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Стручни рад 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП ПРЕВЕНЦИЈИ 

НАСИЉА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

Марта, Д. Дедај 
1
 

Сажетак: Циљ овог рада је приказ најважнијих питања која се тичу 

превенције насиља у предшколској установи. Улога хуманистички усмерене 

педагогије је да путем превентивних програма, изналази примерене и 

правовремене одговоре на појаву насиља које се догађа над децом и међу 

децом. Поставља се питање: „Како нека деца, упркос бројним негативним 

факторима који им отежавају функционисање у заједници ипак „не скрену с 

пута“ и на који начин се те вештине могу научити?“. Аутор прихвата модел 

отпорности као динамичну интеракцију између одређених био-психо-

социјална обележја појединца и ширег социјалног контекста. Већа ефикасност 

програма превенције насиља је уколико се сагледају фактори заштите у 

интеракцији са факторима ризика. Може се закључити да превентивни 

програми треба да се темеље на мултидисциплинарном приступу и сарадњи 

стручњака из различитих система.  

Кључне речи: насиље, превенција, деца, мултидисциплинарни, 

приступ 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Предшколска установа би првенствено требало да пружа сигурност и да 

подстиче развој деце. Један од главних задатака васпитача и стручних 

сарадника у предшколским установама је да осигурају деци сигурну и 

подстицајну средину за развој и учење. Стручњаци у предшколском систему 

имају велику одговорност у погледу заштите деце од насиља, утичући на 

повећање сензибилизације за ову проблематику и развијајући позитивну климу 

у предшколској установи. Међутим, потребно је повезивање различитих 

                                                 
1 vs.marta.dedaj@gmail.com, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне 

информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица 



2 

појединаца и група унутар и изван предшколске установе, где је свако свестан 

своје специфичности, а сви плански делују у смеру осигуравања услова за 

квалитетан живот и превентивно деловање.  

РАЗЛИЧИТА ТУМАЧЕЊА ПОЈМА НАСИЉА 

У литератури се појам насиље најчешће везује за агресивност и у том 

смислу схвата се као испољавање нападачког понашања. У Посебном 

протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

у образовно-васпитним установама, насиље се дефинише као “сваки облик 

једанпут учињеног или поновљеног, вербалног или невербалног понашања 

које за последицу има стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја 

и достојанства деце/ученика“ (Калезић Вигњевић и остали, 2007: 8). 

Агресивно понашање испитивано је у оквирима више теорија: 

Бронфренбренерова теорија (еколошки приступ), инстиктивистичке теорије, 

фрустрациона теорија, теорије социјалног учења и теорије које у фокус 

стављају анализу когнитивних процеса који се дешавају у поједницу од 

тренутка изложености одређеној групи подражаја (ситуацији) па до евентуалне 

реакције (агресије). Свака од ових теорија објашњава различите аспекте ове 

појаве: како се агресивност развија, шта изазива људе на агресију и које 

последице таква агресија има након што је изведена? (Дедај, 2014: 9-10).  

Можемо констатовати, да је агресивност базична психичка динамска 

снага чија је најопштија функција успостављање и одржавање граница и то 

како унутар личности тако и између личности и њеног окружења и између 

социјалних група. Агресија настаје као последица одређених дешавања у 

организму, али до тих дешавања не долази спонтално или због постојања 

самопровоцирајућих унутрашњих механизама, него су она увек изазвана 

спољашњом стимулацијом (Жужул, 1989: 64).   

Насиље је резултат сложене интеракције интраиндивидуалних и 

интериндивидуалних варијабли. Индивидуалне карактеристике су под 

утицајем различитих еколошких контекста као што су предшколска установа, 

школа, породица, вршњачке групе, шира заједница и због тога се за насиље 

често говори да је еколошки феномен. Истраживачи који се баве агресивношћу 

као индивидуалном карактеристиком сматрају да се та карактеристика 

обликује под утицајем социјалне средине, од породице до медија и да 

социјални фактори као што су социјалне норме контролишу њено испољавање. 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА 

Појам превенција односи се на поступке чији је циљ спречавање да се 

догоди нешто неповољно. Превенција насиља у предшколској установи 

обједињује активности, стратегије, програме и активности чији је циљ 

смањивање или уклањање фактора ризика и повећање фактора заштите. 
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Примарна превенција је усмерена ка читавој популацији. Обухватањем читаве 

популације оснажују се и мотивишу деца која нису склона агресивном 

понашању да помогну у смањењу насиља. Позитиван исход превентивних 

програма је то што се радећи са свом децом не прави дискриминација и 

избегава се могућа стигматизација и агресивне деце и жртве. Дакле, у 

вршњачкој култури у којој је насиље уобичајено и проширено, агресивно 

понашање не треба везивати само за ризичну децу, већ се оно може смањити и 

међу тзв. неризичном децом (Попадић, 2009: 226).  

У области насиља, за децу за које се процењује да постоји ризик да 

почине насиље примењује се секундарна превенција. У факторе ризика за 

насилно понашање убрајају се: ниско интелектуално постигнуће, 

хиперактивност, неразвијене социјалне вештине, неодговарајући васпитни 

утицаји, низак социоекономски статус.  За разлику од примарних програма 

који су униформни у секундарним се програм прилагођава деци. У овим 

програмима се најчешће користе саветовање и терапијски приступ, помагање у 

учењу, радионичарски рад у мањим групама. Са децом која се агресивно 

понашају, спроводи се програм терцијалне превенције.  

Приступ превенцији насиља у предшколској установи захтева анализу 

његових узрока и мотива и на основу тога треба да следи свеобухватнија 

стратегија и програм превенције насиља у вртићу. Таква стратегија и програм 

треба да буду комплементарни и усаглашени са концепцијом промоције 

људских права, посебно са концепцијом права деце да се социјализују у 

хармонији и заједничкој сарадњи (Георгиевски, 2009: 16). 

МОДЕЛИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

Улога хуманистички усмерене педагогије је да путем превентивних 

програма, изналази примерене и правовремене одговоре на проблеме 

друштвено неприхватљивог понашања деце. Хуманистички приступ 

превенцији друштвено неприхватљивог понашања и стручној помоћи 

подразумева уважавање развојних процеса, биолошких и генетичких особина, 

као и културних и друштвених фактора који утичу на понашање индивидуе.  

Нова димензија еколошке интервенције указала је на потребу да се при 

изради превентивних  програма  прво истражи  социјално окружење деце, 

дијагностикују проблеми и препреке које отежавају примену и изведу 

потребне промене како у околини детета, тако и у понашању особа које су 

најодговорније за бригу о њима.  

Питање којим се бавимо је: „Како нека деца, упркос бројним 

негативним факторима који им отежавају функционисање у заједници ипак 

„не скрену с пута“ и на који начин се те вештине могу научити?“. 

Екосистемска перспектива даје концептуални оквир за утврђивање 

комбинованог утицаја социјалног контекста на развој понашања појединца. 

Она претпоставља да је појединац део међусобно повезаних система који 
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смјештају појединца у средиште, те се попут концентричних кругова шире око 

њега. Системи односно кругови ближе појединцу означавају непосредни 

утицај, док кругови даље од појединца означавају системе који имају посредни 

утицај (Бронфенбренер, 1997: 15). 

Логички  модел се заснива на теорији промене и представља структуру 

која указује на однос између оног што се уноси у програм (ресурси), из чега се 

програм састоји (активности) и очекиваних исхода програма, за непосредне 

учеснике и посредне кориснике. Непосредна постигнућа односе се на: стицање 

нових знања, усвајање и увежбавање вештина, промене у ставовима и 

уверењима промене у мотивацији, промене у очекивањима од самог себе и 

других. Ниво постигнућа је промена понашања, увођење нових облика 

деловања и примена вештина (на пример: повећано и делотворно кориштење 

ненасилних поступака). Дуготрајни исход представља смањење насиља у 

предшколској установи. Дакле, промена се може постићи на сваком нивоу 

превенције (универзална, селективна, индикована) и у сваком „кругу“ у 

еколошком систему детета. У фази планирања интервенције важно је указати 

на то како ће одређени програм довести до неког од наведених или сличних 

исхода, помоћу разрађеног логичког модела. Дакле, очекивани исходи треба да 

дају одговор на питање: „До које ће разлике у односу на раније раздобље доћи 

уколико се програм спроведе?“. 

Пример превенције насиља над децом с два „улаза“ дат је у табели бр.1.  

Један улаз је ниво превенције (универзална, селективна и индикована 

превенција), а други „улаз“ је еколошка перспектива која разликује микро 

(појединац или породица), мезо (њихово непосредно окружење; заједница) и 

макро ниво (мере социјалне политике, ставови према насиљу у друштву и сл.).  

 

Табела бр. 1  Нивои превентивног и екосистемског деловања (Ajduković, 

2008: 60) 

Ниво превенције  Екосистемски ниво  

 Дете Породица Заједница Друштво 

Универзална 

превенција 

Програми за 
децу о дечјим 

правима кроз 

редовне 
активности. 

Предавања и 
радионице на 

родитељским 

састанцима о 
позитивном 

родитељству и 

ненасилним 
васпитним 

поступцима. 

Доступни програми 
за родитеље који 

желе да унапреде 

родитељске 
компетенције; 

Компетентни 

стручњаци за 
промовисање 

позитивног 

родитељства. 

Јавне кампање о 
штетности насиља 

над децом; 

Доступност 
брошура о 

позитивном 

родитељству и 
васпитању деце.  

Селективна 

превенција 

Групе за 
подршку деци 

или 

социјализацијс
ке групе. 

Радионице за 
родитеље под 

високим 

ризиком, 
усмерене на  

оснаживање; 
 

Радионице за 

Доступност 
различитих програма 

материјалне и остале 

подршке родитељима 
под високим 

ризиком; 
Компетентни 

стручњаци за рад на 

Национални 
програми за 

запошљавање, 

стамбено и 
материјално 

збрињавање 
високоризичних 

породица. 
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младе родитеље 
о развоју 

привржености. 

развоју 
привржености и 

другим облицима 

подршке породицама 
под ризиком. 

Индикована 

превенција 

Групе за 

подршку деци 
која су 

изложена 

насиљу;  
 

Индивидуално 

саветовање. 

Надзор над 

извршавањем 
родитељске 

улоге у случају 

насиља међу 
родитељима или 

физичког 

кажњавања деце;  
Спровођење 

психосоцијалног 

третмана с 
насилним 

чланом 

породице. 

Доступност програма 

за отклањање 
насилничког 

понашања у 

породици.  

Различите правне 

мере и мере 
подршке за 

родитеље који су 

били насилни.   

 

Из приказаног примера види се да је модел објашњења развоја проблема 

и модел решавања проблема обједињен у логички модел деловања. Дакле, 

успешни превентивни програми користе планирање/креирање „од краја“. 

Након што се идентификује проблем, креће се од циљева и  очекиваних исхода 

и иде се „уназад” како би развили стратегију која ће довести до пожељног 

исхода. 

У планирању превенције насиља у предшколским установама значајан 

је концепт отпорности који означава динамичну интеракција између 

одређених био-психо-социјална обележја појединца и ширег социјалног 

контекста. Сагледавање фактора заштите у интеракцији са факторима ризика 

важно због следећих чињеница (Ajduković, 2001, 55): 

 Развојно сагледавање фактора ризика и заштите показује да је могуће 

деловати на предшколском узрасту детета. 

 Оптималан процес социјализације не значи да дете треба да се 

заштити од свих потешкоћа и проблема. Концепт отпорности 

упућује на то да оптималан процес социјализације значи да дете 

научи како да се конструктивно носи са проблемима користећи 

своје ресурсе и ресурсе своје околине. 

 Концепт отпорности указује да не учимо само од породице и од деце 

која показују проблеме у понашању, већ и од оних који су успркос 

потешкоћама успели да сачувају добро ментално здравље. 

 Према концепту отпорности изазов је заједно са дететом или његовом 

породицом проширити распон стратегија суочавања са тешким 

ситуацијама, пронаћи скривене потенцијале и кренути од њих у 

развијању нових вештина. Дакле, никада не треба да редукујемо 

појединца или породицу на његов или њихов проблем, да их не 

претварамо у „случај“. Кренути од онога што дете и породица већ 

зна. 
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 Концепт отпорности нас подстиче да користимо потенцијале ужег и 

ширег окружења детета, да на вишем ниво сагледамо мрежу 

сарадње и подршке која се може развити у дететовом окружењу. 

У процењивању снага и слабости детета у еколошком систему и 

планирању превентивних програма, може нам помоћи: Модел развоја 

отпорности деце (Графички приказ бр.1). 

