slobodnom vremenu uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta. U ovom 

istraţivanju konkretizovali smo sledeće istraţivaĉke zadatke: 
 Identifikovati zastupljenost kulturnih aktivnosti u slobodnom vremenu. 

 Utvrditi uĉestalost i sadrţinu kulturnih dogaĊaja koje posećuju uĉenici.  

 Identifikovati ukljuĉenost uĉenika u vannastavne aktivnosti iz oblasti 

kulture i umetnosti. 

 Identifikovati nivo ukljuĉenosti uĉenika u kulturno umetniĉka društva.  

 Analizirati stvaralaštvo uĉenika u slobodnom vremenu.  

 Utvrditi nivoe preferencija kulturnih aktivnosti.  

 Identifikovati stavove uĉenika o uticaju roditelja i nastavnika na izbor 

kulturnih aktivnosti u slobodnom vremenu. 

Populaciju u istraţivanju ĉinili su uĉenici petih razreda osnovnih škola 

u Republici Srpskoj. Uzimajući u obzir cilj i zadatke istraţivanja vodili smo 

raĉuna o tome da budu zastupljeni uĉenici iz gradskih i seoskih sredina. 

Odabrali smo tri gradske i jednu seosku osnovnu školu, te ispitali sve 

uĉenike petih razreda u odabranim školama: OŠ "ĐorĊo Panzalović Osinja 

(46 ili 19,70%), OŠ „Jovan Duĉić“ Banja Luka (54 ili 23.21%), OŠ „19 

april“ Derventa (52 ili 22,31%) i OŠ „Vuk Stefanović Karadţić“ Doboj (81 

ili 34,78%). Strukturu uzorka u odnosu na pol ĉinilo je 123 ili 52,80% 

uĉenika muškog pola i 110 ili 47,20% uĉenika ţenskog pola. Strukturu 

uzorka u odnosu na školski uspeh ĉinilo je 21 ili 9% dobrih, 60 ili 25% vrlo 

dobrih i 152 ili 65,20% odliĉnih uĉenika.  

Statistiĉka obrada podataka izvršena je u programu SPSS 19.0 for 

Windows. Koristeći ovaj programski paket, izraĉunavali smo frekvencije, 

procente, aritmetiĉke sredine, standardnu devijaciju, χ², t – omjer i F - 

koeficijent.  

ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŢIVANJA  

U skladu sa konkretizovanim zadacima u daljem tekstu ukratko ćemo 

obrazloţiti najznaĉajnije nalaze emprijskog istraţivanja.  
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Zastupljenost kulturnih aktivnosti u slobodnom vremenu 

Zanimala nas je zastupljenost kulturnih aktivnosti u slobodnom 

vremenu uĉenika petih razreda. Na pitanje šta najĉešće rade u slobodno 

vreme, najveći procenat ispitanika (40,80%), što je oĉekivano s obzirom na 

njihov uzrast, druţi se s vršnjacima, sportom se bavi (24,50%), televiziju 

gleda (17,60%), a zatim sledi aktivnost ĉitanja (14,20%). Kada smo im 

ponudili izbor najomiljenije aktivnosti u slobodnom vremenu onda je 

aktivnost ĉitanja gotovo prepolovljena, jer je samo njih 20 ili 8,60% 

odabralo ĉitanje kao omiljenu aktivnost. UporeĊivanjem odgovora pokazalo 

se da gledanje televizije, koliko je ĉesto, nije jednako omiljen naĉin 

provoĊenja slobodnog vremena. Naime, 30 ili 12, 90% ispitanika odgovorilo 

je da im je to omiljeni naĉin provoĊenja slobodnog vremena. Ovakav odnos 

najĉešćih i najomiljenijih aktivnosti u slobodnom vremenu moţe se pripisati 

postojanju izvesne roditeljske kontrole u slobodnom vremenu u kojem se 

druţenje s vršnjacima ograniĉava na razumnu meru, a bavljenje sportskim 

aktivnostima je organizacijski i materijalno manje dostupno od onoga što bi 

bile stvarne potrebe uĉenika petog razreda.  

Da postoji znaĉajan interes i potreba za ĉitanjem pokazuje podatak da 

168 ili 72,10% ispitanika izjavljuje da su ĉlanovi biblioteke, a njih 163 ili 

70,00% proĉitalo je za vlastito zadovoljstvo nekoliko knjiga u protekloj 

godini, dok je samo svaki deseti ispitanik odgovorio da nije proĉitao ni jednu 

knjigu u navedenom periodu. Kada je u pitanju ĉlanstvo u bibliotekama 

postoji razlika izmeĊu gradske i seoske sredine. Dok je 80% uĉenika iz grada 

odgovorilo da su uĉlanjeni u biblioteku, u seoskim školama taj procenat 

iznosi 40%. Razlog ovakvog odnosa je verovatno nedostupnost biblioteka 

uĉenicima seoskih škola, kao i slabije negovanje kulture ĉitanja u seoskim 

porodicama. MeĊu uĉenicima postoje razlike u ĉlanstvu u bibliotekama s 

obzirom na školski uspeh na što ukazuje χ² ĉija je vrednost 27,03 (Tabela 1). 

Uĉenici koji imaju bolji školski uspeh ĉešće ĉine ĉlanstvo biblioteka nego 

uĉenici sa slabijim školskim uspehom. 

Tabela 1: Članstvo u bibliotekama u odnosu na sociopedagoška obeleţja 

 Nezavisne varijable χ² df Sig 

Ĉlanstvo u biblioteci pol 1,88 1 0,17 

školski uspeh 19,66 2 0,00** 

mesto stanovanja 27,03 1 0,00** 

** Statistički značajna razlika na nivou 0,01.  

 

Podaci u Tabeli 2. ukazuju na znaĉajnu razliku u povezanosti varijabli 

ĉitanje i pol koja ide u korist devojĉica, te postojanje razlike u navici ĉitanja 
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izmeĊu uĉenika u gradskim školama koji ĉitaju nešto više nego uĉenici u 

seoskim školama.  

Tabela 2: Aktivnost čitanja u odnosu na sociopedagoška obeleţja 

 Nezavisne varijable χ² df Sig 

 

Ĉitanje 

pol 9,50 2 0,009** 

školski uspeh 4,58 4 0,34 

mesto stanovanja 9,98 2 0,007** 

** Statistički značajna razlika na nivou 0,01.  

S obzirom na ĉlanstvo u bibliotekama nismo utvrdili statistiĉki 

znaĉajnu razliku izmeĊu deĉaka i devojĉica. Na osnovu statistiĉki znaĉajne 

razlike (χ² = 9,50) koja nam pokazuje da devojĉice ĉitaju više nego deĉaci, 

proizilazi da deĉaci više formalno pristupaju ĉlanstvu u bibliotekama.  

Tabela 3: Preferencije kulturnih aktivnosti u odnosu na školski uspeh 

Zavisna varijabla Školski uspeh N M SD F Sig.  

 

Preferencije 

kulturnih 

aktivnosti 

dobar 21 42,29 6,96  

 

 

6,35 

 

 

 

0,002** 

vrlo dobar 60 44,88 7,84 

odliĉan 152 47,58 7,22 

Total 233 46,38 7,53 

** Statistički značajna razlika na nivou 0,01.  

Na osnovu podataka u Tabeli 3. vidimo da odliĉni uĉenici imaju veću 

naklonost prema kulturnim aktivnostima od onih koji su dobri i vrlo dobri. 

Vrednost aritmetiĉkih sredina upućuje i na to da vrlo dobri uĉenici daju veće 

prvenstvo kulturi, nego oni koji imaju dobar uspeh. Uspješniji uĉenici imaju 

pozitivniji stav o kulturnim aktivnostima. 

Poseta učenika kulturnim dogaĎajima u slobodnom vremenu 

Smisao reĉi kultura u svom najuzvišenijem smislu podrazumeva 

kulturne dogaĊaje kao što su pozorišne predstave, koncerti, izloţbe i sl. 

Pretpostavili smo da su uĉenici petog razreda, u pogledu korištenja 

slobodnog vremena u odnosu na navedena kulturna zbivanja, ograniĉeni 

razliĉitim okolnostima. Najĉešće im je, zbog udaljenosti, materijalnih 

izdataka i sliĉno potrebna podrška odraslih, ĉije navike u ovom segmentu 

kulture nisu na zavidnom nivou. Zato ne iznenaĊuje podatak da 136 ili 

58,04% ispitanika nijednom nije bilo u bioskopu, a 105 ili 45,10% ispitanika 

nikad nije posetilo izloţbu. U pozorištu nije bilo njih 78 ili 33,5%, a druge 

dvije trećine ispitanika su odgovorile da su više puta gledali pozorišne 

predstave. Ovaj pozitivni trend gledanja pozorišnih predstava rezultat je 

uĉestale prakse da deĉija pozorišta sa svojim repertoarom gostuju u većim 

sredinama, a uĉenici organizovano posećuju predstave. Naţalost, manja 
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mesta su uskraćena za ovaj vid kulturnog ţivota, na što ukazuje visoka 

vrednost χ² = 54,34 pri ukrštanju varijabli mesto stanovanja i odlazak u 

pozorište (Tabela 4).  

Tabela 4: Odlazak u pozorište u odnosu na sociopedagoška obeleţja 

 Nezavisne varijable χ² df Sig 

Odlazak u pozorište pol 54,34 2 0,00** 

školski uspeh 0,26 2 0,88 

mesto stanovanja 2,05 4 0,73 

** Statistički značajna razlika na nivou 0,01.  

Postoji statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu odlazaka u bioskop dece iz 

grada i seoske dece. Nismo utvrdili statistiĉki znaĉajne razlike izmeĊu 

sociopedagoških obeleţja i posećivanja izloţbama i koncertima.  

Vannastavne aktivnosti iz oblasti kulture i umetnosti u slobodnom vremenu 

Svoje kulturne potrebe i interesovanja, naroĉito ona na nivou 

stvaralaštva, uĉenici mogu jednim delom zadovoljiti u okviru vannastavnih 

aktivnosti u školi. To je razlog da smo ţeleli saznati koliko uĉenici uĉestvuju 

u radu školskih sekcija, posebno onih iz oblasti kulture i umetnosti.  

Na pitanje da li su ĉlanovi neke školske sekcije više od polovine 

ispitanika je odgovorilo negativno, a 109 ili 47,20% njih su dali potvrdan 

odgovor. Kada smo postavili pitanje koja je to sekcija(e) dobili smo 

interesantan odgovor. Uglavnom je reĉ o sekcijama iz oblasti kulture i 

umetnosti kao što su: horska, dramska, novinarska, ritmiĉka, literarna, 

recitatorska, likovna i folklorna. Od ukupnog broja uĉenika koji se 

ukljuĉeeni u sekcije njih 80% je ukljuĉeno u neku od sekcija iz podruĉja 

kulture i umetnosti.  

Pri poreĊenju sociopedagoških obeleţja i ukljuĉenosti u vannastavne 

aktivnosti našli smo statistiĉki znaĉajnu razliku što se tiĉe mesta stanovanja i 

školskog uspeha uĉenika (Tabela 5). Oĉekivani rezultat je da se uspešniji 

uĉenici više ukljuĉuju u rad školskih sekcija i zato nas nije iznenadila vrednost 

χ² = 10,63. Drugi za nas interesantan podatak pokazuje da su uĉenici u seoskim 

školama više ukljuĉeni u rad školskih sekcija, nego njihovi vršnjaci u gradu. 