 
Графички приказ бр.1     Модел развоја отпорности деце (Ajduković, 

2001,56) 

 
 

Модел развоја отпорности (Ajduković, 2001) деце је хијерархијски и у 

динамичној интеракцији. Прва два нивоа односе на темељне претпоставке 

развоја отпорности, док се трећи и четврти ниво односе на њихове исходе у 

интеракцији с предиспозицијама детета. Приказан модел указује на то да дете 

није само пасивни примаоц реакција околине већ оно својим особинама и 

понашањем утиче на околину и понашање значајних особа према себи.  

Исходе представља четврти ниво, на чији се развој не може директно 

деловати, него само оснаживањем на другом и трећем нивоу. 

Основна претпоставка развоја отпорности је задовољење темељних 

егзистенцијалних потреба детета. Велику улогу у осигурању задовољења 

темељних потреба детета имају породична - правна заштита и социјална 

политика.  

Суштинско прихватање детета и социјална мрежа представља други 

ниво концепта отпорности.  Прихватање даје детету поруку да је вољено и да 

се може обратити значајном одраслом без обзира на оно што се догодило. 

Треба имати у виду да прихватање дететове индивидуалности не значи 

безрезервно прихватање дететовог понашања и не реаговање на исто. Уколико 

породица добро функционише она ће пружити одговарајуће прихватање 

Доживљај личне 

делотворности 

Доживљај смисла, 

значења и структуре 

Делотворно 

суочавање са 

стресом 

Прихватање и 

стабилан 

емоционалан однос 

са бар једном 

значајном особом Задовољене темељне 

потребе 

Подржавајућа 

социјална 

мрежа и 

образовне 

могућности 

III Стручни 

психосоцијални 

рад, кроз систем 

образовања, центра 

за социјални рад и 

других институција 

II Породично-правна 

заштита детета  и 

интервенције центра 

за социјални рад 

I  Мере социјалне 

политике 

Предиспозиције 

детета 
(темперамент, 

когнитивни 

потенцијали) 

Самопоштовање 

IV  Развој 

отпорности 
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својим члановима. Међутим, уколико је ситуација супротна значајно је 

развијати мрежу подршке која ће помоћи како породици тако и детету да 

надвлада потешкоће. Зато су на овом нивоу посебно значајни психосоцијалан 

рад и различите интервенције центра за социјални рад. 

Могућност да се открије смисао, значење и структура у животу 

подразумева помоћ детету да одреди краткорочне циљеве, оне које је могуће 

испунити, да сагледа неке неповољне животне околности као преломне тачке у 

којима се показала њихова снага или снага њима значајних људи, као и да 

осмисли оно што је научило о себи и свету суочавајући се са проблемима. 

Како би се развио овај аспект отпорности користе се различите креативне 

активности које омогућавају дечје изражавање и олакшавају другачији увид у 

ситуацију као што је нпр. игра, цртање. 

Доживљај сопствене делотворности означава производ способности да 

се социјалне, когнитивне и емоционалне вештине организују и усклађено 

придоносе остваривању различитих циљева. Делотворно функционисање 

претпоставља уверења о могућности њиховог делотворног коришћења. 

Потребно је деци омогућити да усвоје социјалне вештине, јер им оне 

олакшавају да се укључе у различите активности ширећи социјалну мрежу и 

на тај начин лакше суочавају са захтевима окружења. 

Делотворно суочавање са стресом подразумева активности појединца 

да промени тренутно поремећени однос с околином мењањем неповољних 

аспеката у околини, сопственог понашања, или смањивањем доживљаја стреса 

на субјективном плану. Постоји низ стратегија суочавања које дете може 

користити у тешким животним ситуацијама - тражење социјалне подршке, 

маштајући и сањарећи, изражавајући осећај, повлачењем и пасивизацијом, 

активним решавањем проблема, хумором. Важно је да дете развије различите 

стратегије суочавања и да у зависности од ситуације користи неке од њих.  

Самопоимање и самопоштовање представља четврти ниво концепта 

отпорности. Самопоимање се односи на слику коју има појединац о себи као 

социјалном, интелектуалном, емоционалном, физичком бићу. Посебно је 

важан однос између перцепције самих себе и доживљаја других људи. Особа 

која познаје и прихвата себе у могућности је да преузме одговорност за 

последице својих радњи. За развој емпатије и бриге о другима кључно је 

самопоштовање. Уколико дете не прихвата себе, тешко му је да прихвати 

мишљење и потребе другог детета. С друге стране, деца која имају ниско 

самопоштовање социјално се повлаче. Зато је предуслов целокупног развоја 

детета афирмација и потврђивање сопствене вредности ко и шта смо ми, 

међусобног прихватања у групи вршњака. 

У појму отпорност наглашава се исход прилагођавања. Наиме, отпорна 

деца иако је њихово одрастање оптерећено ризичним факторима, користе своје 

позитивне снаге показујући сналажљивост у постизању позитивних развојних 

излаза, способност конструктивног деловања. Отпорност, тј. оснаженост се 

описује као карактеристика која омогућава особи да донесе правилан избор 

понашања упркос негативним утицајима. Међутим, отпорност може да буде не 



8 

само карактеристика појединца, већ и социјалног окружења - породице, 

предшколске установе, школе, локалне заједнице итд. Иако се „оснаживање“ 

не може научити, оно што је могуће је научити децу социјалним вештинама.  

Дакле, у средишту концепта отпорности налази се следећа чињеница: да је 

најбољи начин за превенцију поремећаја понашања, развијање отпорности 

(оснажености) на нивоу породице, предшколске установе,  школе, појединца и 

локалне заједнице. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Предшколска установа је агенс социјализације која има приступ деци 

довољно рано да би утицај био ефикасан, довољно масовно да би заиста био 

превентиван, и довољно посредован индивидуалним радом васпитача да би 

био подложан интервенцији (Хрнчић, 2001, 231). Основу превентивних мера 

представља развијање социјалних и комуникацијских вештина код деце. 

Параметре ненасилне комуникације могуће је разматрати кроз призму 

радионичарског поступка у предшколској установи. Циљ радионичарског 

облика рада је развијање социјалних вештина, усвајање модела ненасилне 

комуникације на личном нивоу како би били применљиви у свакодневном 

животу. Можемо закључити да се насиље у предшколској установи мора 

решавати као системска превентивна заштитна мера која инсистира на 

заједничком деловању свих расположивих ресурса. 
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MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO PREVENTION OF 

VIOLENCE IN PRESCHOOL INSTITUTIONS 

Abstract. The goal of this paper is to present the most important issues with 

respect to violence prevention in preschool institution. The role of humanisti-

oriented padagogy is to find, through preventive programmes, appropriate and 

timely responses to the occurrence of violence against children and among children. 

The question is: “How come some children, despite numerous negative factors 

making their life in the community difficult, still do not “go astay” and how can 

these skills be learnt?“. The author embraces the model of resilience as a dynamic 

interaction between certain bio-psycho-social  characteristics of an individual and 

broader social context. Greater efficiency of prevention programmes would be 

achieved if protection factors were perceived in interaction with risk factors. We can 

conclude that prevention programmes should be based on multidisciplinary approach 

and cooperation of experts from different systems. 

Key words: multidisciplinary, approach, prevention, violence, children 
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Сажетак: Ауторка овог рада бави се анализом савременог концепта 

детињства, односно доминантним ставовима, односима и активностима који се 

тичу деце. Поменуто јесте резултат промена у перцепцији детињства у 

друштвима (касне) модерности и, нарочито, последица друштвених процеса 

институционализације, фамилизације, индивидуализације и индивидуације 

детињства. Институци-онализација и фамилизација представљају затварање 

деце у дечији свет, тј. свакодневни живот деце је смештен, просторно и 

временски, у друштвене институције намењене деци, односно у кући, што 

указује на њихову сегрегацију и бројна ограничења у име дечије заштите и 

контроле. С друге стране, паралелно се одвија процес индивидуализације 

детињства који подразумева да су деца јединствени друштвени актери и 

процес којим се деци признају индивидуална права и обавезе - индивидуација 

детињства - у којем посебан значај има Конвенција о правима детета УН. 

Међутим, ове процесе карактерише ограничен домен деловања и парадокси 

као резултат противдејствујућих процеса институционализације и 

фамилизације детињства. Утицај, значај и међуповезаност горенаведених 

друштвених процеса (ре)дефинишу савремено детињство. Ауторка указује на 

обележја, али и контрадикторност и противречности ових процеса, који за 

последицу имају бројне контроверзе и маргинализован положај деце у 

савременом, „детецентричном“ друштву.  

Кључне речи: индивидуација; индивидуализација; фамилизација; 

социологија детињства; институционализација. 

                                                 
1 milica.jeroncic@gmail.com, студенткиња Универзитета у Београду, Филозофски 

факултет. 
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Разумевање детињства доприноси разумевању друштвеног света, као и 

развијању социолошке теорије.  

(Џејмс, Џенкс и Праут).  

Социологија износи на видело да је детињство „културни, економски и 

друштвени конструкт“ (Френес, 2004: 110) - оно није једно те исто детињство 

кроз историју (Аријес, 1989), нити су деца једна те иста деца где год да су 

(Мејел, 2004: 232). Концепт о томе шта је дете разликује се унутар различитих 

култура, различитих друштвених група и у разним историјским тренуцима 

(Ленсдаун, 2004: 186). Историјски, може се говорити о прелазу од праксе 

„интегрисаног“ детињства у дифузном и шароликом свету средњевековних 

домаћих заједница у којима је дете стално присутан, али истовремено 

незапажен и споредан, део тог света ка потпуно новој ситуацији „сегрегације“ 

дечијег света од света одраслих и живота заједнице. Поменути процес 

издвајања детета, који води ка „детецентричном“ дискурсу и новом доживљају 

самог детињства, саставни је део процеса формирања модерне породице, 

односно друштва (Милић, 2007: 162). Промене које се односе на детињство, а 

које смештамо у епоху модерне, захтевају тумачење и концептуализацију која 

„обухвата релевантне процесе“ (Френес, 2004: 112), а међу најзначајнијима су, 

према нашем мишљењу, процеси институционализације, фамилизације, 

индивидуализације и индивидуације. Ови друштвени процеси, који су предмет 

анализе овог рада, посредством свог утицаја, значаја и међуповезности, дају 

печат данашњем детињству и пружају путоказ за његову научну анализу. 

Феномен детињства смештамо и посматрамо у различитим структуралним 

контекстима савременог света, при чему смо се определили за један 

макрооријентисан приступ, с обзиром на то да су нам у фокусу интересовања 

генерализације или, Квортруповим (Jens Qvortrup) речима, „опште одлике 

детињства“ (Квортруп, 2004: 137). Интенција нам је да укажемо на обележја, 

али и контрадикторност и бројне противречности ових процеса, који за 

последицу имају депривилегован и маргинализован друштвени положај деце у 

савремености, због чега данашње детињство (п)остаје обележено различитим 

контроверзама и посебан изазов социолошким (и другим) истраживањима. 

Имајући речено на уму, смело је, али оправдано, поставити питање да ли 

поменути процеси, упркос томе што представљају производ модерне 

детецентричности одраслих и што се одвијају под плаштом или паралелно са 

детецентризмом у друштву, заиста делују у истом идеолошком правцу. Или, 

можда, често супротном? 

ДЕТИЊСТВО КАО СОЦИОЛОШКА КАТЕГОРИЈА 

Детињство се може дефинисати као период живота током којег се 

људско биће сматра дететом, при чему се се у сагледавању тог периода нужно 

укључују и његове културне, друштвене и економске карактеристике (Френес, 
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2004: 113). Праут и Џејмс (Alan Prout  Allison James) сматрају да је 

друштвена институција детињства скуп друштвених односа о којима се 

активно преговара и у оквиру којег се конституишу прве године људског 

живота
2
 (Праут, & Џејмс, 2004: 51), а Смиљка Томановић детињство 

дефинише као облик праксе у свакодневном животу детета, односно скуп 

ставова, односа и активности у оквиру којих се конституишу ране године 

људског живота (Томановић, 1997: 26; 2007: 8). Оно што је заједничко 

поменутим дефиницијама овог појма јесте да је реч о друштвеној и, према 

томе, социолошкој категорији. Ипак, ако данас и постоји консензус око 

друштвене есенције феномена детињства, треба имати на уму да сама спознаја 

детињства као таквог у социолошкој мисли, а и шире, има своју сопствену 

историју настанка, развоја и (де)конструкција као социолошке категорије. 

Наиме, у друштвеним наукама детињство је претежно било предмет 

интересовања психологије која се њиме превасходно бавила у оквиру 

различитих теорија развоја појединца
3
, поимајући га у категоријама 

природности, универзалности, ирационалности, незрелости, пролазности. 