Tabela 5: Članstvo u školskim sekcijama u odnosu na sociopedagoška obeleţja 

 Nezavisne varijable χ² df Sig 

Ĉlanstvo u sekcijama pol 0,65 1 0,42 

školski uspeh 10,63 2 0,00** 

mesto stanovanja 28,82 1 0,00** 

** Statistički značajna razlika na nivou 0,01.  
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Ĉinjenicu da se uĉenici koji ţive u selu više ukljuĉuju u rad školskih 

sekcija moţemo pripisati okolnostima koje se odnose na mali broj uĉenika u 

odeljenjima. Ako nastavnik ţeli ili ima obavezu da organizuje rad sekcije 

praktiĉno mora „nagovoriti“ sve uĉenike u odeljenju da se ukljuĉe u njen 

rad. 

Podaci u Tabeli 5. pokazuju da nema statistiĉki znaĉajne razlike 

izmeĊu devojĉica i deĉaka u pogledu ukljuĉivanja u vannastavne aktivnosti, 

ali podatak da je u sekcije ukljuĉeno manje od polovine ispitanika daje 

povod za razmišljanje koliko se u školama odgovorno pristupa vannastavnim 

aktivnostima, pa time i slobodnom vremenu uĉenika. 

Kulturno-umetnička društva i slobodno vreme učenika  

U oblasti kulturno-umetniĉkog amaterizma veliki sociokulturni znaĉaj 

imaju kulturno-umetniĉka društva u okviru kojih se osnivaju pevaĉki, 

instrumentalni, folklorni, dramsko-scenski i drugi ansambli. U pravilu, sva 

ova društva imaju podmladak, odnosno deĉje ansamble. Osim javnih nastupa 

na priredbama i razliĉitim manifestacijama ova društva se bave i 

organizacijom radionica, izloţbi, humanitarnih akcija, izdavaštvom i sl. 

Posebno je znaĉajan njihov uticaj u oblasti ĉuvanja i prenošenja vrednosti 

tradicionalne kulture. U istraţivanju smo se dotakli i ovog segmenta 

kulturnih aktivnosti u slobodnom vremenu. Svaki šesti uĉenik (17%) je 

potvrdio da je ĉlan nekog kulturno-umetniĉkog društva. Relativno mali 

procenat uĉenika koji su ĉlanovi nekog kulturno-umetniĉkog društva moţe 

se objasniti malim brojem istih društava u našoj sredini, ali i stanjem da 

njihov rad većim delom finansiraju sami ĉlanovi (u našem sluĉaju to su 

roditelji uĉenika). 

UtvrĊena je razlika kada je u pitanju ĉlanstvo u kulturno-umetniĉkim 

društvima u odnosu na mesto stanovanja. Uĉenici iz gradskih škola su ĉešće 

ĉlanovi kulturno-umetniĉkih društava nego uĉenici iz seoskih sredina. 

Tabela 6: Članstvo u kulturno-umetničkim društvima u odnosu na 

sociopedagoška obeleţja 

 Nezavisne varijable χ² df Sig 

Ĉlanstvo u kulturno 

umetniĉkim druš. 

pol 10,00 1 0,002** 

školski uspeh 1,20 2 0,55 

mesto stanovanja 4,57 1 0,03** 

** Statistički značajna razlika na nivou 0,01.  
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Devojĉice se više opredeljuju za ĉlanstvo u kulturno-umetniĉkim 

društvima nego deĉaci, a uzroke moţemo pripisati tradicionalnim obrascima 

u kojima su pesma, ples i sliĉno više za devojĉice nego za deĉake.  

Stvaralaštvo učenika u slobodnom vremenu  

Zastupljenost kulturnih aktivnosti u slobodnom vremenu odreĊena je 

koliko društvenim kontekstom, toliko i sposobnostima i osobinama same 

liĉnosti. Ovo je naroĉito izraţeno u stvaralaĉkim aktivnostima slobodnog 

vremena.  

Najveći broj ispitanika (111 ili 47,60%) bavi se crtanjem i slikanjem, 

pesme i druge literarne forme piše 39 ili 16,70% uĉenika, dok snimanje 

fotografija i video zapisa upraţnjava 8 ili 3,40% ispitanika. Jedna trećina 

uĉenika je odgovorila da se ne bavi nijednom od prethodno navedenih 

aktivnosti. Ustanovili smo statistiĉki znaĉajnu razliku (χ² = 9,60; df = 3; sig. 

= 0,02) u odnosu na mesto stanovanja i bavljenje nekom od navedenih 

aktivnosti. Jedna trećina uĉenika gradskih škola se izjasnila da se ne bavi 

niĉim od navedenog, dok je isto izjavilo samo 19% uĉenika seoskih škola. 

Pisanje poezije i crtanje, odnosno slikanje, su aktivnosti koje su više 

pristutne u slobodnom vremenu uĉenika u seoskim školama. Razlozi većeg 

interesa za pokušaje kulturnog stvaralaštva dece koja ţive na selu mogli bi 

biti i u vezi sa oskudnijom kulturnom ponudom u manjim sredinama. Jedna 

ĉetvrtina ispitanika je odgovorila da svira neki muziĉki instrument. Nije 

utvrĊena statistiĉki znaĉajna razlika pri ukrštanju nezavisnih varijabli (mesto 

stanovanja, pol i školski uspeh) i ove kulturne aktivnosti.  

Nivo preferencija kulturnih aktivnosti  

Znaĉenje reĉi preferencija povezuje se sa davanjem prvenstva, 

prednosti, odnosno veća ljubav prema neĉemu, naklonost prema neĉemu ili 

nekomu. Naklonosti se formiraju pod uticajem razliĉitih faktora, i svaka 

osoba ima vlastite preferencije koje je ĉine jedinstvenom. Preferencije su 

usko povezane sa vrednostima i vrednosnim orijentacijama.  

Pomoću skale stavova ispitali smo nivo prihvatanja, odnosno 

preferencija, većeg broja kulturnih aktivnosti sa razliĉitim nivoom uĉešća 

uĉenika u njima. Za nivo konzumacije uĉenicima smo ponudili sledeće 

aktivnosti: slušanje ozbiljne, por i rok, te turbo-folk muzike, surfanje 

Internetom i gledanje televizije. Za nivo participacije ponudili smo sledeće 

aktivnosit: ĉitanje knjiga, poseta: pozorištima, bioskopima, koncertima i 

izloţbama. Za nivo stvaralaštva ponudili smo: pisanje pesama i literarnih 
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sastava, pevanje u horu, sviranje muziĉkog instrumenta, gluma, crtanje i 

slikanje.  

Interesantno je da su prva tri ranga zauzele aktivnosti sa razliĉitim 

nivoom uĉešća uĉenika u njima. Na prvom mestu je gledanje televizije kao 

konzumirajuća aktivnost, zatim crtanje i slikanje koje na ovom uzrastu 

moţemo posmatrati kao stvaralaĉke aktivnosti, dok je na trećem mestu 

aktivnost odlazaka na koncerte kao participacijska aktivnost. Uĉenici imaju 

visok nivo preferencija i prema odlascima u pozorište i muzeje i prema 

glumaĉkom stvaralaštvu.  

Uĉenici su najmanju naklonost izrazili prema pevanju u horu, pisanju 

pesama i literarnih sastava i slušanju ozbiljne muzike. S obzirom na 

agresivnu medijsku promociju muziĉkog ţanra koga popularno nazivamo 

turbo-folk, oĉekivali smo da će ispitanici pokazati veći interes za slušanje 

ove vrste muzike. Dakle, najveći broj kulturnih aktivnosti uĉenici petog 

razreda koriste na nivou konzumacije.  

Stavovi učenika o uticaju roditelja i nastavnika na izbor kulturnih aktivnosti  

Vanjski uticaji u sferi kulturne prakse svakog pojedinca su veoma 

raznovrsni i sloţeni. Zanimalo nas je kakvi su stavovi uĉenika o uticajima 

roditelja i nastavnika na izbor kulturnih aktivnosti u slobodnom vremenu. 

Koristeći se skalom za procenu stavova uĉenika nastojali smo utvrditi 

uĉestalost roditeljskog i nastavniĉkog „primera dobre prakse“ u sferi 

animiranja uĉenika za bavljenje kulturnim aktivnostima.  

Najniţu vrednost aritmetiĉke sredine ima ajtem Moji roditelji odlaze u 

pozorište (M = 1,79). S obzirom na naše kulturno nasleĊe i društveni poloţaj 

kulture moglo bi se opravdati to što roditelji u ovoj oblasti ne daju deci 

pozitivan primer. MeĊutim, analiza ajtema Roditelji mi kupuju knjige na 

poklon, pokazuje da jedna ĉetvrtina uĉenika nikad ne dobija knjige kao 

poklon od roditelja. Nisku vrednost aritmetiĉke sredine ima i ajtem Roditelji 

mi ograničavaju gledanje televizije. Manje od polovine uĉenika (40,30%) je 

odgovorilo da se to dogaĊa ĉesto, a jedna petina je odgovorila da ih roditelji 

nikad ne ograniĉavaju u gledanju televizije.  

Na nivou celog skalera ne postoji statistiĉki znaĉajna razlika u 

stavovima uĉenika o uticaju roditelja i nastavnika u izboru kulturnih 

aktivnosti u odnosu na mesto stanovanja, što potvrĊuje t – vrednost (– 0,46). 

Ne postoji ni statistiĉki znaĉajna razlika u stavovima uĉenika o uticaju 

roditelja i nastavnika u izboru kulturnih aktivnosti u odnosu na pol uĉenika (t 

= – 1,15; sig. = 0,25). U smislu vaspitnog uticaja nastavnika i roditelja ovaj 

nalaz je pozitivan, jer potvrĊuje da je njihov uticaj jednak bez obzira da li se 

radi o devojĉicama ili deĉacima ili je reĉ o seoskoj i gradskoj sredini. 
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TakoĊe, uporeĊujući stavove uĉenika u odnosu na školski uspeh nismo 

pronašli znaĉajnije razlike u njihovim odgovorima. Vrednost F koeficijenta 

od 1,21 ne pokazuje da se radi o statistiĉki znaĉajnoj razlici izmeĊu stavova 

o uticaju roditelja i nastavnika na izbor kulturnih aktivnosti u slobodnom 

vremenu u odnosu na školski uspeh.  

U smislu vaspitnog uticaja nastavnika i roditelja ovaj nalaz je 

pozitivan, jer potvrĊuje da je njihov uticaj pribliţno isti bez obzira da li se 

radi o devojĉicama ili deĉacima ili je reĉ o seoskoj ili gradskoj sredini.  