Начин на који су психолози перципирали детињство имао је велики утицај на 

социолошку дисциплину, односно класична социологија је некритички 

преузимала појмове и моделе из психологије што је довело до проучавања 

детињства искључиво кроз теорије социјализације. У класичном појму 

социјализације, дете је сведено на пасиван објекат „несавршене 

друштвености“, схваћено као „биће у постајању“, беспомоћно и зависно од 

одраслих (Томановић, 2004: 8-11, 2007: 82). Према овом становишту, деца још 

увек нису већ тек треба да постану пуноправни чланови друштва, односно она 

се поимају као приправници а не учесници друштвеног живота
4
. Деца су 

перципирана као „чекачи у животној чекаоници“, односно „шегрти у школи 

живота“, а такав став осликава доминантно схватање детињства у модерности 

и карактеристичан је како за здраворазумско, тако и за научно мишљење о 

деци (Mayall, 2002, наведено према: Томановић, 2004: 8). Дакле, све доскора 

дете је у социологији проучавано из аспекта теорије социјализације као објект 

социјализацијског процеса и његових бројних агенција, односно „деца су 

третирана као сирови материјал процеса социјaлизације“ (Qvortrup, 1986, 

наведено према: Милић, 2007б: 157). Претпостављено је да деца напросто 

                                                 
2 Начини размишљања о деци разликују се од културе до културе и кроз време и, према 

томе, биолошкој основи детињства не треба додељивати превише одлучујућу улогу при 

објашњавању како проживљавају онај период животног пута који називамо детињство 

(Џејмс и Праут, 2004: 365). 
3 Идеја „прогреса“, као једна од доминантних тема културе модерности, инкорпорирана 

је у доминантну теоријску парадигму девелопментализма (развојне теорије), где се 

особа посматра, пре свега, кроз призму „раста“ и „развоја“ (Томановић, 2004: 8). 
4 Стога је дете које се развија у суштини епифеноменално, његово само „настајање“ 

(насупрот „постојању“) чини га непотпуним (Џејмс, Џенкс, Праут, 2004: 154). Односно, 

како је концепт социјализације окренут ка будућности, живљена стварност детињства у 

њему не проналази своје место, нити важност (Томановић, 2004: 9). 
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„преузимају“ плашт детињства, предодређени да, када на њих дође ред, 

постану социјализатори друге деце када касније „преузму“ друштвену улогу 

одраслих (Џејмс и Праут, 2004: 363).  

С друге стране, идеја о деци као о друштвеној категорији 

супротстављена је идеји о деци из перспективе социјализације, која ставља 

нагласак на процес одрастања и будући статус деце као одраслих (Френес, 

2004: 111). Социологија детињства, једна од најмлађих и најекспанзивнијих 

савремених социолошких дисциплина, чији је предмет дете као друштвена 

категорија и детињство као друштвени конструкт, настала је не само из 

незадовољства тумачењем детињства у оквиру владајућих теоријских 

парадигми у којима је доминирала идеја раста и развоја, већ и под утицајем 

различитих истраживачких достигнућа, нарочито у антропологији и социјалној 

историји
5
 (Томановић, 2004: 7, 2007: 539). „У прилог установљавању 

савременог појма детињства и доказивању његове културне и историјске 

контекстуалности пресудни су били доприноси антропологије и социјалне 

историје. Различитост схватања и садржаја детињства документовали су 

антрополози бројним истраживањима и на тај начин демантовали тезу о 

међукултурној универзалности детињства. Најјачи „изазов ортодоксији“
6
 

дошао је из социјалне историје, у којој је, почев од класичног дела Ф. Аријеса 

о „открићу детињства“, велики број радова био посвећен доказивању 

историјске контекстуалности идеје и праксе детињства“ (Томановић, 2004: 9). 

Основна парадигма
7
 од које полази социологија детињства почива на неколико 

битних постулата - детињство се перципира као друштвена појава (конструкт) 

и постаје интегрални део друштвене анализе, у истраживање се укључује 

перспектива деце, а друштвени научници се ангажују у редефинисању како 

самог појма детињства, тако и стварности живота деце (James and Prout, 

наведено према: Томановић, 2007: 539).  

Након прве две деценије развоја дисциплине, детињство добија статус 

озбиљног предмета социолошког проучавања, при чему се развија велики број 

идеја, хипотеза и појмова. Када је о последњем реч, временом су се 

искристалисале две основне групе појмова: једна обухвата однос детињства са 

структуралним окружењем, а друга се бави односима унутар самог детињства 

где посебан значај има замисао о деци као о „стратешким актерима“ који у 

сложеним свакодневним интеракцијама конструишу властити свет, свој однос 

                                                 
5 Такође, уочава се и пораст интересовања за социолошко изучавање детињства, па је 

уследило академско и институционално заснивање социологије детињства (видети 

више у: Томановић, 2004: 13-16). 
6 „У противставу са доминантном друштвено-научном парадигмом, унутар 

контракултурне критичке климе 60-их и почетка 70-их година XX века, јављају се 

интелектуални трендови који отварају друштвени простор за конституисање једног 

новог погледа на детињство. Неки аутори их називају 'изазовима ортодоксији'" (James 

and Prout, 1990, наведено према: Томановић, 2004: 9). 
7 Или, боље речено, „нова“, односно „наступајућа“ парадигма (Праут и Џејмс, 2004: 

51). 
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према том свету и властити идентитет. За потребе овог рада интересује нас и 

значајан је приступ и појмовни апарат који у фокусу има однос деце и њиховог 

структуралног окружења, а за ову област интересовања јесте карактеристична 

и најистрајнија замисао о маргинализацији детињства и са њом, у сложеним 

међуодносима, повезани друштвени процеси институционализације, 

индивидуализације, индивидуације и фамилизације (James and Prout, наведено 

према: Томановић, 2007: 539). Наиме, полазимо од Коновог схватања 

детињства с обзиром на то да, како тврди поменути аутор, детињство као 

друштвени конструкт обухвата три различита аспекта, односно дефиниције. 

Као прво, детињство представља скуп идеја и ставова, друго, на детињство 

можемо гледати као на скуп односа и активности и, на крају, оно се може 

перципирати као својеврстан дечији свет
8
 (И. С. Кон, наведено према: 

Томановић, 2007: 82). Идеја детињства (симболичке представе о детету, 

нормативни модели детета и одрастања и ставови о детету и његовим 

потребама које га разликују од одраслих) и пракса детињства (стварни положај 

детета у породици и друштву, односи дете-одрасли, поступци према детету и 

саме активности детета) (Кон, 1991, наведено према: Милић, 2007б: 161) 

налазе се у корелацији.  

Идеја детињства, као квалитативно различитог доба у животу 

појединца, јесте производ нововековног грађанског етоса. „Откривена“ у 

окриљу модерности, идеја детињства развијала се под утицајем доминантних 

идеолошких и теоријских парадигми и трендова (Томановић, 2004: 10, 2007: 

82), обликујући специфичан поглед на детињство и пропагирајући пожељан 

модел детињства, односно детета. Како одређене вредности, идеје и ставови 

усмеравају понашање појединаца, па и колектива, ка одређеним активностима, 

циљевима и слично (Томановић-Михајловић, 1997: 93), модели детињства 

масовно се прихватају и обликују доминантну праксу у опхођењу према деци 

и поступцима који их се тичу. Пракса детињства, као и идеја детињства, 

временом се јесте мењала, односно показује историјски дисконтинуитет. 

Наиме, премодерно доба не познаје узрасне категорије у данашњем смислу, а 

детињство није препознавано као различита, и значајна, фаза у животу људи. 

Дете је једноставно било присутно у неиздиференцираној друштвености 

домаће заједнице, а социјализација је била континуиран процес који се одвијао 

дететовим учествовањем у многобројним активностима свакодневне праксе. 

                                                 
8 Приступ детињству као дечијем свету полази од перспективе деце, подразумева да 

деца јесу компетентни актери који развијају различите стратегије деловања у 

различитим друштвеним контекстима, а пажња теоретичара овог приступа усмерена је 

на дететово опажање и тумачење света и на томе заснованим интеракцијама којима оно 

конструише свакодневне активности и свој идентитет (Томановић, 2007: 82). Овај 

аспект детињства, који се односи на дете у дечијем свету, унутрашњи свет дететовог 

доживљаја и слику света самог детињства, као и на интерактивне активности међу 

самом децом, може се појмовно одредити и као „култура детињства“ (Кон, 1991, 

наведено према: Милић, 2007b: 161). 
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Потом, на сцену ступа модерна идеја детињства, а та новина и промена
9
 (која 

је когнитивне природе) води промени ставова и понашања родитеља и 

заједнице када је реч о деци, односно већој родитељској љубави и друштвеној 

бризи за децу (Томановић, 2004: 10, 2007: 82), због чега модерни концепт 

детињства, у социолошкој анализи тог друштвеног феномена, заузима посебно 

истакнуто место. 

ДЕТИЊСТВО У ОКРИЉУ МОДЕРНОСТИ 

Претпоставља се да смо некада били неописиво сурови према деци, да 

једно време нисмо уопште водили рачуна о њиховој посебности и 

различитости, те да смо их током читавих епоха рутински остављали на 

цедилу (DeMause, 1976; Аries, 1966; Boswell, 1988, наведено према: Џенкс, 

2004: 97). „Но, водећи се оптимистичним просвећењем доба просветитељства, 

деца су постала наша главна преокупација, ми смо постали њихови 

заштитници и хранитељи, а она главни предмети наше љубави, наш капитал у 

људству и наша будућност“ (Исто, стр. 97). Сомервил (Somerville) говори о 

„детецентричности“ као производу модернизације, односно оријентације ка 

будућности као њеног саставног дела, која за последицу има да се на децу 

гледа као на „будућност друштва“ (Somerville, 1982, наведено према: 

Томановић, 2004: 11). „Откриће детињства“ и детета
10

 значило је радикалан 

заокрет у односу према деци - модерна породица посвећена је неограниченим 

развојним потенцијалима детета, тј. укупан унутрашњи живот породице 

организује се око бриге, раста и развоја будућих наследника, чиме дете у 

породици доспева у супериорну позицију (Милић, 2007: 55, 162). „Дајући му 

велики значај, модерно доба детињство посматра као пројекат
11

: деца су најпре 

била објект дисциплиновања и образовања, а потом инвестиција у будућност - 

објект љубави и људски капитал“ (Томановић, 2007: 82). 

„Током модерне, детињство је постепено пленило искуство одраслих, 

полажући право на дуже трајање у оквиру целокупног животног искуства, 

                                                 
9 Према већини аутора модерна идеја детињства настаје као производ модерности и 

буржоарског етоса, иако треба имати на уму да, као и код свих друштвених промена, 

граница између два схватања детињства никада није јасно одређена или апсолутна, већ 

је реч о постепеном и неуједначеном процесу. 
10 Према теоретичарима „школе нове осећајности“, идеја детињства као квалитативно 

различитог доба у животу појединца које заслужује посебну пажњу, у 

западноевропском друштву била је непозната све до новог века (Милић, 1988). 

Промене доживљаја детињства у корелацији су са променама на плану осећајности и, 

према Аријесу (Aries), „откриће детињства“ јесте кључан извор за развој нове 

породичне (детецентричне) осећајности (Аријес, 1989). 
11 Напоменимо да је „модерни концепт детињства као пројекта, у сагласју са развојном 

теоријом 'природног, универзалног и рационалног развоја', довео до раније поменуте 

ситуације да се детињство посматра из призме будућег постајања (одраслим)“ 

(Томановић, 2004: 11). 
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узурпирајући и заузимајући све више сегмената рада одраслих: когнитивни, 

афективни и мануелни. Осим тога, детињство је прогутало повећано 

материјално опскрбљивање и такав образац стицања установљен је као 

„природно“ право вођено идеологијом старања и непоколебљиво утемељено у 

емоцијама. Одрасли „жртвују све“ за своју децу и од њих, за узврат, очекују да 

доживе „најлепше доба у свом животу“ (Џенкс, 2004: 98). Детињство се 

претворило у „обећање“, у „будућност“ у коју инвестирају савремена породица 

и држава. Оно, током XIX и XX века, постаје један вид људског капитала и 

новооткривена „вредност“, због чега долази да све веће осетљивости према 

потребама детета и прикладног поступања према деци (Исто, стр. 98-99).  

Оно, такође, представља посебну „вредност“ и у породици касне 

модерности
12

 - деца за родитеље представљају наду, значење, идентитет, 

пријатеље, колеге, партнере
13

 (Џенкс, 2004), односно последњу алтернативу 

усамљености и последњи, преостали, неотказив и незаменљив примарни однос 

(Bek, 2001, наведено према: Џенкс, 2004: 105). Међутим, упркос тој 

(ново)откривеној „вредности“ деце, „заједнички налаз различитих 

истраживања
14

 јесте да је положај детета у савременом свету у многим 

аспектима противречан и парадоксалан, чиме се доводи у питање доминантан 

идеолошки образац о друштву оријентисаном ка деци“ (Томановић, 2007: 539). 

Дакле, како Томановић истиче, обележја савременог детињства подстичу да се 

говори о његовом контроверзном положају (Томановић, 2004: 8), што се, 

према нашем мишљењу, може довести у везу и објаснити анализом 

савремених процеса институционализације, фамилизације и 

индивиду(ализ)ације. Наиме, закључак многих истраживања јесте да се 

детињство, у савременим високоразвијеним друштвима, обликује у оквирима 

деловања поменутих процеса, који се одвијају симултано и у великој мери су 

контрадикторни (Френес, 2004), што ће бити у фокусу интересовања у 

наставку овог рада. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ФАМИЛИЗАЦИЈА ДЕТИЊСТВА 

Процеси институционализације и фамилизације детињства јесу два 

истакнута обележја и, истовремено, последице масовног прихватања модерног 

концепта детињства. Оба процеса представљају затварање деце у дечији свет, 

тј. свакодневни живот деце је смештен, просторно и временски, у друштвеним 

институцијама намењеним деци, односно у кући. Реч је о оштром повлачењу 

                                                 
12 Аутор прави дистинкцију између модерности и касне модерности (или 

постмодерности), сматрајући да њима одговарају два модела или „визије“ детињства - 

„будућност“ и „носталгија“ (видети више у: Џенкс, 2004). 
13 И, на једном другом нивоу, „симболичку репрезентацију самог друштва“ (Џенкс, 

2004: 106). 
14 Груписаних у неколико главних области: теоријској, демографско-економској, 

политичко-правној и етнографској. 
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линије између света детињства и света одраслих, чиме се деца ограничавају у 

име њихове заштите и контроле. У том смислу се, чак, може рећи да „кућа и 

школа, родитељи и наставници, као да имају сличне функције у односу на 

децу“: дом и школа, два главна окружења и искуства у животу савременог 

детета у развијеним пост-индустријским друштвима, имају главну улогу у 

изградњи и обликовању обележја детињства (Edwards, 2002: 1, 5; Мејел, 2004: 

228). Детињство је све више фамилизовано и институционализовано и, према 

многим ауторима, управо су процеси фамилизације и институционализације 

идентификовани као кључни за конституисање савременог детињства, имајући 

велики и значајан утицај на дечје животе (Еdwards, 2002: 4).  

Институционализација 

Истраживања о институционалном уређењу детињства баве се бироима 

и институцијама које се тичу деце. Анализа институционалних уређења и 

њихових садржаја, облика и развоја сама по себи сачињава област за 

истраживање, која се протеже од истраживања о појединачним институцијама 

до проучавања општег оквира институционалног развоја. „Институционални 

оквир утиче на општу структуру детињства и отуда делује и на све аспекте 

дечјег живота“ (Френес, 2004: 114). Институционализација
15

 (лат. institutio – 

уређење, установљење) се нарочито доводи у везу са увођењем обавезног 

школовања
16

 у индустријализованом свету и, паралелно, све веће 

искључености деце на тржишту рада, при чему се деца све више смештају у за 

њих посебно намењена, дизајнирана и организована, а одвојена и заштићена, 

окружења која су под хијерархијским надзором стручњака и структуирана 

према узрасту и способностима (Nasman, 1994, наведено према: Edwards, 2002: 

4). Реч је о све већем утицају образовних институција, као и о организацији 

слободних активности
17

. Наиме, институционализација детињства односи се 

на процес путем којег организована уређења, углавном школски систем, утичу 

на живот деце и организују их - детињство бива преплављено правилима и 

шемама класификацје укорењеним у потреби за образовањем, 

професионалном негом и друштвеном контролом (Френес, 2004: 111, 116). 

Укратко, институционализација детињства има за последицу да деца све више 

живе у институционализованим окружењима, у сегрегираним и надгледаним 

просторијама са организованим активностима (Томановић, 2004: 16). Проблем 

                                                 
15 Процес којим друштвена деловања и понашања постају довољно регуларна и трајна 

да би се могла описати као институције (Недовић, 2007: 193). 
16 „Школа је први и најснажнији културни модератор који децу сегрегира у односу на 

одрасле и социјални свет“ (Милић, 2007: 169). 
17 Институционализација обухвата веома хетерогену селекцију активности за које се 

обично не сматра да су повезане са институцијама (од извиђача до балета и фудбала), а 

умножавање организација за слободне активности одражава потребу родитеља да 

контролишу своју децу (на пример, да се деца „склоне са улице“) и да им помогну да се 

баве „прикладним“ активностима (Френес, 2004: 116-117). 
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који многи увиђају у томе јесте тај што поменута савремена тенденција, 

својеврстан друштвени патернализам, ограничава развој компетенција код 

деце, смањује сложеност интеракција са социјалним светом, фрагментира свет 

детета и његову моћ да само себе води и контролише. Стога, 

институционализација (која подразумева изолацију, рутинираност, ригидност, 

конформизам и сл.) представља баријеру за развој дечје креативности, 

спонтаности, аутентичности и аутономности (Милић, 2007: 169). Строго 

организовање дечјих активности и окружења ради унапређивања дечје 

оспособљености може имати супротан ефекат тиме што може умањити 

друштвене интеракције између вршњака и комуникативну комплексност 

играња (Френес, 2004: 131-132). Детињство у (пост)модерном свету је у 

толикој мери структурисано и надгледано да од организованих или, може се 

рећи, преорганизованих структурисаних активности и веома развијене 

„дисциплине времена“, дете нема више времена за докону игру и просто 

уживање (Еnnew, 1994, Buchner, 1990, наведено према: Томановић, 2004: 31). 

И не само то. Институционализација доприноси једном унифорнијем изгледу 

детињства, заједничком за све генерације (Postman, 1982, наведено према: 

Френес, 2004: 117), што може представљати значајну баријеру процесу 

индивидуализације. Штавише, према неким ауторима, због 

институционализације деце у „индустрији бриге о деци“, коју одликује 

структурална ригидност, можемо говорити о „огољавању детињства“, док 

други у овој тенденцији виде извор за забринутост, чак и извор „кризе“ 

детињства. Наиме, како су се границе између детињства и одраслости још јаче 

оцртале и како долази до све веће сепарације дечјих живота од живота 

одраслих, узрасни патријархат је још више ојачао (Suransky, 1982, Hood-

Williams, 1990, наведено према: Томановић, 2004: 16).  

Фамилизација 

Процес фамилизације детињства односи се како на емпиријску 

чињеницу, тако и на теоријски концепт (Brannen and О’Brien, 1995а, наведено 

према: Томановић, 2004: 17). С једне стране, као и код процеса 

институционализације, деца су фузионисана у институцију породице, чиме се 

смањује њихова видљивост, а подстиче њихов зависан положај. С друге 

стране, породица има све више обавеза и трошкова око деце, при чему долази 

до изражаја веровање у свемогућност породице, а које се претвара у мит у 

оквиру идеологије фамилизма (Томановић, 2004: 17). Фамилизам (лат. familia - 

породица), појам чије порекло проналазимо у идејама Ж. Донзелоа (J. 

Donzelot), данас има различита значења у зависности од контекста употребе - 

на пример, у савременој социолошкој и феминистичкој литератури 

употребљава се у значењу породичне идеологије, а с друге стране, може се 

односити и на специфичну сродничку узајамност и лојалност која у много 

чему подсећа на раније постојање тзв. традиционалне или проширене 
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породице
18

 (Милић, 2007а: 140-141). У контексту детињства, о „фамилизацији“ 

детета говори се у смислу неке врсте породичне посесивности и 

ексклузивизма. Постоји тенденција да се деца што више изолују и затварају у 

породицу, уместо да се отворе према свету и припреме за његову сложеност и 

контрадикторност, при чему породице преузимају на себе све више обавеза 

одговорности и трошкова око деце. Другим речима, огромна и превасходна 

одговорност за живот и благостање детета у сржи је идеологије фамилизма 

(Томановић, 2004: 17). Према Бек-Герншајм (E. Beck-Gernshaim), концепт и 

пракса родитељства и детињства у савременим развијеним друштвима 

подразумева четири битне димензије око којих се концентришу главни задаци 

родитеља према деци - образовање, здравље, прихичко благостање и заштита 

детета од опасности из околине - а све наведено, скупа и појединачно, захтева 

велику посвећеност и родитељску одговорност (Beck-Gernshaim, 1992, 

наведено према: Томановић, 2004: 17). Како истиче Квортруп, принцип 

идеологије фамилизма остао је нетакнут упркос фундаменталним променама 

на свим нивоима друштва, укључујући и, а можда и посебно, породицу 

(Qvortrup, 1995, наведено према: Томановић, 2004: 17). Наиме, анализирајући 

парадоксе везане за положај деце у савременом развијеном свету, аутор 

констатује: „Током протеклог века били смо сведоци бројних драматичних 

промена у нашем друштву (...) упркос овим фундаменталним променама, један 

принцип је остао нетакнут, наиме принцип да су превасходно родитељи 

одговорни за децу. Ради сажетости, назовимо овај принцип 'идеологијом 

породице'. Чини се да се придржавамо неревидиране идеологије породице, 

непромењених односа између генерација - као да се у свету око нас ништа није 

догодило“ (Квортруп, 2004: 138). Концепт фамилизације детињства ставља 

нагласак на то да су деца под одговорношћу својих родитеља и да њихови 

животи у кући обликују дечије понашање и ставове, идентитете и активности, 

с обзиром на то да је дом простор у коме су она много, и све више, смештена 

(Исто, стр. 4). „Пресудан значај добија дом као физички и концептуални 

простор у којем су деца лоцирана“ (Томановић, 2004: 17). Код куће је 

најбоље
19

 - наслов чланка Џ. Харден (J. Harden) - добро илуструје како сам 

процес фамилизације, тако и доминантно уверење одраслих у савременим 

друштвима. Ауторка указује на то како су ризици по децу лоцирани у јавној, а 

не у приватној сфери. Идеализовање приватне сфере породице централно је 

обележје модерности, а кључан елемент тог идеализовања је сегрегација деце у 

приватну сферу - породица се сматра местом прикладним за подизање деце 

чиме се олакшава њихова (физичка и морална) заштита од спољашњег света 

(Харден, 2004: 244, 248). Постоји уверење да је јавни простор опасан по децу и 

намењен одраслима, због чега се деца („зарад њиховог добра“) одвајају од 

света одраслих посредством процеса фамилизације
20

. Дакле, наглашавање 

                                                 
18 О различитим значењима и употреби овог појма видети више у: Милић, 2007a:140-

141. 
19 У оригиналу гласи "There's no place like home". 
20 Као и институционализације. 
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дистинкције приватно/јавно налаже „доместификовање“ деце, тј. њихово 

везивање за приватну сферу, чиме се постулира „модерни домаћи идеал“ 

(Аllan and Crow, 1989, наведено према: Томановић, 2004: 30). Међутим, дом за 

дете не мора бити идеал слободе - пошто је употреба његовог простора у 

највећој мери под контролом родитеља, нити обиља - јер је квалитет простора 

зависан од економских могућности родитеља, нити безбедности - пошто се 

велики број повреда деце, па и фаталних, дешава у дому
21

 (Кovarik, 1994; 

Harden, 2000, наведено према: Томановић, 2004: 30-31). Посебно, деца постају 

све више везана за породицу, а невидљива за друштво, тј. видљива само из 

перспективе породице и за породицу (Милић, 2007: 168), што доприноси 

њиховој (већ постојећој) маргинализацији . 

Институционализација и фамилизација детињства: контроверзе 

Институционализација подразумева нов начин живота за већину деце - 

деца су све више подвргнута организованим и руковођеним видовима 

постојања, режимима који су подешени према времену и простору као никад 

досад
22

, чиме се ограничавају и спречавају да самостално истражују свет око 

себе. Уместо тога, он им се објашњава из друге руке (Квортруп, 2004: 140). 

Поред институционализације детињства, на делу је и његово „одомаћивање“ 

или „удомљавање“, што такође за последицу има да се подручје деловања деце 

све више квалитативно сужава тиме што се дечји животи све више одигравају 

у заштићеним просторијама које су затворене према природном свету и 

изоловане од сфера деловања других старосних група (Zinnecker, 1990, 

наведено према: Квортруп, 2004: 139). „С обзиром на уверење да је важно да 

деца буду у контакту с природом и на реторику у вези са тим, као и 

просуђивање да су она спонтана бића, заиста је парадоксално - и нешто што 

суштински не желимо - то што се деца све више спречавају да имају спонтан 

однос са оним што сматрамо природном околином“ (Квортруп, 2004: 139). 