ZAKLJUĈCI 

Potreba savremenog ĉoveka da razvija opšte i profesionalne 

kompetencije moţe se ostvariti i u slobodnom vremenu, kroz aktivnosti koje 

razvijaju njegov kulturni identitet. Period detinjstva i mladosti je period 

najintenzivnijeg razvoja kompetencija. Kljuĉne nalaze istraţivanja 

iskazujemo kroz sledeće zakljuĉke: 1) Najveći broj uĉenika petih razreda u 

slobodnom vremenu druţi se sa vršnjacima, zatim sledi bavljenje sportom, 

gledanje televizije i ĉitanje. Veliki procenat ispitanika formalno je uĉlanjen u 

biblioteke, a aktivnost ĉitanja predstavlja omiljen naĉin provoĊenja 

slobodnog vremena za relativno mali broj ispitanika. Devojĉice imaju 

razvijenije kulturne navike ĉitanja nego deĉaci, a uĉenici iz gradskih škola 

ĉitaju više u slobodnom vremenu nego uĉenici seoskih škola; 2) Više od 

polovine naših ispitanika nikad nije bilo u bioskopu, a jedna trećina 

nijednom nije bila u pozorištu. Ovaj vid kulturnih akivnosti znaĉajnije je 

prisutan u slobodnom vremenu uĉenika gradskih škola; 3) Nešto manje od 

polovine uĉenika su ĉlanovi neke sekcije. U vannastavnim aktivnostima u 

školama preovladavaju sekcija u oblasti kulture i umetnosti. Ukljuĉenost u 

sekcije je znaĉajnije prisutna u seoskim školama, a u celini gledano 

pristupaju im više uĉenici sa boljim školskim uspehom. Ĉlanstvo u kulturno-

umetniĉkih društvima ima mali broj uĉenika i više im pristupaju devojĉice i 

uĉenici gradskih škola; 4) Uĉenici iz gradskih sredina ĉešće se uĉlanjuju u 

kulturno-umetniĉka društva nego uĉenici koji ţive u seoskim sredinama. Isto 

tako, devojĉice su ĉešće ĉlanovi kulturno-umetniĉkih društva nego deĉaci; 5) 

Uĉenici petih razreda bave se kulturnim stvaralaštvom u slobodnom 

vremenu. Najveći broj ispitanika „crta“ i „slika“, a manji broj ispitanika bavi 

se fotografisanjem i snimanjem video zapisa. Uĉenici koji ţive u seoskim 

sredinama više su naklonjeni pisanju poezije i likvonom izraţavanju u 

slobodnom vremenu; 6) Identifikovali smo sva tri nivoa korištenja kulturnih 

akitnvosti uĉenika petih razreda u slobodnom vremenu. Najveći broj 

kulturnih aktinvosti uĉenici konzumiraju u slobodnom vremenu, ali je 

pozitivno i to što se bave kulturnim aktivnostima koje zahtevaju aktivnu 

participaciju i stvaralaštvo; 7) Ispitujući stavove uĉenika o ulozi roditelja i 
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nastavnika u sferi kulturnih aktivnosti nismo pronašli znaĉajnije razlike u 

njihovim stavovima s obzirom na mesto stanovanja, pol i školski uspeh.  

Kulturne aktivnosti su prisutne u slobodnom vremenu uĉenika petog 

razreda. Njihova raznolikost i trajanje uslovljene su razliĉitim faktorima u 

vezi s mogućnostima sredine i osobinama pojedinca. Bez obzira na pad 

tradicionalnih vrednosti i pojavu tendencija kojima će tek budućnost dati 

pravu ocenu, škola i porodica moraju detetu ponuditi sadrţaje slobodnog 

vremena koji će doprineti njegovom kulturnom razvoju. Pozitivna inicijativa 

porodice i škole, moţe promeniti stanje kulture u društvu i umanjiti krivicu 

nesigurnog društvenog okruţenja. 

Kako istinski verujemo da je kultura lek svakoj vrsti destrukcije i zla 

nadamo se da će budući istraţivaĉi u ovoj oblasti zateći kvalitetnije stanje i 

da će rezultate našeg istraţivanja upotrebiti kako bi ilustrovali veću 

zastupljenost kulturnih aktivnosti u slobodnom vremenu ne samo kada su u 

pitanju uĉenici petih razreda, već uopšte u celokupnoj ljudskoj populaciji.  
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CULTURAL ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS' 

SPARE TIME 

Summary: Culture is a form of creative expression of a human being 

through which he reshapes the world, acts on it adding it value and creating new, 

cultural values. A human being is able to create a product of culture only when he is 

free and able to express himself. A contemporary man can incorporate various 

cultural activities into his spare time. They are especially important when they 

concern children and young people: regardless of whether they are used in 

institutional settings or in spare time. 

The authors conducted an empyrical research of students' assumptions and 

beliefs concerning cultural activities in their free time. The sample comprised 233 

fifth grade students. The findings show that in their spare time fifth graders: engage 

in various cultural acivities; that students who live in urban areas attend more 

cultural events; that students have the opportunity to engage in extra-curricular 

activities in the area of culture – join cultural and artistic groups and associations 

and engage in various creaive pursuits at different levels of participation (as 

consumers, full participants); and that students' attitudes concerning the influence of 

parents and teachers on the selection of cultural activities to be pursued do not vary 

greatly by gender, location or school achievement. 

Cultural activities do play a sgnificant part in the free time of primary 

school students. This is why it is important that guidance provided in school and in 

spare time should be brought in greaer harmony. 

Key terms: spare time, cultural activities, primary school students. 
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Сажетак: Без обзира што су понашања која називамо просоцијалним 

значајна за остваривање компетентности појединца у скоро свим сферама 

живота, оно је још увек занемарено поље проучавања и истраживања. 

Међутим, с обзиром на знатну распрострањеност агресивног и других 

негативних облика понашања све је већа потреба ка противтежи у чијој основи 

ће се налазити позитивни облици понашања као што су помагање, дељење, 

солидарност, разумевање. Највећи утицај на развој просоцијалног понашања 

ученика и моралну димензију компетентности у школи има, свакако, 

наставник. Управо због тога предмет овог истраживања је улога наставника у 

подстицању развоја моралне димензије компетентности личности младих. 

Резултати нашег истраживања наметнули су педагошку импликацију: измена 

циљева и задатака васпитања и образовања у смислу већег вођења рачуна о 

појединцу и развијању оних вредности које доприносе побољшању 

међуљудских односа и квалитета живота ученика. 

Кључне речи: моралност, одговорно понашање, компетентност, 

просоцијалност.  

ТЕОРИЈСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

С обзиром на чињеницу да живот у једном транзиционом 

друштву као што је наше са собом носи низ двосмислености, 

противуречности и неизвесности, оно може бити отежавајући фактор у 
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усвајању норми, понашања и вредности које се сматрају друштвено 

пожељним. Јер, управо у контексту двосмислености, неизвесности и 

противуречности млади често скрену са пута правилног развоја и под 

утицајем лажне моћи и других спољашњих фактора почињу да усвајају 

девијантне обрасце понашања. У том смислу улога школе као 

васпитно-образовне институције јесте да им пружи пуну подршку на 

путу ка сазревању и помогне у развоју и подстицању оних понашања 

који су противтежа агресивним и девијантним, а то су просоцијална 

понашања која су императив савременог демократског друштва. 

Под појмом успешног васпитања, пољски педагог Мушињски 

подразумева спретно и зналачко остваривање васпитних задатака, 

уочавање васпитних могућности и предузимање одговарајућих 

иницијатива, подстизање жељених резултата високог степена у 

васпитним ативностима. Основна својства успешних васпитача односе 

се на следеће групе: идејно ангажоваље, етичко-васпитну основу, однос 

према ученицима, тактичност васпитача и однос према задацима у 

области васпитања. Мушињски изводи седам одредница улоге 

наставника у савременој школи: 
 самостално одређивање операционалних циљева и задатака 

неопходних активности и њихово прилагођавање могућностима 

ученика и реалностима васпитнообразовног рада (планирање) 

 промишљени избор васпитнообразовних облика и њихово успешно 

коришћење (организација) 

 спретно руковођење и управљање свим елементима одговарајућих 

образовних ситуација (руковођење) 

 стимулисање активности ученика, посебно оних који подстичу 

самообразовање и самоваспитање (психолошко контактирање) 

 стицање угледа, општепожељне позиције и личног ауторитета у очима 

ученика 

 смишљено руковођење разредним колективом у циљу утицања на 

ученике посредством других ученика (руковођење разредом, 

групом) 

 интегрисање васпитнообразовног процеса, реализованог на 

различитим етапама од стране разних наставника (обједињавање, 

интегрисање). 

Заједничка ознака ових одредница је њихов инструментални 

карактер. Добрим наставником се сматра онај који помаже и омогућава 

великом броју ученика да постигну значајне резултате у раду и учењу, 

при чему треба успех ограничити на просечно пожељна достигнућа у 

наставним предметима и значајним подручјима васпитнообразовног и 

наставног рада (Ђорђевић, 2002: 32) 

Диркем истиче да је морални ауторитет главно својство 

наставника. Наставник треба да верује у свој рад, да је свестан његовог 
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значаја, значаја мисије коју обавља. Ауторитет наставника не може 

долазити споља, већ из њега самога; ом му може доћи само из 

унутрашње вере. Васпитач треба да верује, не само у себе, не у више 

вредности своје интелигенције или свог срца, већ у свој задатак и 

величину свога задатка. Он је огањ једног великог моралног тела које је 

изнад њега: друштва (Ивковић, 2005: 254).Својстава наставника као 

што су топлина и разумевање с једне, и имагинативности и 

подстицајности, с друге стране, су изузетно значајна за најмлађе 

ученике који у наставницима виде замену за родитеље, као избор 

прихватања и одобравања. Карактеристично је за ове наставнике да 

дају много више похвала, награда и охрабрења од других наставника, а 

понашање ученика настоје увек да тумаче на најбољи могући начин. 

Због таквих свостава, ови наставници су релативно неауторитативни и 

веома осетљиви на осећања ученика и њихове афективне одговоре 

(Ђорђевић, 2002: 38). 

Подстицање просоцијалног развоја ученика требало би да буде 

једна од важних подручја васпитног деловања школе и наставника. 

Просоцијалном развоју младих доприносе наставници који су усвојили 

алтруистичке вредности, показују разумевање за ученике и подстичу их 

на међусобну сарадњу, солидарност и толеранцију. Наставник који се 

понаша просоцијално ученицима пружа пример, односно модел за 

угледање, али да би ученици усвојили такво понашање потребно је да 

однос између наставника и ученика буде заснован на узајамном 

поверењу и уважавању (Јоксимовић, Гашић-Павишић, 2007: 179). 

Стратегије које наставник може користити за подстицање 

просоцијалног понашања објашњавају Данијелс и Стафорд (Daniels i 

Sтafford) користећи се примерима из свакодневног живота: 

- Коришћење спонтаних прилика и означавање просоцијаних 

поступака деце који се у њима јављају. Када деца помажу у неговању 

љубимца, треба им објаснити колико су значајни њихови поступци за 

добробит те животиње. 

- У ситуацијама када деца чекају на свој ред и дају другој деци 

прилику да она дођу на ред, треба им указати да је то начин на који она 

треба да сарађују. 

- Указати на облике просоцијалног понашања, али не моралисати 

и држати лекције о њима. 

- Деци треба пружити прилику да сарађују, а наставник треба 

јасно да именује и опише поступке сарадње који се појаве. Децу треба 

подстицати да сама смишљају различите групне пројекте у којима ће 

сарађивати. 
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- Стварати прилике у којима ће деца помагати једна другој. У 

ситуацијама када је једно дете научило нешто пре осталих, оно може да 

помаже деци којој је потребна помоћ у тим радњама. 

- Указати на конструктивне начине за реаговање на просоцијалне 

поступке других. 

- Сам наставник треба да показује разне просоцијалне поступке, 

дељење, помагање, сарадњу (према: Јевтић, Кнежевић-Флорић, 2011: 

78). 

Развијање социјалних вештина усмерено је на подстицање 

просоцијалног понашања, што је у складу с поставком да одбаченој 

деци недостају одговарајуће социјалне вештине потребне за 

успостављање и одржавање позитивних социјалних односа, те да ће, 

уколико их савладају, моћи да побољшају вршњачке односе и постану 

социјално прилагођенији. Тако су, на пример, у оквиру различитих 

програма ученици били обучавани следећим социјалним вештинама: 

постављање питања, вођство у групи вршњака и пружање вербалне 

подршке; партиципација, сарадња, комуникација и подршка; давање и 

примање комплимената, упућивање и прихватање притужби, одбијање 

неприхватљивих захтева других особа, изражавање емпатије, тражење 

објашњења, заштита нечијих права, иницирање и одржавање 

конверзације. Пошто социјално компетентно понашање захтева и 

одговарајуће социокогнитивне вештине (интерпретирање социјалне 

ситуације на конструктиван начин, познавање друштвено 

прихватљивих социјалних циљева и стратегија, давање социјално 

адекватних решења за различите социјалне ситуације), то је у неким 

програмима заснованим на моделу социокогнитивног учења где је 

акценат стављен на подучавање ефикасним социокогнитивним 

стратегијама, примени социјалног знања и евалуацији понашања у 

одређеном социјалном контексту. Поменуте вештине обухватају 

решавање социјалних проблема, самоконтролу, прихватање последица 

свог понашања, избегавање невоља. Основни циљеви већине програма 

намењених развијању социјалних вештина и/или редукцији проблема у 

понашању су: стицање социјалних вештина; испољавање тих вештина; 

смањење или елиминисање проблема у понашању и генерализација 

социјалних вештина (Спасеновић, Мирков, 2007). 

За унапређивање социјалних вештина ученика у оквиру програма 

усмерених на побољшање интерперсоналне компетентности користе се 

различите технике, а најчешће: подучавање, моделовање, увежбавање 

понашања и позитивно поткрепљење.  

Подучавање подразумева директну вербалну обуку усмерену на 

разумевање појединих социјалних вештина, односно облика понашања 

значајних за социјалну интеракцију. Рецимо, појмови које ученик треба 
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да усвоји су: партиципација, комуникација, сарадња, подршка. 

Дискутовање о значењу и значају одговарајућих социјалних вештина 

праћено је давањем конкретних примера таквог понашања, што 

омогућава ученику да разуме зашто, у којим ситуацијама и који је 

смисао испољавања просоцијалног понашања. Тако, примери 

понашања значајних за комуникацију су: разговор с другима, слушање 

док други говоре, постављање питања о активности у којој се учествује 

или о другим особама, изношење мишљења о активности или о самом 

себи, посматрање понашања друге особе итд. Сматра се да примена 

само подучавања не утиче значајно на испољавање просоцијалног 

понашања, али да у комбинацији с другим бихевиоралним техникама 

даје задовољавајуће резултате (Спасеновић, Мирков, 2007). 

Повећање нивоа или фреквенције јављања различитих социјално 

пожељних понашања захтева и позитивно поткрепљење. Награду или 

повољне исходе за појединца може чинити социјално одобравање или 

подршка, специјалне привилегије или активности. Без обзира на то која 

се врста поткрепљења или подстицања користи, важно је да похвала 

уследи што пре након појављивања жељене реакције, посебно уколико 

се развија нова вештина код детета, као и да се често примењује. У 

сваком случају, много веће шансе за успех у развијању социјалних 

вештина деце постоје уколико су интервентни програми засновани на 

примени више различитих техника, а не на једној одређеној. 

МЕТОДОЛОШКА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

Предмет истраживања 

Просоцијално понашање и социјално одговорно понашање чини 

суштинску карактеристику људских односа, узајамних веза са другим 

особама. Заправо, понашање усмерено ка добробити другог, 

представља једну од основних вредности на којима се заснивају 

међуљудски односи, а могло би се рећи и квалитет живота човека. Оно 

је значајно за остваривање компетентности појединца у различитим 

сферама живота: академској, социјалној, породичној, професионалној. 

Управо збод тога важно је подстицати просоцијално понашање и 

моралност младих. Школа представља један од чинилаца који могу 

допринети развоју просоцијалног понашања. Највећи утицај на развој 

просоцијалног понашања ученика и моралну димензију 

компетентности у школи има свакако наставник. Управо због тога 

предмет овог истраживања је улога наставника као фасилитатора у 

подстицању развоја моралне димензије компетентности личности 

младих која обухвата просоцијалност.  
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На основу овако конципираног проблема истраживања може се 

уочити његова комплексност, а пре свега педагошки и шири друштвени 

значај. Педагошки значај огледа се у систематизовању и увећавању 

научних сазнања о подстицању социјално одговорног понашања код 

младих, па сходно томе у могућностима примене тих сазнања на 

унапређивање васпитно-образовне праксе. Узимајући у обзир наведено, 

ово истраживање с обзиром на проблем који истражује даје допринос 

развоју педагошке теорије и праксе. У ширем, друштвеном контексту 

проблем подстицања просоцијалности младих посматра се не само као 

део педагошких него и осталих наука хуманистичке орјентације 

(филозофских, психолошких, социолошких, културолошких и сл.). 

 

Циљ истраживања 

 

Циљ овог истраживања јесте утврђивање успешности наставника 

кроз улогу фасилитатора у подстицању развоја моралне димензије 

просоцијалне компетентности личности младих.  

 

Задаци истраживања 

 

1. Испитати начин подстицања просоцијалног понашања 

ученика од стране наставника као фасилитатора. 

2. Испитати којим активностима и васпитним стиловима 

наставници подстичу просоцијално понашање ученика и 

моралну димензију компетентности. 

3. Утврдити садржај програма за развијање социјалних 

вештина којим наставници подстичу просоцијалност. 

 

Методе, технике, инструменти 

 

Метода примењена у овом истраживању одабрана је у складу са 

природом проблема, предметом, циљем и задацима истраживања као и 

у складу са постављеним хипотезама. За потребе овог истраживања 

користиле су се дескриптивна и каузална (неекспериментална) метода 

приликом обраде и интерпретације података. С обзиром на 

комплексност и мултидимензионалност феномена социјално одговорно 

просоцијално понашање који ће се истражити, било је неопходно 

добијене податке упоредити, утврдити њихову повезаност и тумачити.  
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Као инструмент истраживања коришћена је скала Ликертовог 

типа за наставнике и то: Упитник ставова и понашања наставника 

фасилитатора о одговорном просоцијалном понашању ученика SOPPU. 

 

Узорак 

 

Истраживање је спроведено на пригодном узорку субјеката од 

168 наставника разредне наставе у пет основних школа у Крушевцу. 

 

Начини и нивои статистичке обраде података 

 

У складу са проучаваним проблемом и коришћеним 

истраживачким методама, примењени су одговарајући статистички 

поступци који омогућавају приказивање добијених података и њихову 

анализу. У обради података коришћен је специјализовани софтвер за 

статистичку обраду података (SPSS for Windows 17.0). Од метода 

анализе података коришћена је: а) дескриптивна статистика (фреквенце 

и проценти); б) корелативне технике ради утврђивања повезаности 

међу варијаблама; в) анализа варијансе (ANOVA) ради утврђивања 

разлике међу варијаблама; и г) поузданост инструмената (Krombah 

Alpha); 

Овим истраживањем обухваћен је један од комплекснијих 

проблема са којим се сусрећемо у данашње време. 

ДИСКУСИЈА 

Један од начина подстицања просоцијалног понашања је учење 

путем вербалне прескрипције. Уколико наставници својим ученицима 

говоре о толеранцији, значају сарадње, емпатији, разумевању других и 

сл. велике су шансе да ће таква осећања пробудити и код својих 

ученика. 

У основи сваког од облика социјално одговорног просоцијалног 

понашања налази се одређена морална вредност. Да би ученици 

усвојили и испољили неки од облика просоцијалног понашања, 

потребно је најпре да усвоје вредности које леже у њиховој основи. 

Постоји велики број начина којима је могућ начин усвајања ових 

вредности, а од креативности наставника зависи како ће подстицати 

ученике да усвоје вредности релевантне за одређену врсту 

просоцијалног понашања. Анализирањем података добили смо да 

68.18% наставника кроз разговор са ученицима о вредностима као што 
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су поштење, племенитост, алтруизам, одговорност подстиче ученике да 

усвоје вредности релевантне за одређену врсту просоцијалног 

понашања, 20.45% наставника разговор о датим вредностима 

поткрепљује адекватним примерима из литературе, 4.55% наставника 

користи филмске материјале како би приказао-ла примере 

просоцијалног понашања и тиме подстакли ученике на усвајање 

вредности, док се 6.82% наставника не бави овом тематиком. 

Облици и методе рада могу допринети развоју социјално 

одговорног просоцијалног понашања. Кооперативно учење, као скуп 

наставних метода којима се ученици подстичу да раде заједно у малим 

групама, поред доприноса школском успеху, има ефекте и на 

просоцијално понашање ученика. Учење у малим групама доводи до 

бољих интерперсоналних односа међу ученицима, развија се 

способност преузимања улоге другога, смањује се број конфликата и 

подстиче просоцијално понашање. Да би остварили заједнички циљ, 

ученици у кооперативним групама помажу једни другима и узајамно се 

охрабрују. Такође кооперативно учење у школи подстиче позитивне 

ставове према различитости и доприносе бољим односима међу 

ученицима који се међусобно разликују у погледу пола, социјалног 

порекла, способности, етничке припадности. На тај начин се смањују 

предрасуде и социјална дистанца између припадника појединих група, 

као извор сукоба и препрека просоцијалном понашању. 

Наставник може својим вештинама, понашањем и начином рада 

умногоме да допринесе успостављању повољне социјалне климе у 

разреду, школском постигнућу својих ученика, као и развоју моралне 

просоцијалне оријентације. Да би до таквих ефеката дошло, потребно је 

да наставник буде свестан важности остваривања позитивних 

интеракција у разреду и постојања добрих интерперсоналних односа, 

као и сопствене улоге у креирању подстицајне атмосфере. Да би 

допринели алтруизму ученика, наставници према ученицима треба да 

се опходе срдачно, да показују заинтересованост за ученике и њихове 

потребе, али и да од ученика захтевају одговорност. Развоју 

просоцијалног понашања погодује демократски начин руковођења 

разредом када наставник подстиче ученике на активност и сарадњу, 

охрабрује их да постављају питања и изложе своја мишљења, толерише 

различите идеје и ставове. Подаци добијени овим истраживањем у 

складу су са овим теоријским чињеницама, али и са претпоставком да 

наставници демократским васпитним стилом подстичу социјално 

одговорно просоцијално понашање ученика. 