„Док у суштини контрадикторни процеси институционализације и 

фамилизације
23

 функционишу комплементарно, процес индивидуализације
24

 

детињства је њима супротстављен. Према многим истраживањима, најлошије 

последице по децу има дискрепанција између растуће институционализације, 

                                                 
21 На пример, у Великој Британији, између 1984. и 1994. године, на годишњем нивоу је 

убијено мање од шесторо деце испод 14 година, док је око шест стотина деце страдало 

у незгодама у кући (Morgan et all, 1997, Harker and Moore, 1996, наведено према: 

Харден, 2004: 243-244). 
22 При чему овај процес обухвата све више деце све млађег узраста, односно чак и рано 

детињство постаје све више испланирано (Квортруп, 2004: 140). 
23 Упркос неким сличним функцијама и последицама по детињство, неки аутори истичу 

да се кућа и школа, као два кључна окружења за децу, веома разликују по томе како 

одрасли схватају детињство, примерене активности деце и начин на који би требало да 

се понашају према деци и са њима (видети о томе више у: Мејел, 2004). 
24 О којем ће више речи бити касније. 
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која подразумева стандардизацију, и индивидуализације, која подразумева да 

деца имају право и могућност избора“ (Томановић, 2004: 18). С друге стране, 

постоји тензија између потребе родитеља да контролишу децу и паралелне 

потребе да омогуће и подстакну њихову независност која је важна за успешан 

развој идентитета индивидуе (Бек-Хансен, 2004: 304).  

Сумарно, институционализација и фамилизација у многим аспектима 

подразумевају ограничења - заштићени простори и надгледане активности 

ограничавају компентенцију деце и, сводећи њихове контакте на породицу и 

институционално окружење, фрактуришу дечје светове, ограничавају дететове 

интеракције са вршњачким групама и моћ детета да формира социјалне мреже 

(Frones, 1994, наведено према: Томановић, 2004: 18). Квортруп истиче да 

упркос томе што одрасли високо вреднују спонтаност деце - дечји живот 

постаје све организованији и да упркос постојању друштвеног консензуса да 

децу треба одгајати у слободи и демократији - друштво се о њима стара у виду 

контроле, дисциплине и управљања (Квортруп, 2004: 135). Такође, опажање 

окружења као ризичног
25

 ограничава самосталност деце, искључује их из 

јавних простора и ставља у зависан положај и под контролу одраслих. На тај 

начин су битно ограничена индивидуална права деце
26

 (Томановић, 2004: 18) 

на којима се, парадоксално, инсистира у савременом јавном дискурсу. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ИНДИВИДУАЦИЈА ДЕТИЊСТВА 

Развој савремене породице најчешће се приказује као процес који води 

од институције засноване на опстанку, тесно повезане са заједницом и 

традицијом и интегрисане у патријархалну структуру моћи, ка јединици која је 

основана из емоционалних разлога и коју у све већој мери карактеришу и 

индивидуализација и индивидуација (Френес, 2004: 119). У друштвима (касне) 

модерности присутан је процес индивидуализације детињства који 

подразумева концепт детета као јединственог друштвеног актера који обликује 

властити живот и идентитет и, следствено томе, чија се индивидуална права и 

обавезе потенцирају, што терминолошки можемо одредити као индивидуацију 

детињства (Томановић, 2004: 17). 

Тумачење промена које се одигравају у детињству са доласком модерне 

епохе, као и одлике самог модерног детињства, захтевају разматрање процеса 

моденизације друштва. Модерност у првом плану истиче појединца, одвојеног 

и одлобођеног од традиционалних оквира прединдустријског друштва, а И. 

                                                 
25 Посебно изражено у „моралној паници“ повезаној са „опасношћу од саобраћаја“ 

(traffic danger) и „опасношћу од непознатих“ (stranger danger) (Scott, 2000, наведено 

према: Томановић, 2004: 18). 
26 Неки аутори чак тврде да су данашње опасности за децу другачије од оних из 

прошлости: раније је децу требало штитити од манипулисања и бруталног насиља, а 

данас их је потребно заштитити од претеране родитељске неге и бриге (Beck-

Gernshaim, 1992, наведено према: Томановић, 2004: 18). 
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Френес (I. Frones) указује на две димензије поменутог процеса - 

индивидуацију и индивидуализацију. И индивидуализација и индивидуација 

јесу део истог историјског процеса модернизације - оне деле исти друштвено-

историјски и културни контекст захтевања индивидуалних политичких права, 

што је повезано са противљењем буржоазије владавини аристократије. 

Међутим, за повлачење линије дистинкције између поменуте две димензије 

може послужити Хабермасов (J. Habermas) концептуални оквир где се 

индивидуализација перципира као један од аспеката животног света, док се 

индивидуација углавном доводи у везу са системом (Habermas, 1984, наведено 

према: Френес, 2004: 113).  

Индивидуализација 

Индивидуалност значи такво одређење појединца које подразумева 

извесну дистанцу дате особе у односу на групу којој припада и с којом се не 

стапа. Сам појам индивидуа (лат. individuus - недељив, особен) казује да 

појединац носи у себи извесне личне диспозиције које га разликују од других 

појединаца и омогућавају да се људско биће развије као зрела и слободна 

личност (Голубовић, 2007: 187), због чега је индивидуализација препозната као 

посебно значајна у дечјем одрастању. Другим речима, „здрав развој личности 

налаже да дете коначно раскрсти примарне везе са оцем и мајком, или са 

каснијим субститутима у друштву, и да постане доиста независно. Оно мора да 

научи да се са светом суочава као појединац (подвукла М.Ј.)“ (Нил, 1990: 9). У 

контексту детињства, на пример, индивидуализација би значила да дете, 

упркос томе што припада одређеној категорији („деца у одређеној старосној 

групи“), јесте једна индивидуа, јединствена личност и тако треба да буде 

третирано. Овај савремени процес, илустрован нагласком на деци као 

индивидуалним личностима, постаје дискутабилан због утицаја и учинка 

процеса фамилизације и институционализације који се одвијају паралелно. Он 

је, на пример, извршио утицај на физичку и културну средину дома, у којем 

властита дечја соба постаје приватна симболичка сфера која истиче позицију 

детета као личности (Френес, 2004: 116, 120).  

Међутим, када се ради о односима моћи и, нарочито, процесима 

одлучивања у том истом породичном дому, деца најчешће нису саслушана и 

консултована при доношењу важних одлука, што има импликације по њихову 

аутономију, самоопредељивање и индивидуалност (Ленсдаун, 2004: 191). 

Даље, има мишљења да је логичка последица институционализације и све веће 

раздвојености од родитеља то да се деца донекле индивидуализују, јер проводе 

све више времена представљајући сама себе, а не своју породицу - имају своје 

кључеве, властити новац и слично (Квортруп, 2004: 140). С друге стране, а у 

контексту институционализације, школа се нарочито налази на удару жестоке 

и разарајуће критике због своје тенденције да формира одређени стандардни 

тип личности (Трипковић, 2007). Још током 30-их и 40-их година појављују се 

либералне и прогресивне образовне методе, при чему се теоретичари залажу 
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да се деца ослободе дисциплине и да им се пруже слобода и право избора у 

свим областима како би им се личности развијале изнутра (Ведерли, 2005), а у 

неким радикалнијим критикама
27

 се може чути како су школе „репресивне 

институције које индоктринирају ученике, гуше њихово стваралаштво и 

машту, намећу им конформизам и заглупљују их“ (Трипковић, 2007: 605-606). 

Било како било, сумирајући различите аргументе и закључке друштвених 

теоретичара, утисак је да је индивидуализација детињства заправо недовршен 

и проблематичан процес. Иако је реч о значајном обележју савременог 

детињства, као што смо и раније истакли, индивидуализација детињства не иде 

руку под руку са процесима институционализације и фамилизације због чега је 

карактерише ограничен домен деловања и немали број парадокса и 

контроверзи. 

Индивидуација 

Када је реч о индивидуацији, пре свега се мисли на тенденцију 

савремених држава и њихових организационих система да појединца третирају 

као основну јединицу. Индивидуа излази из сенке колективитета, на пример, 

законска права, обавезе и сл. се све више усмеравају на индивидуе, а не на 

домаћинство. Овај процес индивидуације развија се као систем класификација 

са индивидуом као јединицом и темељ је бирократског система на коме се 

заснивају друштвена контрола и индивидуална права. Сврха појачане 

индивидуације није наглашавање јединствености сваке појединачне 

индивидуе, његове/њене „индивидуалности“, већ осигуравање да сви имају 

једнака права и дужности, односно да би према сваком припаднику одређене 

категорије требало поступати на исти начин. Френес сматра да је 

индивидуација, за разлику од индивидуализације, одговор на бирократске 

потребе, односно да до ње и долази због бирократизације друштва у 

веберовском смислу (Френес, 2004: 112-113). Када је о детињству реч, 

индивидуација указује на наглашавање дечјих формалних права и слабљење 

традиционалног родитељског (породичног) ауторитета, односно на развој 

институционалног апарата који захтева индивидуацију и „демократску“ 

породичну атмосферу (Исто, стр. 120). Поменуто подразумева спознају и 

постојање сагласности да права, као и одговорности, родитељства нису 

свеобухватна и апсолутна, односно да се улога државе огледа у пружању 

подршке родитељима, али и у интервенисању ради заштите дечијих интереса. 

Под тиме се такође подразумева да деца, упркос својој рањивости
28

 и 

потребама које из ње произилазе, имају и права (Ленсдаун, 2004: 185-186).  

                                                 
27 Према мишљењу Ивана Илича (Доле школе, 1980), образовање би морало да буде 

ослобађајући доживљај, у којем појединац истражује, креира, служи се својом 

иницијативом и расуђивањем, те слободно и у потпуности развија своје способности и 

таленте или, другим речима, оно би морало да омогућава и подстиче 

индивидуализацију оних који седе у школским клупама. 
28 О инхерентној и структуралној рањивости деце видети више у: Ленсдаун, 2004. 
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Конвенција о правима детета УН, која је усвојена на Генералној 

скупштини УН-а 1989. године, представља формализован облик процеса 

индивидуације детињства и прекретницу у међународном покрету за дечја 

права (Конвенција о правима детета и пратећи факултативни протоколи, без 

датума). Поред тога што је обавезујућег карактера и што ју је ратификовао 

велики број држава, њен посебан значај огледа се у томе што пружа обухватан 

оквир за признавање широког спектра дечијих (друштвених, грађанских и 

политичких) права која се не односе само на њихову потребу за заштитом и 

адекватним обезбеђивањем, већ и на потребу учествовања
29

 (Ленсдаун, 2004: 

188-189). Имајући написано на уму, на тренутак је охрабрујуће изгледало да ће 

процес индивидуације детињства, истакнут у јавном дискурсу и 

имплементиран у законски оквир, имати за последицу значајно побољшање 

друштвеног положаја деце. Но, у реалности, прихватање и примена 

прокламованих дечјих права не иде тако глатко, због чега она (најчешће) 

остају у домену „слова на папиру“ и традиционалних граница између света 

одраслих и деце. У супротном, померање тих граница би, на пример, 

подразумевало „конфликт између родитељских и дечјих права“ (Ленсдаун, 

2004: 196), односно преиспитивање и модификовање савремених процеса 

институционализације и фамилизације детињства.  

Заправо, када се зађе у дубљу анализу (не)реализације дечјих права, 

контрадикторност постоји и у самој Конвенцији, између протективних и 

партиципативних права, односно права детета да буде заштићено и права да 

му се чује глас (Ленсдаун, 2004). Г. Ленсдаун (G. Lansdown) указује како се 

одређена дечја права, попут права да буду саслушана и да њихова добробит 

буде најважнија ствар у доношењу одлука широм друштва
30

, најчешће не 

узимају у обзир у многим областима друштвеног живота (у судству, здравству, 

образовном систему, породици итд.), што ауторку наводи на закључак како у 

самој Конвенцији постоји „инхерентна напетост између, с једне стране, 

схватања деце као зависних од заштите одраслих и неспособних да преузму 

одговорност за своје сопствено одлучивање, а с друге стране, као људи са 

основним грађанским правима, укључујући и право да у потпуности учествују 

у доношењу одлука које се тичу њиховог живота“ (Ленсдаун, 2004: 189-195). 

Овај проблем вероватно најсликовитије илуструје дебата о примени телесног 

кажњавања у име заштите деце (Исто, стр. 197) која симболизује једну од 

                                                 
29 О самој Конвенцији и одредбама које се налазе у поменутом документу видети више 

у: Ленсдаун, 2004; Конвенција о правима детета и пратећи факултативни протоколи. 
30 Члан 12 налаже да државе уговорнице обезбеде детету које је способно да формира 

своје сопствено мишљење право слободног изражавања свог мишљења о свим 

питањима која се тичу детета, с тим што се мишљењу детета посвећује дужна пажња у 

складу са годинама живота и зрелошћу детета, док члан 3 подразумева да ће у свим 

активностима које се тичу деце, без обзира да ли их предузимају јавне или приватне 

институције социјалног старања, судови, административни органи или законодавна 

тела, најбољи интереси детета бити од првенственог значаја (Ленсдаун, 2004: 189, 193). 
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најзначајнијих контроверзи савременог положаја деце и њиховог ниског 

друштвеног статуса. 

Контроверзна индивидуа(лиза)ција 

При анализи процеса индивидуализације и индивидуације детињства, 

потребно је посебно нагласити више парадокса, који се доводе у везу са 

истовременим, а противдејственим, процесима фамилизације и 

институционализације. С једне стране, процес индивидуализације истиче да су 

деца јединствене личности, али у исто време приписује родитељима 

одговорност за развој тих личности и, с друге стране, процес индивидуације 

производи породицу која се састоји од индивидуа, али такође наглашава 

одговорност родитеља за те младе индивидуе (Френес, 2004: 119). Посебно, 

индивидуализација, иако истовремено реална и реторичка одлика (касне) 

модерности, обуздана је противдејственим притисцима на стандардизацију 

(Furlong and Cartmel, 1997, наведено према: Харден, 2004: 247) која је 

истакнута карактеристика и последица све већег институционализовања 

данашње деце. 

Међу друштвеним научницима нису усамљени гласови који истичу како 

школа, као институција са прихваћеним друштвеним циљевима и прописаним 

нормама, подразумева стандардизован начин понашања и бављење децом као 

групом, а не као индивидуама (Мејел, 2004: 236-239). У њој и сличним 

институционалним окружењима, третирање детета као објекта, односно 

пројекта, од стране одраслих, а не као субјекта, актера и засебне индивидуе, 

директно ставља под упит процес индивидуализације. Али и индивидуације, с 

обзиром на то да је могућност остварења многих дечјих права апстраховано у 

функционисању образовних система и других институција савремених 

друштава (Ленсдаун, 2004). Противречности и учинци индивидуације 

детињства говоре у прилог тези да је посреди (још увек неостварен) идеал, 

који тек у назнакама има утицаја на живљену стварност деце. Сумарно, намеће 

се закључак да развој савременог детињства јесте илустрација и 

индивидуације и индивидуализације, али и парадоксалних и комплексних 

образаца како тих процеса, тако и самог савременог друштва (Френес, 2004: 

113). 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Као што смо показали, једно од доминантних обележја савременог 

детињства јесте одвајање детињства кроз простор и његово временско 

омеђавање чија је функција (или циљ) контрола деце од стране одраслих. 

Контрола простора, а са њом тесно повезана и контрола времена, структурише 

дечја искуства и одређује не само где и када, већ и шта и како, првенствено у 

контексту школе и код куће (Томановић, 2004: 29). Тако, парадокс савременог 

детињства огледа се у томе што родитељи и друштво желе да пруже деци 
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аутономију, али и да их истовремено контролишу и штите (Френес, 2004: 126). 

У савременим друштвима, деца се налазе у центру пажње родитеља, породице 

и друштва, али поступци и однос према деци постали су све више ускогруди, 

односно све мање спонтани, сводећи се на подвргавање деце разним 

процедурама поучавања и дисциплиновања, којима се дете лишава своје 

аутентичности. Деца су разапета између неусклађености и противуречности 

модерног друштва, због чега се може тврдити да, упркос својој савременој 

детецентричности, модерна породица и друштво представљају „непријатељску 

средину“ за дете (Милић, 2007: 159, 164).  

Сумирајући утицај и последице процеса институционализације, 

фамилизације и индивиду(ализ)ације, понављамо закључак Г. Ленсдаун да је 

доминантно обележје детињства недостатак моћи и контроле деце над оним 

што им се дешава (Ленсдаун, 2004: 186), због чега можемо говорити о 

њиховом депривилегованом положају у друштву. Утисак је да се највећа 

противречност данашњег детињства огледа управо у атмосфери 

детецентричности под чијим плаштом се „крију“ тако бројни проблеми и 

парадокси (Квортруп, 2004; Милић, 2007б) у вези са децом и њиховим 

одрастањем. Управо истакнути парадокси и контроверзе подржавају тезу о 

маргинализацији детињства (и) у савременим друштвима. Иако код куће, у 

школи, на игралишту итд. дете није једно те исто дете, заједничко различитим 

друштвеним окружењима детињства јесте тензија која постоји између 

контроле и слободе, односно дечје стратегије, преговарање или борба око 

редукције ограничења наметнутих од стране друштвених структура и 

постизања веће аутономије. Ако је, историјски посматрано, дошло до промене 

идеје и праксе детињства с доласком (пост) модерне епохе, та промена није за 

последицу имала исчезавање маргиналног положаја деце. Појавни облик те 

маргинализације је (само) промењен, има другачије карактеристике и 

последице у поређењу са премодерним; маргинализација је одевена у „ново 

рухо“, а есенција остаје иста упркос тим „козметичким изменама“.  

Пред стручну, али и ширу, јавност поставља се једна дилема коју је 

својевремено истакла Анђелка Милић указујући да би идеја модерне 

детецентричности друштва морала бити озбиљно проверавана (Милић, 2007: 

161-162). Следствено томе, резиме овог рада наводи на понављање једног од 

Квортрупових питања: „Да ли се развој детињства одиграва онако како заиста 

желимо или смо изгубили контролу над неким чиниоцима који имају пресудан 

утицај на живот деце“ (Квортруп, 2004: 141)? Скретање пажње на анализу 

савремених, проблематичних процеса који обликују детињство, у које 

сврставамо његову институционализацију, фамилизацију, индивидуализацију 

и индивидуацију, није превазиђено у друштвеној мисли. Напротив. И даље 

постоје потешкоће између детињства и друштва одраслих (Квортруп, 2004: 

135), само детињство се још увек сматра нечим што је друштвени проблем или 

плодан извор друштвених проблема (Ambert, 1986, наведено према: Квортруп, 

2004: 135) или изнова оспоравано подручје (Џејмс, Џенкс, Праут, 2004: 144). 



28 

ЛИТЕРАТУРА: 

Аријес, Ф. (1989). Векови детињства. Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства. 

Бек-Хансен, Е. (2004). Млади између породице и школе. У С. 

Томановић (Ур.), Социологија детињства. (стр. 297-315). Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства. 

Џејмс, А., Џенкс, К., & Праут, А. (2004). Теоретисање о детињству. У С. 

Томановић (Ур.), Социологија детињства. (стр. 142-166). Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства. 

Џејмс, А., & Праут, А. (2004). Стратегије и структуре ка новој 

перспективи у односу на дечја искуства породичног живота. У С. Томановић 

(Ур.), Социологија детињства. (стр. 361-374). Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства. 

Џенкс, К. (2004). Постмодерно дете. У С. Томановић (Ур.), Социологија 

детињства. (стр. 96-109). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 

Еdwards, R. (2002). Introduction: conceptualising relationships between 

home and school in children's lives. U R. Еdwards (Ur.), Children, Home and 

School: Regulation, autonomy or connection. London: RoutledgeFalmer. 

Френес, И. (2004). Димензије детињства. У С. Томановић (Ур.), 

Социологија детињства. (стр. 110-132). Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

Голубовић, З. (2007). Индивидуа. У А. Мимица & М. Богдановић (Ур.), 

Социолошки речник. (стр. 187-188). Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

Харден, Џ. (2004). Код куће је најбоље - дистинкција јавно/приватно у 

дечјем теоретисању о ризику и безбедности. У С. Томановић (Ур.), 

Социологија детињства. (стр. 243-261). Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

Илич, И. (1980). Доле школе. Београд: БИГЗ. 

Конвенција о правима детета и пратећи факултативни протоколи. 

Преузето са http://www.pedagog.rs/GTZ/prava%20deteta/Konvencija.pdf 10. мај 

2015. 

Квортруп, Ј. (2004). Детињство и савремено друштво - Парадоксалан 

однос. У С. Томановић (Ур.), Социологија детињства. (стр. 133-141). Београд: 

Завод за уџбенике и наставна средства. 

Ленсдаун, Г. (2004). Дечја права. У С. Томановић (Ур.), Социологија 

детињства. (стр. 185-198). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 

Мејел, Б. (2004). Деца на делу у породици и школи. У С. Томановић 

(Ур.), Социологија детињства. (стр. 227-242). Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства. 



29 

Милић, А. (1988). Породица: Дијалог социологије и историје. У А. 

Милић (Ур.), Рађање модерне породице. (стр. 5-43). Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства. 

Милић, А. (2007а). Фамилизам. У А. Мимица & М. Богдановић (Ур.), 

Социолошки речник. (стр. 140-141). Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

Милић, А. (2007б). Социологија породице. Београд: Чигоја штампа. 

Недовић, С. (2007). Институционализација. У А. Мимица & М. 

Богдановић (Ур.), Социолошки речник. (стр. 193). Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства. 

Нил, А.С. (1990). Слободна деца Самерхила. Београд: БИГЗ. 

Праут, А., & Џејмс, А. (2004). Нова парадигма за социологију 

детињства. У С. Томановић (Ур.), Социологија детињства. (стр. 51-76). 

Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 

Томановић-Михајловић, С. (1997). Детињство у Раковици - свакодневни 

живот деце у радничкој породици. Београд: Институт за социолошка 

истраживања Филозофског факултета. 

Томановић, С. (2004). Социологија о детињству и социологија за 

детињство. У С. Томановић (Ур.), Социологија детињства. (стр. 7-48). 

Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 

Томановић, С. (2007). Детињство. Социологија детињства. У А. Мимица 

& М. Богдановић (Ур.), Социолошки речник. (стр. 81-82). Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства. 

Трипковић, М. (2007). Школа. У А. Мимица & М. Богдановић (Ур.), 

Социолошки речник. (стр. 605-606). Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

Ведерли, Р. (2005). Старање о деци и развој апатије. У Р. Ведерли (Ур.), 

Колапс културе. (стр. 162-185). Београд: Clio. 

THE CONTEMPORARY CONCEPT OF 

CHILDHOOD:INSTITUTIONALIZATION, FAMILIALIZATION 

AND INDIVIDUA(LIZA)TION 

Abstract. The author of this paper is analyzing the contemporary concept of 

childhood, regarding the predominant opinions, relationships and activities 

concerning children. The aforementioned is the result of changes in the perception of 

childhood in societies of (late) modernity and, in particular, the consequences of the 

social processes of institutionalization, familialization, individualization and the 

individuation of childhood itself. Institutionalization and familialization stands for a 

process of enclosing children in the „children's world“, meaning that the daily life of 
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children is spatially and timely placed in social institutions intended for children, or 

in the home, indicating their segregation and numerous limitations for the sake of 

child protection and control. On the other side, there is a parallel process of 

childhood individualization which shows children as unique social actors, who have 

their individual rights and obligations -process of childhood individuation- in which 

the UN Convention of the Rights of the Child has a central point. However, these 

processes are characterized by limited domain of influence and paradoxes as a result 

of opposite processes of institutionalization and the familialization of childhood. The 

impact and the significance of the above mentioned social processes, as well as their 

interconnection, are (re)defining the contemporary childhood. The author is pointing 

at the insignia, but also at the contradictory and contradictions of these processes, 

which result in great controversies and a marginalized position of children in the 

contemporary, „child-centred“ society. 

Key words: sociology of childhood, institutionalization, familialization, 

individualization, individuation. 
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ДЕФЕКТОЛОШКА ПРАКСА У КОНТЕКСТУ НОВЕ ЕРЕ 
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Сажетак. Дефектолози проучавају, откривају али и за живот 

оспособљавају особе са сметњама у психичком и телесном развоју и особе са 

поремећајима у понашању. На основу савремених научних достигнућа из 

области хумане, медицинске, молекуларне гтенетике, следи да је посао 

дефектолога да се баве особама које имају неку врсту генетичког оптерећења, 

односно „генетичку грешку― - мутацију. Зато је за успешан практичан рад 

дефектолога веома значајно откривање и познавање типа и природе генетичке 

грешке која особу оптерећује, односно успостављање генетичке дијагнозе 

поремећаја. Међутим, пракса у нашим условима је нешто другачија. Углавном 

се особама дају уопштене медицинске дијагнозе које не показују прави и 

основни узрок проблема, већ је то више уопштена констатација која алудира 

на симптоматологију, а мање на главни узрок поремећаја. Зато је за особе које 

су у фокусу радног ангажовања дефектолога, значајно успоставити праву 

генетичку дијагнозу. Права генетичка дијагноза подразумева утврђивање 

генетске промене која је у основи болести, а чији су молекуларни механизми 

разјашњени. Овакав приступ има двоструку корист: (А) успешнији третман, 

терапију и рехабилитацију пацијента и (Б) предвиђање породичне 

(фамилијарне) перспективе. Генетичку дијагнозу поставља 

мултидисциплинарни тим стручњака: генетички саветодавци, дефектолози, 

лекари, психолози. Први корак у постављању генетичке дијагнозе је 

медицинско-генетичка евалуација особе са поремећајем и њене породице. 