Истраживања просоцијалног понашања у оквиру којих су 

укључени алтруизам и слични појмови који доприносе укупном 

просоцијалном понашању указују да се „проучавање алтруизма може 
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сагледавати као облик социјалног понашања у склопу процеса 

социјализације, као атрибут личности и као део људске природе“ Ако 

сагледамо резултате које смо добили у нашем истраживању, у оквиру 

којег су биле укључене различите форме просоцијалног понашања као 

што је ученичка емпатија, социјализовано реаговање, активно 

помагање, осетљивост за друге, отвореност за друге и сарадљивост са 

наставницима, можемо закључити да су подаци у складу са наведеном 

дефиницијом у вези емпатијског односа према другима и то у два 

домена: први, који казује да је емпатија (просоцијално понашање) део 

социјализације и други који казује да је емпатија део особина личности, 

што је такође у складу са резултатима нашег истраживања јер 

доминантно не постоји повезаност мерених субскала просоцијалног 

понашања код ученика са субскалама којима се утврђује наставнички 

рад на подстицању просоцијалног понашања. 

Од личности наставника, од тога колико је и он сам просоцијално 

оријентисан, од његове креативности и других особина зависи, у којој 

мери ће наставник подстицати развој моралне димензије 

компетентности личности младих. 

Различитим скалама можемо одредити који су облици 

просоцијалног понашања и у којој мери су изражени код ученика, као и 

ефекат фасилитаторске улоге наставника. Податке које добијемо, 

можемо упоредити са начинима, васпитним средствима, облицима 

рада, васпитним стиловима и свим другим активностима којима 

наставници настоје да подстакну социјално одговорни просоцијални 

развој младих, како би смо увидели колики је ефекат утицаја 

наставника на развој моралне деимезије компетентне личности младих. 

Испитивањем овог проблема, у неком од следећих истраживања, област 

одговорног просоцијалног понашања, добиће на још већем значају. 

Резултати нашег истраживања наметнули су педагошку 

импликацију: измена циљева и задатака васпитања и образовања у 

смислу већег вођења рачуна о појединцу и развијању оних вредности 

које доприносе побољшању међуљудских односа и квалитета живота 

ученика. 

ЗАКЉУЧАК 

Просоцијално понашање, тј. позитивно социјално понашање 

представља есенцијалну карактеристику људских односа, узајамних 

веза са другим особама. Представља једну од основних вредности на 

којима се заснивају међуљудски односи али и квалитет живота човека. 

Оно је значајно за остваривање компетентности појединца у 

различитим сферама живота: академској, социјалној, породичној, 
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професионалној. Чињеница је да свако развијено друштво тежи развоју 

алтруистичког понашања, макар и у облику спремности за помагање 

припадницима властите етничке групе или и чланове других група. 

Најчешће се као основно средство у развоју оваквог понашања користи 

вербално убеђивање које зарад ефективности мора бити праћено 

одговарајућим поступцима, поткрепљивање као нешто ефикаснији 

начин његовог развоја. При том не треба превидети различите облике 

социјалног учења (поткрепљивање, учење по моделу, давање примера) 

као и различите агенсе социјализације где се нарочит значај придаје 

родитељима. Развијање алтруистичких моралних норми и одређене 

особине личности јесу пратиоци и покретачи алтруистишког понашања 

и то: осетљивост за туђе потребе и одговорност за властите поступке 

пред самим собом, а све то у циљу интернализације алтруистичког 

понашања и његовог задржавања као трајног. С озиром да је 

просоцијално понашање у бити понашање које доприноси добробити 

другога и обухвата широк опсег различитих облика понашања као што 

је давање материјалних добара, пружање психо-социјалне подршке и 

помоћи, спремност на сарадњу, показивање љубазности, помагање у 

обављању неког посла може се увидети да је реч о једном 

комплексном, мултидимензионалном феномену који се испољава кроз 

више димензија о којима сведоће и бројна истраживања. Иста такође 

указују на велику врсту индикатора једног оваквог понашања који се 

међусобно разликују у погледу потребних компетенција, садржаја, 

трајања, улагања и ризика. Притом, не треба изгубити из вида да се 

просоцијални поступци разликују и по томе да ли се до њих долази 

самоиницијативно или на нечији захтев, да ли су спонтани или 

интенционални као и да ли се починилац доброг дела и прималац 

међусобно познају и у каквом су односу. Хетерогеност и међусобна 

неуједначеност ових индикатора просоцијалног понашања јесте 

најчешћи узрок немогућности поређења резултата, уопштавања па и 

погрешних закључака.  

Кооперативне стратегије теже да промене социјалну средину и 

квалитет социјалних односа у одељењу. Кооперативне стратегије 

варирају два главна аспекта разредне организације наставника као 

фасилитатора, и то: структуру задатка и структуру награђивања 

ученика. Задаци морају бити реструктуисани тако да би се створила 

међузависност, помагање и сарадња. Дискусија о моралним 

проблемима удружена са искуствима учења путем сарадње подстиче 

развој дечије осетљивости за многе аспекте морланог мишљења. Један 

од основних механизама који се налазе у основу просоцијалног 

понашања јесте способност децентрације.  
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За разлику од компетитивне социјалне ситуације у којој се успех 

тј. награда једног ученика јавља на рачун неуспеха другог ученика, у 

кооперативној ситуацији коју карактерише позитивна међузависност 

награђивања, успех и награда јесу резултат заједничког делованаја свих 

припадника групе. С обзиром на то да се награде (похвале, признања) 

дају групи и засноване су на групном постигнућу, јавља се ситуација у 

којој успех једног ученика помаже другом да буде успешан. Дакле, 

реструктуисање основних димензија живота у разреду, укључујући 

моделе комуникације вршњака и комуникације између наставника и 

ученика ствара социјалну ситуацију која је неопходна да би се 

подстакле и интернализовале просоцијалне вештине. Просоцијално 

понашане се може развијати само ако је интегрални део процеса учења.  
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THE TEACHER: A FACILITATOR OF PROSOCIALITY 

Abstract: Even though behaviours we call prosocial are significant for 

achieving individual competency in almost all spheres of life, they are still a 

neglected area of investigation and study. However, in light of considerable spread 

of aggressive and other negative behaviours, there is a pronounced need for 

countermeasures in the form of positive behaviours such as helping, sharing, 

solidarity and understanding. The most important factor in the development of 

prosocial behaviour in students and moral dimension of competency in schools are 

certainly teachers. This is the reason why this paper deals with the role of teachers in 

the development of moral dimension of competency in personality of young people. 

The findings of the investigation raise the following pedagogic implication: the 

objectives and outcomes of education and upbringing should be adapted so that 

greater emphasis should be placed on individuals as well as on the development of 

values leading to better human relations and students’ quality of life. 

Key terms: Morality, responsible behaviour, competency, prosociality 
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Сажетак: Рад се бави разматрањем могућности укључивања деце са 

поремећајима из аутистичног спектра у редовне групе предшколских установа, 

али из угла васпитача инкузивних васпитних група, испитујући њихове 

ставове према предметној проблематици, као и познавање основних аспеката 

поремећаја и делотворних методичких решења, која се могу користити у 

самом раду. Истраживање, које је спроведено у Предшколској установи “Ната 

Вељковић” у Крушевцу, на узорку од 36 вапитача изабраних случајним 

узорковањем, уз захтев да имају више од пет година радног искуства, показало 

је да већина васпитача изражава забринутост и страх пред укључивањем деце 

са аутизмом и да постоји потреба додатног едуковања васпитача из области 

развојних сметњи, која би их боље опремила за рад и дала им више 

самопоуздања. 

Кључне речи: аутизам, аутистични спектар, инклузивно васпитање и 

образовање, индивидуализација, едукација васпитача 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Последњих неколико деценија траје интензивно интересовање 

научника и практичара за спектар аутистичних развојних поремећаја, с 

обзиром на чињеницу да из године у годину расте број 

дијагностикованих случајева, делимично због повећања броја 
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(откривања нових) патолошких нокси, али и софистициранијих 

поступака и техника саме дијагностике. Аутизам је комплексан 

неуроразвојни поремећај, који се карактерише значајним оштећењима 

вербалне и невербалне комуникације, реципрочних социјалних односа 

и имагинације, уз присуство ограничених репетитивних и стереотипних 

образаца понашања, интересовања и активности (Bujas-Petković, 2000). 

Према водећим међународним класификацијама болести, МКБ-10 и 

ДСМ-5, за дијагностиковање аутизма неопходно је присуство 

перманентних, первазивних квалитативних потешкоћа у поменутим 

областима, које значајно компромитују социјално и академско 

функционисање детета и његову друштвену интеграцију (Tomić, Jurišić 

et.al., 2010). Најчешће се о аутизму говори као о спектру поремећаја, 

због велике варијабилности степена изражености проблема који чине 

срж поремећаја, што је и довело до тога да се у најновијој 

класификацији менталних поремећаја Америчке психијатријске 

асоцијације (АПА) – ДСМ-5, сви развојни поремећаји који су 

припадали групи первазивних поремећаја из ранијих класификација, 

нпр.аутистични поремећај, Ретов синдром, дезинтегративни поремећај 

у детињству, Аспергеров поремећај и атипични аутизам, сврстају у 

јединствену клиничку категорију „Поремећаја из аутистичног спектра“. 

Нова класификација представља димензионално варирање израженсти 

симптома, а тежина поремећаја дефинише се на основу степена 

потребне подршке у различитим контекстима социјалног поља (веома 

значајна подршка, значајна подршка, подршка) (Wing, Gould & Gillberg, 

2011). Поремећај мора бити уочљив пре узраста од 3 године, што 

упућује на велики значај ране опсервације и правовременог уочавања 

раних знакова.  

Рана дијагноза поремећаја неопходна је за правовремени почетак 

рехабилитационих програма, који су обавезан предуслов укључивања 

детета са аутизмом у редовне васпитне и образовно-васпитне групе. С 

обзиром на то да се ради о спектру поремећаја, степен оштећења 

појединачних развојних способности неће код сваког детета бити исти, 

што имплицира потребу пажљиве, тимске опсервације и дијагностике, 

као и строго индивидуалног планирања едукативног рада, водећи се 

парадигмом одређивања „најмањег рестриктивног окружења“, које не 

мора за свако дете са аутизмом да буде унутар инклузивног контекста. 

Припремање инклузивне васпитне установе за пријем и васпитање 

детета са аутизмом подразумева додатну едукацију васпитних кадрова, 

ревидирање начина организације рада, бројности и структуре 

васпитних група, као и примењиваних методичких и техничких 

средстава и решења, што је дуготрајан и напоран посао. Тај процес 

компромитован је постојањем психолошких баријерах у виду 

негативних ставова према унклузивном васпитању и образовању, који 
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се могу уочити код великог броја стручњака који раде са децом као и 

постојањем несигурности и страха код васпитача да неће успети да 

задовоље потребе детета са аутзизмом, чије понашање често 

доживљавају као непредвидиво и неподложно екстерној контроли. 

КЛИНИЧКА СЛИКА АУТИЗМА 

Аутизам погађа различите аспекте социјалног и когнитивног 

развоја детета, производећи код њега бројне озбиљне потешкоће у 

понашању, социјализацији, верабалној и невербалној комуникацији, 

процесирању емоционалних сигнала и интеграцији спољних стимулуса, 

бивајући тиме свеобухватним, посебно у сфери “изградње базичних 

елемената интерперсоналних релација” (Travis & Sigman, 1998). То је 

поремећај са комплексном и недовољно познатом етиологијом, 

варијабилним клиничким испољавањима, симптомима који се менају у 

различитим развојним периодима и дискутабилном прогнозом. Процес 

дијагностиковања је комплексан и ослања се на примену 

стандардизованих дијагностичких скала процене, тестова и упитника, 

као и пажљиву клиничку опсервацију, која најчешће не може да траје 

краће од 6 месеци. Процена детета је свеобухватана и подразумева 

пажљиву евалуацију развојног, когнитивног и академског 

функционисања у различитим развојним периодима и кроз варијабилне 

социјалне контексте. (Matson, 2011: 46). 

Клиничка слика поремећаја обухвата следеће: 

1.Квалитативна оштећења реципрочних социјалних интеракција, 

која се могу испољавати кроз поремећаје невербалних понашања, 

гестова и експресија који регулишу социјалну комуникацију, 

недостатак социо-емоционалног реципроцитета, недостатак 

интересовања за социјалну размену, индиферентност према другој 

деци, мањак заједничких активности, спонтаног уживања и дељене 

пажње, избегавање контакта погледом, неодазивање на социјалне 

сигнале, усмеравање пажње искључиво на несоцијалне аспекте 

ситуација и неспособност да се остваре вршњачке размене које су 

карактеристичне за узраст. 

2. Поремећаје вербалне и невербалне комуникације, изражене 

кроз кашњење и проблеме у развоју говора, ехолаличан говор, 

коришћење идиосинкратичког говора и неологизама, недостатак 

мотивације за говорење, неразумевање вербалних порука, као и 

невербалних комуникационих елемената изражених гестовима и 

мимиком, поремећаје прозодијских елемената говора, оштећења 

говорне прагматике и аграматичност.  
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3. Недовољно развијена имагинација, изостанак симболичке игре, 

ангажовање у репетитивним понашањима, стереотипна интересовања и 

активности. Унутар овог домена јављају се карактеритични 

репетитивни моторни маниризми и опсесивна, интензивна 

интересовања, као и компулзивна понашања, праћена израженом 

тежњом за очувањем истости, предвидивости и једноличности. (Bernier 

& Gerdts, 2010: 12-24) 

ИНТЕГРАЦИЈА И ИНКЛУЗИЈА ДЕЦЕ СА АУТИЗМОМ 

Код нас, као и у свету, још увек постоје подељена мишљења о 

томе да ли и у којој мери треба укључивати децу са поремећајима из 

аутистичног спектра у редован систем васпитања и образовања. 

Пратећи филозофију и праксу инкузивног покрета, који тражи 

гарантовање права на квалитетно образовање свој деци, без обзира на 

различитости и специфичности њиховог развоја, едукативна заједница 

већ неколико деценија покушава да разради најадекватније приступе и 

техничко-методичке оквире за укључивање деце са аутизмом у редовне 

групе вртића и школа.  

Док заговорници потпуне инклузије наглашавају да регуларна 

едукативна средина деци са аутизмом пружа незамењиве могућности за 

учење адекватних социјалних вештина у интеракцији са вршњацима 

без развојних сметњи, скептици подвлаче да гломазне едукативне групе 

(у којима је неопходан ниво индивидуализације приступа често 

недостижан), променљива динамика и често непредвидиве интеракције 

унутар редовног социо-едукативног контекста могу произвести 

негативне ефекте и погоршати клиничке симптоме код ове деце, с 

обзиром на то да она, због крхког осећања сигурности, захтевају строго 

структурисану средину, јасне инструкције и предвидиве исходе 

(Ludajić & Markov, 2011). Даље, учење социјалних вештина код деце са 

аутизмом одвија се отежано, зато што најчешће подразумева активно 

посредовање едукатора (и/или здравих вршњака) коришћењем 

директних инструкција, јер спонтано усвајање понашања имитацијом у 

овим случајевима није могуће. Исто тако, код многе деце са аутизмом 

доминира екстремна социјална изолованост, која се најчешће не мења 

ни након дужег времена проведеног у близини вршњака типичног 

развоја (Laushey & Heflin, 2000).  

Програмирање инклузивног едукативног окружења за дете са 

аутизмом почиње пажљивом, мултидисциплинарном проценом 

развојног нивоа детета, и то у социјалној, бихејвиоралној и когнитивној 

сфери, на коју се наставља израда Индивидуалног плана обуке, који 

садржи краткорочне и дугорочне едукативне циљеве и план евалуације. 
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Потенцијални бенефити инклузивне едукације деце са аутизмом 

већ дуго остају у сенци разумљивог страха наставика и васпитача од 

непредвидивог понашања ове деце, који је последица недовољног 

познавања проблематике аутизма и неповерења у властите 

способности, а које опет произилази из тромих промена курикулума за 

образовање будућих наставних и васпитних кадрова, које никако не 

прате динамику имплементирања инклузивних програма у нашим 

вртићима и школама. Као основни предуслов спровођења инклузивне 

праксе од стране наставних кадрова наводи се потреба за формирањем 

афирмативних ставова према инклузивним принципима, што значи да 

наставници/васпитачи треба да буду спремни да привате дете са 

аутизмом, да имају вољу и ентузијазам да остваре програмске захтеве, 

да се додатно едукују и усавршавају на пољу социјалних интервенција 

и метода бихејвиоралне модификације, као и да имају флексибилне 

стилове обучавања, који ће моћи да се прилагођавају сваком 

појединачном случају (Wagner, 1999: 9). Чини се, за сада, да ти захтеви 

представљају превелики лични и стручни изазов. Јасно је да је 

неопходна континуирана едукација наставног кадра, као и пружење 

додатне помоћи од стране специјализованог особља.  

МЕТОД 

Током септембра 2011. године у предшколској установи “Ната 

Вељковић” у Крушевцу обављено је неекспериментално, опсервационо 

истраживање са циљем испитивања квалитета познавања проблематике 

аутизма као развојног поремећаја од стране васпитача запослених у 

установи. Истраживање је обухватило различите аспекте овог развојног 

поремећаја, почев од питања етиологије, преваленције и класификације, 

преко карактеристика клиничких испољавања, све до познавања 

расположивих терапијских и рехабилитационих приступа. Из 

постављених циљева истраживања конкретизовала су се три следећа 

задатка: 

-испитивање степена познавања етиологије, дијагностике и 

клиничке слике аутизма од стране васпитача - испитаника, 

-прикупљање података о искуствима васпитача у раду са децом 

са аутизмом, као и добијање извештаја о стратегијама и васпитним 

поступцима које су користили у раду и 

-испитивање ставова/мишљења васпитача о оправданости и 

могућностима инклузивног васпитања и образовања деце са аутизмом. 

У истраживању је учествовало укупно 36 васпитача из пет вртића 

са територије града Крушевца, одабраних методом случајног 

узорковања. У узорку су доминирали васпитачи старијих и припремних 
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предшколских васпитних група, с обзиром на то да симптоматологија 

аутизма често није јасно уочљива на ранијим узрастима. Сви васпитачи 

из узорка имали су више од пет година радног искуства, као и високо 

образовање у струковној школи за предшколске васпитаче, где је 

наставним планом предвиђена едукација из области рада са децом са 

развојним смењама. Такође, сви васпитачи поседују сертификате о 

похађању најмање једног акредитованог семинара из области 

инклузивног васпитања. Сходно томе, очекиван је висок степен 

познавања проблематике аутизма код испитаника, као и флексибилни 

едукативни стилови и позитивни ставови према предметном проблему. 

У истраживању је коришћена анкета са десет ставки-питања, са 

дихотомним одговорима (тачно – нетачно; да – не) и једном ставком 

отвореног типа, у којој је од васпитача тражено да опишу своја 

искуства у раду са децом са аутизмом, уз посебан акценат на 

коришћеним васпитним поступцима, стратегијама обучавања, као и 

квалитету сарадње са релевантним стручњацима, институцијама и 

родитељима. Посебна ставка била је везана за ставове/мишљење о томе 

да ли деца са аутизмом треба да буду обухваћена инклузивним 

васпитањем и образовањем, где се осим конкретног одговора од 

васпитача тражило и да га образложе. Искреност одговора гарантована 

је анонимношћу.  

РЕЗУЛТАТИ 

Анализирањем одговора васпитача установљено је да је њих 24 

(66,7%) имало 6-8 тачних одговора на ставке из упитника, док је 11 

васпитача (30,5%) имало 3-6 тачних одговора. Само један васпитач 

показао је веома лоше познавање карактеристика аутизма, са мање од 3 

тачна одговора. 

Анализирањем одговора на појединачне ставке добијени су 

интересантни резултати (слика 1). Највише нетачних одговора добијено 

је на ставци о постојању везе између ММР вакцине и аутизма, где се 

чак 75% васпитача сложило са изјавом да вакцина може изазвати 

симптоме аутизма. Такође, 75% васпитача погрешно је сматрало да не 

постоје развојни поремећаји који имају симптоме сличне аутизму. Исто 

тако, чак 69% васпитача сложило се са тврдњом да лоше родитељство 

само по себи може изазвати аутизам. Са (погрешном) тврдњом да су 

сва деца са аутизмом интелектуално ометена сложило се чак 50% 

васпитача, док њих 28% није дало одговор.  
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Слика 1: ставке са највише нетачних одговора 

 

Највише тачних одговора добијено је за ставке везане за 

неизлечивост стања (83%), опис клиничке слике (75%), и повећану 

учесталост поремећаја из аутистичног спектра код дечака (69%).  

Када је у питању мишљење васпитача о оправданости 

укључивања деце са аутизмом у редовне групе вртића (слика 2), 15 

васпитача из узорка (42%) изјаснило се да подржава потпуну инклузију 

ове деце, само њих троје (8%) изјавило је да сматра да је делимична 

инклузивност, која би зависила од процењених способности детета, 

најбоље решење, док је изричито против инклузије деце са аутизмом 

било 12 васпитача (33%). Одговор на ово питање није дало 6 васпитача, 

што чини 17% нашег узорка. У образложењима негативних одговора, 

васпитачи су најчешће наводили недостатак специфичне обуке за рад с 

таквом децом, страх од њиховог непредвидивог понашања, бојазан да 

би таква деца ометала рад с осталом децом у иначе прекобројним 

васпитним групама, као и мишљења да деца са аутизмом “нису 

социјална бића”, због чега не треба инсистирати на њиховој инклузији 

у средину вршњака типичног развоја. Позитивни ставови/мишљења о 

инклузији деце са аутизмом углавном су поткрепљивани општим 

запажањима о правима деце са аутизмом на квалитетно васпитање и 

образовање, као и поверењем у сопствене личне и професионалне 

способности и спремношћу за даље учење и усавршавање на пољу 

специјалне педагогије. 
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Слика 2: мишљење васпитача о инклузији деце са аутизмом 

 

У укупном узорку само четири васпитача су потврдила да су у 

својој пракси имала искуство у раду с децом са аутизмом. Сви они 

имали су позитивне ставове према инклузији ове деце, с тим што је 

управо из те скупине регрутовано троје васпитача који су се изјаснили 

за делимичну инклузивност (в. слику 2), прилагођено процењеним 

способностима и потребама детета, док је један васпитач био за 

потпуну инклузију. Од њих је тражено да наведу елементе свог рада 

које сматрају важним и којима приписују позитивне ефекте у процесу 

инклузивног васпитања деце са аутизмом. Ови васпитачи 

апострофирали су: индивидуалан рад, интензивну сарадњу с 

родитељима, појачан надзор над дететом, показивање бриге, љубави и 

прихватања, обезбеђивање дидактичког материјала по избору, сходно 

интересовањима детета, чешће коришћење пријатне, тихе музике, 

интензивнију подршку детету и поступност у раду, као и потенцирање 

директног контакта “очи у очи”. Васпитачи су имали утисак да је рад са 

децом био у потпуности успешан, али и подвлачили да је најбоље 

решење ипак парцијално укључивање, у краћим периодима дана, и то у 

пратњи родитеља. 