Генетички тест се може препоручити тек ако се на основу евалуације, озбиљно 

наслућује постојање одређене (конкретне, таргетиране) генетичке грешке. Зато 

је неопходна едукација дефектолога о значају генетичког фактора за појаву и 
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развој поремећаја код особа са којима раде. Ова едукација би била у правцу 

прихватања и разумевања савремених сазнања и нових метода хумане и 

клиничке генетике којима се омогућавају дијагностификовање и утврђивање 

генетичке основе великог броја развојних сметњи и поремећаја. Тиме би се 

квалитет рада дефектолога значајно усавршио и осавременио. 

Кључне речи: дефектолошка пракса, генетичка дијагноза, едукација, 

дефектологија 

ДЕФЕКТОЛОШКА ПРАКСА И ГЕНЕТИКА 

Дефектологија је наука трансдисциплинарног карактера „која проучава 

стање особа чији је интегритет услед трајних психофизичких сметњи нарушен, 

а способност социјалне интеграције смањена― (Стошљевић, 1990; Stošljević & 

Odović, 1996), односно представља систем знања, свеукупност научних 

разматрања о рехабилитацији хендикепираних лица (Keramitčievski, 1990). 

Дефектолози проучавају, откривају али и за живот оспособљавају особе са 

сметњама у психичком и телесном развоју и особе са поремећајем у 

понашању. Баве се поремећајима као што су: хиперактивност, дисхармонични 

развој, телесне сметње, оштећењa вида, слуха, сметње у менталном развоју, 

говорно-језичке сметње и поремећаји комуникације, поремећаји из 

аутистичног спектра, успорен психомоторни развој, поремећаји пажње, 

неуроразвојне тешкоће, моторички поремећаји, поремећаји учења (тешкоће и 

проблеми у учењу читања, писања и рачунања), поремећаји понашања. 

Конкретно, у фокусу професионалног бављења дефектолога су особе којима је 

потребна посебна друштвена подршка. Из напред наведене дефиниције 

дефектологије, занимања дефектолога и поремећаја којима се они баве, са 

једне стране, и савремених научних достигнућа из области хумане, 

медицинске, молекуларне гтенетике и сродних научних дисциплина са друге 

стране, неминовно произилази да је посао дефектолога да се баве особама које 

имају неку врсту генетичког оптерећења, односно „генетичку грешку― – 

мутацију (Harris, 2013; Harris, Kelly, & Wyatt, 2013; Erickson, et al. 2014). 

То могу бити „крупне грешке― попут промена у броју хромозома 

(Даунов синдром, Клинефелтеров синдром, Тарнеров синдром), структури 

хромозома (Cri du Chat синдром-синдром мачјег плача, Волф-Хиршорнов 

синдром, Де-Грушијев синдром, Прадер-Вилијев синдром или Ангелманов 

синдром, Палистер-Килијанов синдром, Фрагилни X хромозом-Мартин-Белов 

синдром), па до „малих грешака― попут промена нуклеотидних секвенци на 

нивоу гена (Ostegeneza imperfekta, Дишенова и Бекерова мишићна дистрофија, 

цистична фиброза). Између ове две крајности постоји читав низ и спектар 

генетичких промена, мутација које ћемо у даљем тексту називати „генетичке 

грешке―. У сваком случају, ангажовање дефектолога подразумева рад са 

особама које имају одређена генетичка оптерећења.  
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Зато је за успешан рад дефектолога, веома значајно установљење и 

познавање типа и природе генетичке грешке која одређену особу оптерећује. 

Конкретно, за практичан рад дефектолога је од изузетне значајности 

постављање прецизне генетичке дијагнозе, јер је то основни (базични) узрок 

појаве различитих симптоматолошких карактеристика код особе са којом раде 

(Mihajlovic Lj., Mihajlovic N. & Zdravkovic, 2006a) (Михајловић 2006a).  

ТРЕНУТНО СТАЊЕ 

Међутим, пракса у нашим условима је нешто другачија. Углавном се 

пацијентима приписују уопштене медицинске дијагнозе, које често не показују 

прави и основни разлог проблема, већ је то често констатација која алудира на 

симптоматологију, а мање на главни узрок поремећаја. Конкретно, ради се о 

дијагнозама типа аутистично понашање, лака или тешка интелектуална 

ометеност са наводима фенотипских психо-моторичких абнормалности 

карактеристичних за одређену особу. Изузетак су случајеви за које су 

карактеристичне „крупне― генетичке грешке, попут Дауновог синдрома, 

Тарнеровог синдрома, Клинефелтеровог синдрома и слично. Међутим и у тим 

случајевима често није постављена права генетичка дијагноза, већ се само на 

основу симптоматологије закључује да је то тако. Конкретно, Даунов синдром 

може бити последица различитих генетичких узрока (нумеричке или 

структурне аберације хромозома), а што је веома значајно за породицу и 

евентуално планирање будућег потомства (Mégarbané  et al., 2013). Дакле, када 

су у питању особе са којима дефектолози раде, у значајном броју случајева 

прави узрок поремећаја није утврђен, односно није постављена права 

генетичка дијагноза. То се сликовито може представити овако: Од најдраже 

особе добијете биљку која Вам је изузетно драга. Биљку гајите и посвећујете 

сву пажњу која јој је потребна али се дешавају неке ствари које нису у складу 

са Вашим очекивањима. Лишће јој се увија, често опада, раст је успорен, 

развој атипичан, цветање и доношење плодова отежано или изостаје. 

Једноставно, биљка живи али са константним проблемима. Примењујете све 

потребне мере, адекватно заливање, прихрањивање, адекватну светлост и 

топлоту али се проблеми настављају. Потребно је установити 

(дијагностификовати) проблем. Анализом стручњака установљава се да је 

корен биљке инфициран специфичним инсектом кога не можете уклонити. 

Поставља се питање:―Бацити биљку или омогућити најбољи могући третман у 

датим околностима, јер Вам је изузетно значајна, због особе која Вам је 

поклонила?― Решење је следеће: Да би у датим околностима из биљке извукли 

максимум, потребно је добро упознати природу инсекта којим је биљка 

инфицирана. Тиме се стичу услови да обезбедите адекватан третман који ће 

биљци омогућити максимално добро функционисање и изглед у датим 

околностима (тј. да изгледа и функционише што нормалније), а штету коју 

инсект наноси смањите на најмању могућу меру.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A9garban%C3%A9%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23422941
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Зато је за особу која је у фокусу радног ангажовања дефектолога, веома 

значајно установити праву генетичку дијагнозу.  

ШТА ПОДРАЗУМЕВА ПРАВА ГЕНЕТИЧКА ДИЈАГНОЗА? 

Генетичка дијагноза (ГД) је одређивање промена на ДНК молекулу, 

односно „генетичке грешке― која је у основи болести. Постављање ГД, 

подразумева повезивање одређеног поремећаја са специфичним променом 

наследног материјала. Међутим, права генетичка дијагноза која би била од 

значаја за пацијента (особу са поремећајем) и рад дефектолога није само ово. 

Наиме, оваквим приступом се занемарује и не сагледава следећа веза: ген → 

протеин → симптоми. Једноставно, да би се у потпуности разјаснила 

природа поремећаја, а што је потребно за успешан практичан рад дефектолога, 

неопходно је успостављање јасне везе између гена који је измењен, погођеног 

протеина (молекуларних механизама) и карактеристичних симптома код особе 

са поремећајем. На следећој шеми је представљена ова веза:  

 

Слика 1. Веза: ген → протеин → симптоми 

Из свега напред наведеног следи: Права генетичка дијагноза, 

подразумева утврђивање генетске промене која је у основи болести, а чији су 

молекуларни механизми разјашњени. Неки од поремећаја који су овако 

окарактерисани, те се за њих може поставити права генетичка дијагноза су: 

цистична фиброза, Rubinstein-Таybi синдром, Дишенова и Бекерова мишићна 

дистрофија, фрагилни X хромозом (Mihajlović i Mihajlović, 2007), Прадер-

Вилијев синдром или Ангелманов синдром, Хантингтонова болест, 

Неурофиброматозис тип 1 и 2, Марфанов синдром, Леберова наследна оптичка 

неуропатија, Menkes-ова болест, Bardet-Biedl-ов, синдром, септо-оптичка 

дисплазија, Coffin-Lowry синдром итд. У свим овим случајевима постоји 

следећа јасна веза: одговоран ген → поремећени молекуларни механизми → 

карактеристични симптоми. Уосталом, данас постоје вебсајтови са збиркама 

поремећаја окарактерисаних на овај начин, као што су OMIM (Online 

Mendelian Inheritance in Man) Orphanet, GeneTest, Possum Databases.  

КОРИСТ ЗА ОСОБУ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ И ПРАКТИЧАН РАД 

ДЕФЕКТОЛОГА 

Након постављања праве генетичке дијагнозе, тј. одређивања гена који 

је у основи поремећаја, било би идеално када би оштећени ген уклонили или 

вратили у нормално стање. Тиме би сви проблеми особе нестали. Међутим, са 

МОЛЕКУЛАРНИ 
МЕХАНИЗМИ 
(карактеристичан 

протеин) 

ФЕНОТИПСКЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ 
(карактеристичн
и симптоми) 

ГЕНЕТИЧКА 
ГРЕШКА 



35 

данашњег нивоа знања то је немогуће. Ако се вратимо на претходну причу о 

биљци и инсекту, то би подразумевало да уклонимо штетни инсект и 

омогућимо нормалан развој биљке. Али, с обзиром на природу инсекта, 

стручњак је установио да је то немогуће. Шта је онда решење? Решење је 

упознати природу инсекта и омогућити што нормалнији развој биљке. Исти је 

случај и када је у питању генетичко оптерећење особе. Генетичку грешку не 

можемо уклонити али је можемо упознати тј. разјаснити њену биолошко-

функционалну природу. Тиме се стичу услови да се примени прави третман за 

особу са оптерећењем и да она функционише на најбољи и најоптималнији 

могући начин у датим околностима - једноставно речено, да њен живот буде 

што нормалнији. Конкретно, посматрано из перспективе пацијента и његове 

породице (фамилије), успостављањем праве генетичке дијагнозе, постиже се 

двострука корист:  

 (А) Успешнији третман, терапија и рехабилитација пацијента и  

 (Б) Предвиђање породичне (фамилијарне) перспективе.  

(А) Успешнији третман, терапија и рехабилитација пацијента 

Успостављањем праве генетичке дијагнозе поремећаја стичу се услови 

таргетираног (циљаног) деловања у погледу третмана, терапије и 

рехабилитације. Наиме, познавањем молекуларних механизама који су у 

основи поремећаја, пружа се могућност да цео стручни тим од дефектолога, 

психолога, психијатара и медицинских радника различитих специјалности (у 

зависности од врсте поремећаја) успешније делује и са бољим резултатима 

постигне ефекте корисне за пацијента у погледу прогнозе, лечења, терапије и 

рехабилитације. Једноставно речено, зна се шта и колико је могуће кориговати, 

а шта је немогуће из органских, молекуларних разлога и природе самог 

поремећаја.  

(Б) Предвиђање породичне (фамилијарне) перспективе 

Када у породици (фамилији) постоји особа са одређеним поремећајем, 

неминовно је да се постављају следећа питања: ―Постоји ли ризик да се такав 

поремећај поново јави?‖ ―Ако постоји, колики је и да ли се може избећи?‖ Ово 

су изузетно значајна питања за планирање породице, будућност и перспективу 

њених чланова, евентуалну пренаталну дијагнозу и свакако избегавање 

јављања истог проблема. Једноставно речено, генетичка дијагноза није само 

дијагноза особе са поремећајем, већ је то породична дијагноза. Управо, 

постављањем праве генетичке дијагнозе, стичу се услови да се на ова питања 

дају прецизни одговори и планира могућа развојна стратегија породице. 