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК 

Резултати овог истраживања упозоравају на потребу додатног 

едуковања васпитача из области развојних сметњи, посебно поремећаја 

који припадају аутистичном спектру. Иако је већина васпитача 

показала довољан ниво познавања кључних тачака, преваленције и 

клиничких испољавања поремећаја, што је солидна основа за успешан 

инклузивни рад, забрињавајућа је доминација половичне, ненаучне и 
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популистичке информисаности када се говори о одређеним 

контроверзним питањима везаним за саму етиологију. Познато је да 

дебата о патогеном утицају вакцина још увек траје, али је такође јасно 

да у прилог том утицају не говори ни једна озбиљна клиничка студија 

из било ког дела света и да је константан пораст преваленције заправо 

последица покушаја да се “прошири дефиниција и промовише 

препознавање поремећаја у развојним и едукативним установама” 

(Baker, 2008). Такође, одавно су напуштени ставови да емоционална 

депривација и остали облици неадекватног родитељства могу 

проузроковати поремећај, а етиолошке студије крећу се све више у 

биомедицинском експланаторном оквиру, јер свакодневно напредује 

разумевање полигенске и неуропатолошке узрочности (Bojanin, Milaćić 

i Selaković, 1997). Наравно, детаљно изучавање етиологије поремећаја 

излази из оквира неопходног образовања васпитача, али је истовремено 

веома важно исправно планираном, довољно садржајном и научно 

актуелном едукацијом спречити формирање погрешних уверења и 

полузнања, која могу негативно утицати на сам инклузивни рад, 

посебно на квалитет сарадње с родитељима, као кључним партнерима у 

самом васпитном процесу. Због тога је упутно да едукација васпитача 

буде динамична и континуирана, јер се једино таква може кретати у 

провереним научним оквирима и пружити основу за имплементацију 

инклузивних васпитних програма. 

Истраживање је показало релативно оскудна искуства васпитача 

нашег узорка у раду са децом са аутизмом. Они који су имали такво 

дете у васпитној групи, показивали су толерантније ставове и 

позитивније мишљење од васпитача без сличних искустава. Штавише, 

ниво њиховог размишљања о инклузији ове деце подигнут је на степен 

критичког промишљања прилагођености програма способностима и 

потребама деце, при чему су се залагали за детаљнију процену 

развојних способности и релативну обазривост код 

укључивања,опредељујући се за разумну “делимичну инклузивност”, 

док су мишљења васпитача без искуства била негативнија, искључивија 

и омеђена страхом од непознатог, сумњом у своје способности и 

бојазни везаних за саму организацију рада и кохезију васпитне групе. 

Даље, вапитачи који су радили са овом децом самостално су, 

искуствено, дефинисали кључне тачке инклузивне едукативне 

филозофије, која почива на аутентичној бризи за дете и прихватању 

различитости као изазова за развој, као и на индивидуализацији, 

диференцијацији и неопходности модификације стандардних 

методичко-дидактичких елемената. Наиме, они су у свом раду, без 

велике помоћи стручњака који се баве децом са развојним сметњама, 

успевали, по сопственим изјавама, да имплементирају ове захтеве у 

свој свакодневни рад и успешно организују активности у којима су 
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учетвовала деца са аутизмом, у зависности од потреба и могућности. 

Сами васпитачи искуства су оценили као позитивна, а рад успешан, 

што је код њих произвело осећање задовољства и моделовање 

позитивног мишљења према инклузивном васпитању ове деце. Све то 

говори да, осим едукације, практично искуство васпитача значајно 

обликује мишљење о развојним проблемима. Наравно, ниска 

укљученост деце са аутизмом у предшколске групе испитиваних 

вртића, на коју указују резултати истраживања, забрињавајући је знак 

да инклузивна пракса још увек није потпуно заживела на 

предшколском едукативном нивоу и да треба озбиљно приступити 

евидентирању деце са аутизмом предшколског узраста, како би 

приступило организовању и припремању предшколских едукативних 

средина за њихов пријем. Наравно, рани пријем у инклузивну васпиту 

средину условљен је могућностима ране дијагностике и правовременим 

успостављањем основних стубова рехабилитационог процеса, што није 

лак задатак, ако се узме у обзир чињеница да је рана дијагностика 

аутизма веома осетљива мултидисциплинарна активност, која може 

трајати више месеци, чак и година, што често доведе до тога да дете 

остане без адекватне помоћи све до самог поласка у школу.  

Резултат који је највише обрадовао истраживаче јесте чињеница 

да већина васпитача, иако сумња у своје способности и знања, није 

изгубила мотивацију да ради на себи и додатно се усавршава. 

Негативни ставови према инклузији најчешће су последица недостатка 

знања и искустава у раду са децом са развојним сметњама, што упућује 

на потребу осавремењивања и интензивирања додипломских и 

постдипломских едукација васпитача у области аутизма и осталих 

развојних проблема, што кроз теоријски део курикулума, али (много 

важније) и кроз што више практичног рада и искуства, који ће, као што 

је истраживање и показало, позитивно утицати на смањење страхова и 

предрасуда и развити позитивну мотивацију за рад у инклузивној 

групи. 
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CHILD WITH AUTISM IN INCLUSIVE EDUCATIONAL SETTING 

Summary: The paper examines the possibility of including children with 

autistic spectrum disorders in mainstream groups in kindergartens, but from the 

perspective of preschool educators in inclusive educational groups, examining their 

attitudes to the problem concerned, and knowledge of the basic aspects of the 

disorder and effective methodological solutions, which were used in their work. The 

research conducted in Preschool institution "Nata Veljkovic" in Krusevac, on a 

sample of 36 preschool teachers selected randomly, with the request to have more 

than five years of working experience, has shown that most teachers expressed 

concern and fear of the inclusion of children with autism and that there was a need 

for additional education in the field of developmental disabilities, that would make 

them better equipped to work and give them more confidence. 

Key terms: autism, autistic spectrum, inclusive preschool education, 

individualisation, teachers` education  
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МИЛОШ МАРКОВИЋ, ГОВОР ЖУПЕ АЛЕКСАНДРОВАЧКЕ 

Друштво за српски језик, Београд, 2014. 

Поштовани скупе!  

 

О књизи Милоша Марковића рећи ћу онолико колико ми 

дозвољава време, мада о њој могу говорити дуго из два разлога: што 

она припада једном предмету који сам ја предавао на Филолошком 

факултету у Београду, на групи за српски језик и књижевност, како се 

данас зове, а тада је била за српскохрватски језик и југословенску 

књижевност. Тај предмет се зове дијалектологија. Ова дисциплина 

изучава народне говоре, и граничи се са етнографским студијама и не 

би могла опстати нити етнографија без дијалектологије, нити 

дијалектологија без етнографије. Ради се о томе да се на основу 

података са терена који се онда систематизују и теоријски објашњавају, 

учини нешто да спонзамо прво карактер нашега народа и друго 

карактер сваког појединог подручја и његовог становништва, начин на 

који је компоновано у данима великих невоља српског народа када се 

морао сељакати с места на место под притиском ропства и ратова. Нема 

ни једног села, ни једног подручја у Србији где је становништво чисто 

средњевековно, задржало своје место становања из времена цара 

Лазара. Шта се десило у току сеоба, то занима науке чији је предмет у 

вези са карактером народа, са његовом културом и језиком.  

Милош Марковић је утврдио да је жупски говор један од 

најчистијих дијалекатских идиома на територији српскохрватског, 

односно српског језика. А ја ћу додати томе да је овај и њему суседни 

нпр. левачки говор и најближи средњевековном стању српскога језика 

какав је био у време писања нпр. Душановог законика или Закона о 

рудницима деспота Стефана Лазаревића. Књиге које су сачуване а 

садрже лаичку проблематику, а не црквену (јер црквене књиге су по 

правилу мало другчије), веома су значајне за спознају како је изгледала 

тадашња дијалекатска панорама Србије. Али ово се стање ипак не може 

непосредно утврдити, већ тек посредно, суптилном анализом грађе 

старих списа, јер оно што је написано у књигама ниије исто што се и 



100 

говорило у нанроду. Морамо кроз тај дурбин писанога некако сазнати 

како је изгледао говорни језик тога доба. Ночуваних књига и записа је 

врло мало,па се историчар језика нужно мора ослонити и на данашње 

стање у говорима,нарочито онима за које је извесно да носе печат 

старине. И тврдим да је жупски говор један од најчистијих дијалеката 

који су најближи средњевековном српском језику. Ево о чему се ради. 

Нпр : Милош је читао овде да је неки његов саговорник испричао да је 

био „у Француске“; имате и овакву конструкцију: „Дао прстен девојке“. 

Нећете веровати да ово девојке уместо девојци исто гласи и у руском 

језику. Научним језиком речено: датив (и локатив) једнине а-основа у 

ранијим етапама развоја једнако гласи у српском и у руском језику. 

Исти облици засведочени су и у поменутим сачуваним текстовима. 

Поређење података са терена и из старих текстова омогућава нам, 

према томе, да реконструишемо средњовековну слику српског језика.  

Постоји још једна веома интересантна спонзаја са терена. Милош 

је прочитао да су неке убице „носиле цвеће“. Чујете овај акценат: он 

гласи као код речи умеће, дуг је иима узлазни тон. Не морате знати 

имена акцената, већ је важно да ће они који нису Жупљани с правом 

помислити: овај акценат није исправан, него ваља рећи цвеће, као 

креће, опет дуго, али без тонског успона. Верујте да је овај жупски 

изговор за цвеће старији, и да је то по пореклу један стари акценат који 

се зове 'метатонијски акут', а води порекло из прасловенског језика. 

Само, он је у средњем веку гласио мало другчије не као умеће. Није био 

једноставан, већ као да је састављен из два дела између којих настаје 

тонски 'скок'. Први део се просто изговарао ниским а други вишим 

тоном. Око Трстеника – и то је такође невероватан податак – има села 

која још чувају тај 'скоковити' акценат.  

Ми научници трагамо за тим симптомима шта је било некада у 

језику наших предака и шта се слило у говор појединих крајева. Имате 

чистије, и имате мешовитије крајеве. Интзересантно је наравно и 

откуда је што у мешовитим крајевима. Ми покушавамо одгонетнути 

порекло говорних црта, и тако помажемо етнографима да 

реконструишу слику и порекла становништва, а они нама осветљавају 

порекло становништва у појединим крајевима, те правце и путеве којим 

су тамо доспели. Тј., у крајњој линији, ми заједнички склапамо етничку 

и језичку историју српскога народа. Та етничка историја не учи се у 

школама јер је веома тешка, уче се животи краљева и царевиа, ратови 

које су водили итд., а то у ствари није био сам народни живот у његовој 

посебности посматран. Народни живот јесте зависио од тих ратова и од 

тога шта су краљеви одлучивали и чинили, али то није била народна 

душа, него је било нешто што је народу наметнуто и што је морао 
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чинити. Народни дух је самосвојна категорија са сопственим 

особеностима и развојним путевима.  

Ето, у томе је вредност овог говора, и вредност Милошеве књиге, 

у којој су елементи те вредности сакупљене и од данас се почињу 

чувати за будуће генерације које буду хтеле да се врате народној 

традицији и оном што наш народ наслеђује из далеке или ближе 

прошлости. Књига је наравно, то ја гарантујем као ментор, сачињена 

такође по свим законима научног рада, методолошки исправно сређена 

и уређена, теоријски је објашњена материја. Овако објављена, 

Милошева монографија је дело које стоји на високом научном нивоу. 

Уз велики број таквих књига, просто је један од каменова из којих се 

слаже мозаик говора нашег народа.  

Само да вас још једном подсетим: ово што је у Жупи, што је у 

Левчу и што је мало даље ка југозападу, североистоку итд., јесте 

дијалетска база старога српскога језика која се најбоље очувала. Данас 

она има облик као нека греда између Косова и Метохије где је било 

Срба, па преко крушевачког краја, преко Левча, где се јако сужава, и 

онда се шири према Зајечару и Вршцу. Сви ти људи, сви смо ми слични 

по менталитету и говорним цртама. Сматра се да је подршку очување 

овог дијалекта имало у досељавању са Косова. Већина становништва те 

греде пореклом је са Косова. Али ову тврдњу не треба схватити 

дословно. Ја сам дуго проучавао Цвијића, и путовао по терену, и данас 

верујем да није најважније откуда је појединац или поједина породица, 

него како је у том крају очувана традиција, она домаћа, и како је 

доношена друга традиција, дошљачка. Јер досељеник – а то и ви сами 

знате јер се одсељавате и досељавате на све стране – упућен је да се 

прилагоди околини. У то време метанастатичка кретања су се одвијала 

тако полако и таложила по Морави, Шумадији, Браничеву итд., и тако 

постепено су се сви нови досељеници уствари прилагођавали старијима 

и некада је очувавана традиција и језик старински, иако је проценат 

старинског становништва врло мали. Када се досели велика маса и 

заузме велико подручје, онда се задржи њен говор, тако имате низ 

Велику Мораву око Велике Плане, један мозаички распоред моравских 

и косовско-браничевских дијалеката.  

Но разговору краја нема, а време нас опомиње да наш разговор 

треба окончати. Ја честитам Милошу Марковићу на добро урађеном 

научном послу и захваљујем вама на стрпљењу и пажњи.  

 

Проф. др Радоје Симић 
Примљен. 17. новембра 2014. 

Прихваћен. 20. новембра 2014. 
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О ЛАЗИ КОСТИЋУ И О ПРИЈАТЕЉСТВУ 

Миливој Ненин, Славни Шајкаш: о Лази Костићу, Центар за развој 

Шајкашке, Нови Сад, 2014. 

 

На основу наслова књиге аутора Миливоја Ненина 

недвосмислено можемо закључити да је она намењена свима онима 

који желе да сазнају нешто више о Лази Костићу, српском песнику, 

новинару, драмском писцу и естетичару. Дакле, о славном Шајкашу. 

Иако се може учинити да о једном од најзначајнијих књижевника 

српског романтизма знамо све, аутор Славног Шајкаша нас јасно 

разуверава: постоје многе књиге, али до сада ни у једној нису 

сакупљени на једном месту огледи о Лази Костићу, преписка Лазе 

Костића, прикази Костићевих књига или књига о Костићу, те преписка 

Павла Стефановића и Младена Лесковца поводом Костићевих писама. 

Може нам се учинити и да су неки од наведених текстова у књизи, коју 

препоручујемо, већ виђени, али аутор на крају књиге отворено 

признаје: „Од лако видљиве замерке – коју аутор ових редова сам себи 

упућује – а која се тиче прекомерног понављања једних те истих 

података, исти тај аутор брани се, као и увек истом реченицом: оно што 

је заслужило да се једном каже, заслужило је и да се понови“. Дакле, 

пред нама је књига са четири целине: Огледи, Преписка, Прикази, 

Додатак и једним јунаком – Лазом Костићем. 

Књига је написана у обиму од 191 стране и њен први део Огледи 

о Лази Костићу садржи четири текста: „Чиста књига или Костићева 

одбрана поезије“, „Најмлађи књижевни пријатељ Лазе Костића“, 

„Савић Милан и Костић Лаза“ и „Исподвлачени егземплар“. Први текст 

представља критички осврт на Костићеву Књигу о Змају, где се наводе 

многобројни критичари и њихове анализе и осврти на поменуту књигу. 

Иначе, сам аутор даје оцену да се ради о једној од најболнијих књига у 

српској књижевности, о књизи која представља дијалог са имагинарним 

саговорником, али и са читавим низом савременика и о књизи која 

остаје једна велика, храбра и чиста одбрана поезије. Ненин ту пре свега 

мисли да је Костићево писање о Змају и Змајевим песмама, заправо, 
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писање које има за циљ да покаже шта је добра песма, а таквим 

писањем Костић пише по мишљењу овог аутора одбрану поезије, што 

значи и одбрану у оном баналном смислу, где одбрана поезије значи 

одбрану писмености, али и одбрану поезије у смислу одбране 

аутономије поезије, без уплива дневног и политичког. Други текст 

„Најмлађи књижевни пријатељ Лазе Котића“ садржи обиље литерарних 

и ванлитерарних података о Костићевом пријатељу Светиславу 

Стефановићу, који осим Лазе Костића у Нениновој књизи постаје један 

од главних јунака. Трећи текст „Савић Милан и Костић Лаза“ доноси 

интересантне детаље о пријатељству Костића и Милана Савића, али и 

Костића и Симе Матавуља, те Матавуља и Савића. Аутор наводи да је 

понекад дирљиво њихово „отимање“ за пријатељство, а у оквиру овог 

текста у фокусу критичког промишљања су пре свега писма Милана 

Савића, где се поставља питање - да ли је преписка документ првог 

реда, да ли је у преписци Милан Савић донео уистину оно што мисли о 

књижевном раду Лазе Костића, као и о његовој личности? Четврти 

текст „Исподвлачени егземплар“ доноси интересантну причу о првом 

изразито афирмативном приказу Костићеве Књиге о Змају, који је 

написао Светислав Стефановић. Аутор Славног Шајкаша наводи да је у 

свом примерку Књиге о Змају Стефановић најчешће подвлачио 

Костићеве кованице, што значи да оне јесу предмет интересовања 

Стефановића, али и самог аутора.  

Друга целина у Славном Шајкашу је Преписка, у оквиру које је 

наведена преписка Лазе Костића и Светислава Стефановића, Лазе 

Костића и Милете Јакшића, те преписка Илариона Руварца и Лазе 

Костића. Осим преписке у овој целини читаоцима се дају и јасне 

назнаке како дата писма ваља тумачити, што омогућава извесне 

конструкције и реконструкције о духовној и другим странама личности 

у преписци, и оних који ту преписку коментаришу. 

Трећу целину чине Прикази. У оквиру ове целине аутор наводи 

три приказа:. Најпре у тексту Костићево „Објашњење Суматре“ пред 

читаоцима је приказ Преписке I Лазе Костића, коју су приредили 

Младен Лесковац, Милица Бујас и Душан Иванић, потом следи приказ 

књига На раскрсници и Мирис памтивека Светислава Стефановића, 

које је приредио Гојко Тешић и на крају приказ књиге Светозара 

Петровића Лаза Костић, коју је приредила Радмила Гикић Петровић. 

Четврта целина је Додатак и садржи четири текста. Први текст 

чини „Преписка између Павла Стефановића и Младена Лесковца“ уз 

неизоставне коментаре аутора, који читаоце упућује у „право“ 

разумевање написаног у осам писама и једној разгледници. Потом 

следи текст „Радивој Стоканов и Лаза Костић“, где нас аутор враћа у 

далеку 1986. или 1987. годину, како би направио увод за приказ и 
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причу о књизи Радивоја Симоновића о Лази Костићу, а коју је прирдио 

Радивој Стоканов. Трећи текст под насловом „О овој књизи или о 

пријатељству“ представља, што се и у самом наслову открива, ауторов 

осврт на оно о чему је у књизи писао, да би се на крају, као што то 

обично бива, нашла својеврсна биографија аутора с посебним освртом 

на ауторске, али и приређене књиге. 

Иако је 2011. године објавио књигу у којој је сакупио до тада све 

што је написао о Лази Костићу Миливој Ненин није престао да пише о 

славном Шајкашу. Као последица тог писања јесу текстови који су 

уоквирили књигу Славни Шајкаш: о Лази Костићу, а нама остаје да 

још једном поновимо препоруку за читање ове књиге вођени ауторовим 

речима да „оно што је заслужило да се једном каже, заслужило је и да 

се понови“.  

 

 

Др Весна Тодоров 
Примљен. 2. септембра 2014. 

Прихваћен. 20. новембра 2014. 
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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. 
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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 

saţetak ). 

Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су 

написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне 

речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза 

параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и 

иза параграфа 30 pt, (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times 

New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt, (стил naslov2). 

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе 

стране странице, први ред увучен 1 cm, простор иза параграфа 3pt, 

(стил tеkst ). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се римским 

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, 

часописа, речника и сл.) који се помињу у тексту рада наводе се 

курзивом на језику и писму на којем је публикација чији се наслов 

наводи објављена, било да је реч о оригиналу или о преводу. 

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према 

изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се наводи цитат из 

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 

било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што 

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 

(наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa 

аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке 
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странице са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: 

(Петровић, 1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 

непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 

само година и странице. На пример: „...о овоме је говорио Петар 

Петровић (1981: 111)“. 

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре 

које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између 

њих ставља се црта. На пример: (Петровић, 1981: 135–140). 

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 

се односе на странице у цитираном раду, одвајају се зарезом. На 

пример: (Петровић, 1981: 122, 130). 

Када се у раду помиње више студија које је један аутор објавио 

исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој 

библиографској напомени наводе се презимена прва два аутора, док се 

презимена осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек, Ворен и 

др., 2007). 

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 

без тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део 

текста на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, 

допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 

библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 

будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по 

азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

књиге. Место издавања: издавач. 

Пример: 

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

енциклопедији или лексикону: 

Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 

поглавља или одреднице. In Иницијал имена и презиме 

аутора/уредника, Наслов публикације (стране на којима се налази 

цитирани рад/поглавље/одредница). Место издавања: издавач. 

Пример: 

Roulet, E. (2004). The description of text relation markers in the 

Geneva model of discourse analysis. In K. Fischer (ed), Approaches to 

Discourse Particles (pp. 115–131). Amsterdam: Elsevier. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов часописа, број, стране. 

Пример: 

Ziff, М. (1967). On H.P. Grice’s account of meaning. Analysis, 28, 1–

8. Прилог доступан преко интернета: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов публикације, број, стране. [on-line]. Доступно преко: 

интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 

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

Integrated Library System. 

Infotoday, 15, 4. [on-line]. Доступно преко: 

http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.html [27.03.2004] 

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

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. 
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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 ključne 

reči). 

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