С тим у вези, успостављање генетичке дијагнозе и учествовање 

дефектолога у томе као и значајно познавање молекуларно-генетичког аспекта 

дијагнозе, омогућава његов успешнији и квалитетнији рад у оба сегмента ((А) 

и (Б)). 
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(А) Разумевањем генетичке основе и молекуларних механизама који су 

у основи поремећаја, рад дефектолога се многоструко побољшава у сваком 

погледу. Једноставно, знајући где је грешка, дефектолог добија могућност и 

прилику да сагледа шта је могуће, а шта немогуће са пацијентом у терапијском 

и рехабилитационом погледу. 

(Б) Породица и њени чланови једноставно желе да знају, а и имају право 

на то, каква је перспектива, ризик за њихово потомство, ризик поновног 

јављања поремећаја (синдрома). С обзиром на професионални положај, 

дефектолог је први коме се таква питања постављају. Наравно, то никако не 

подразумева обавезу дефектолога да одмах утврђује генетичку дијагнозу, нити 

је то могуће. Улога дефектолога је да заинтересованим члановима породице 

пружи информације о томе где и како то могу урадити. И наравно, потребно је 

да дефектолог буде саставни део тима, јер су добијене информације веома 

значајне за његов будући рад са датом особом и породицом. Дакле, улога 

дефектолога је да заинтересованим члановима породице (фамилије) пружи 

смернице о могућим начинима генетичке дијагнозе, местима и начинима где се 

то може урадити, евентуалним социо-етичким последицама. 

Наравно, при свему томе се отварају многа питања: психо-социјална, 

етичка, економско-егзистенцијална (запошљавање/могући откази, здравствено 

и социјално осигурање). У овом раду нећемо отварати тај аспект савремених 

трендова хумане, медицинске, клиничке генетике и односа друштва према 

овом проблему. 

КО И КАКО МОЖЕ ПОСТАВИТИ ГЕНЕТИЧКУ ДИЈАГНОЗУ? 

Генетичку дијагнозу поставља мултидисциплинарни тим стручњака: 

генетички саветодавци, медицински генетичари, лекари опште праксе, 

дефектолози, биохемичари, психијатри, психолози, лекари различитих 

специјалности, а што зависи од врсте поремећаја који је у питању. Први корак 

у постављању генетичке дијагнозе је медицинско-генетичка евалуација особе 

са поремећајем. Медицинско-генетичка евалуација обухвата: 

 Анализу фамилијарне историје; 

 Медицинску анамнезу;  

 Развојни пут (онтогенију) особе са поремећајем; 

 Присуство „граничних― фенотипских карактеристика; 

 Окружење и карактеристичне навике. 

За успешну медицинско-генетичку евалуацију пацијента, потребно је 

значајно медицинско-генетичко знање чланова мултидисциплинарног тима. 

Такође, не мање важно је и њихова способност дедуктивног размишљања, 

односно повезивања података и доношења закључка на основу истих 

(Mihajlović Lj., Mihajlović N. i Stanković, 2002). Једноставно, при медицинско-

генетичкој евалуацији требало би се држати следеће шеме: 
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Слика 2 Медицинско-генетичка евалуација 

Након медицинско-генетичке евалуације, доноси се одлука о следећим 

корацима, а све у зависности од исхода евалуације. Ситуације могу бити 

различите: 

 У неким случајевима је већ након овог корака, могуће поставити 

генетичку дијагнозу коју би евентуално требало потврдити 

додатним рутинским биохемијским тестом или валидним, 

економски доступним генетичким тестом; 

 У другим случајевима, овај корак је само путоказ у ком правцу би 

требало вршити анализе да би се поставила дијагноза; 

 У неким случајевима на основу хетерогености података или њихове 

недоступности је немогуће „сумњати― на одређене генетичке 

поремећаје. Тада се привремено одустаје и прате се нова научна 

достигнућа како би се стекли услови за наставак 

дијагностификовања; 

 У неким случајевима је дијагнозу могуће успоставити већ после 

медицинско-генетичке евалуације, а потврдити је рутинским 

генетичким тестом. Међутим, ако још увек нема излазне стратегије 

за дати поремећај, то је несврсисходно радити.  

Из свега напред наведеног, закључује се да је сваки пацијент (породица) 

специфичан случај (персонализована медицина) и да је због тога процес 

дијагностификовања карактеристичан за сваког пацијента, односно породицу. 

ДА ЛИ ПОСТАВЉАЊЕ ГЕНЕТИЧКЕ ДИЈАГНОЗЕ ПОДРАЗУМЕВА 

ОБАВЕЗНО ГЕНЕТИЧКО ТЕСТИРАЊЕ? 

Како смо напред већ навели, у неким случајевима је могуће већ на 

основу медицинско-генетичке евалуације пацијента (породице) и рутинског 

биохемијског теста, установити о ком генетичком поремећају је реч. У другим 

случајевима, за потврду или искључење поремећаја, неопходно је урадити 

генетички тест. Све то зависи од индивидуалног случаја, односно од типа 

поремећаја, породичне перцепције и захтева у вези са постојећим стањем, 

доступности и природе теста, етичког схватања и социоекономског статуса 

породице. Једноставно, судбина и правац евентуалног даљег корака зависи од 

медицинско-генетичке евалуације пацијента, односно става породице 

(Михајловић Љ. и Михајловић Н., 2009). Конкретно, генетички тест требало би 

препоручити када су испуњени следећи услови: 

 Особа има персоналну и/или фамилијарну историју која указује на 

наследну форму поремећаја; 

Потврда или 

искључење 

дијагностичким 

тестом (генетички 

тест) 

Генетичка 

евалуација 

пацијента 

Могући молекуларни 

механизми (протеини 

одговорни за настанак 

поремећаја) 
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 Тест се може адекватно интерпретирати (јасан је и зна се шта се 

постиже њиме); 

 Тест је значајан за медицински менаџмент особе са поремећајем 

и/или његових рођака. Дакле, ако се уради тест постоји излаз из 

дате ситуације, успешно лечење и превентивно деловање или је 

дијагноза много јаснија; 

 Корист теста је већа од евентуалне штете и ризика; 

 Тестирање је добровољно и мора постојати информативни 

пристанак особе са поремећајем или одговорног лица за ту особу, 

уколико она није ментално способна за такав тип одлучивања. 

Информативни пристанак је неопходан и требало би да претходи 

генетичком тестирању. Основни елементи информативног пристанка су 

саставни део генетичког саветовања. Када је у питању информативни 

пристанак, он подразумева да пре генетичког тестирања, особа са поремећајем 

или одговорно лице за ту особу, уколико она није способна за такав тип 

одлучивања, мора да зна следеће:  

 Сврху теста и који је тест у питању; 

 Опште информације о гену (генима) на њима разумљив начин; 

 Могуће резултате теста (позитиван резултат, негативан резултат, 

неинформативни резултат); 

 Техничке аспекте и тачност теста; 

 Економске аспекте теста (колико кошта тест и где се може 

урадити); 

 Могућност евентуалне дискриминације након добијених резултата 

тестирања; 

 Психосоцијалне аспекте, пре и након тестирања; 

 Поузданост теста; 

 Користност резултата теста за дату особу и чланове породице 

(фамилије); 

 Алтернативе генетичком тестирању у датом тренутку. 

Дакле, генетички тест се може применити тек када се на основу 

медицинско-генетичке евалуације, озбиљно наслућује постојање одређене 

(таргетиране) генетичке грешке, када постоје предуслови за његову 

реализацију и информативни пристанак пацијента да се исти реализује. Тиме 

би се значајно повећала „предвиђајућа― снага теста (predictive power of the 

tests), а самим тим и поверење клијената. То је конкретно показано на примеру 

потенцијалног тестирања деце за психичке сметње применом нове генерације 

секвенционирања генома - секвенционирање целог генома – WGS (Whole 

Genome Sequencing), или егзонског дела генома – WES (Whole Exone 

Sequencing). Већина испитаника (клијената) (87%) је показала интересовање за 

тестирање када је хипотетични тест имао високу (90%) предвиђајућу вредност. 

Интересовање је значајно пало и износило је 51%, када је генетички тест имао 

малу (20%) предвиђајућу вредност (Erickson, et al. 2014). 
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ДА ЛИ СЕ КОД СВАКОГ ПАЦИЈЕНТА МОЖЕ ПОСТАВИТИ ГЕНЕТИЧКА 

ДИЈАГНОЗА? 

Данас, посматрано са аспекта познатих и доступних знања из 

релевантних научних дисциплина, није могуће за све поремећаје успоставити 

генетичку дијагнозу, али за огроман број особа са поремећајем је то могуће 

урадити. Предуслов за то је озбиљна медицинско-генетичка евалуација особа 

(породице), а генетичким тестом се може потврдити или искључити могући 

поремећај. Наглом, готово експлозивном појавом нових генетичких 

дијагностичких метода, број поремећаја за које су доступни тестови расте, а 

њихова цена пада. Због тога се тестови често нуде на слободном тржишту 

путем интернета. Посебан напредак у том правцу је учињен појавом нове 

генерације секвенционирања генома (WGS i WES), техника са огромним 

дијагностичким потенцијалом чиме се отвара нова ера генетичког 

дијагностификовања. Тако нпр. у неким лабораторијама WGS и WES се већ 

користе у дијагностичке сврхе (Ashley et al., 2010; Lupski et al., 2010; Roach et 

al., 2010; Gerlinger et al., 2012), а у неким случајевима ове технике су се 

показале успешним у разрешавању и дијагностификовању одређених 

поремећаја (Vissers et al., 2010; Saunders et al., 2012). 

Посебно велики притисак, па чак и злоупотребу у овом правцу је 

условила комерцијализација секвенционирања хуманог генома и појава 

приватних компанија које нуде на слободном тржишту тестове веома 

„широког и великог― потенцијала. Често се такви тестови нуде без претходне 

консултације са релевантним стручним тимовима. То су тзв. „генетски тест 

директно до купца― (Direct-to-consumer [DTC] genetic test). Како им сам назив 

каже, ту се прескачу све консултације здравствених радника, већ се иде 

директно до купца. Ови тестови су посебно атрактивни за купце, јер се нуде за 

процену ризика и предиспозиције веома комплексних и озбиљних обољења, 

попут кардиоваскуларних, менталних, малигних болести. И у свом рекламном 

називу, ови тестови носе поруку да служе за процену генетске предиспозиције 

за одређене поремећаје (Genetic Home Reference, 2010). У неким земљама, ови 

тестови су легални и јавно се рекламирају Интернетом те их је тешко 

контролисати (Wolfberg, 2006). Између осталих, постоје тзв. персоналне 

геномске компаније, које врше процену ризика појаве сложених стања као што 

је BPD (bipolar psihological disorder-биполарни психички поремећаји), 

зависност од никотина, предиспозиција за алкохолизам (Harris, Kelley & Wyatt, 

2013). Неке друге компаније као што су GeneDx и Lineagen, нуде тестове за 

процену појаве тако сложеног поремећаја као што је аутизам . 

Међутим, свако генетичко тестирање у циљу постављања генетичке 

дијагнозе без претходне медицинско-генетичке евалуације је у најмању руку 

непрофесионална опција и неодговорна (неморална) према пацијенту и 

његовој породици. Такође, не може се избећи ситуација, посебно из 

комерцијалних разлога, да се у будућности све више нуде овакви „високо 

потенцијални тестови― и то нарочито установама које збрињавају особе са 

поремећајима. Зато је неопходна генетичка едукација стручног особља које 
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ради са оваквим особама - дефектолога, психолога, психијатара, лекара опште 

праксе и лекара специјалисте за одређене области (Mihajlovic N., Mihajlovic 

Lj., & Zdravkovic, 2006b). 

ЗАКЉУЧАК 

Шта урадити у перспективи када је у питању дефектолошка пракса и 

генетика?  

Неопходна је едукација дефектолога о значају генетичког фактора за 

појаву и развој поремећаја код особа са којима раде. Тиме би се квалитет 

њиховог рада значајно побољшао. Ова едукација би била у правцу прихватања 

и разумевања савремених сазнања и нових метода хумане и клиничке генетике 

којима се омогућавају дијагностификовање и утврђивање генетичке основе 

великог броја развојних сметњи и поремећаја. У том смислу је неопходан 

развој и успостављање свести да је генетичка дијагноза особе са поремећајем 

истовремено и породична дијагноза, па је зато неопходно укључивање 

породице. Такође, дефектолози XXI века требало би да буду оспособљени да 

на основу изражених фенотипских карактеристика особе наслуте и препознају 

да је у основи поремећаја генетички фактор као узрок. У складу са тим, 

потребно је оспособљавање дефектолога, како би они препоручили и упутили 

заинтересоване особе (родитеље, старатеље) на одговарајуће тимове 

стручњака (мултидисциплинарне тимове), који ће проблеме заједно са њима 

решавати. У том смислу, закључак је следећи: Пре предузимања било каквог 

корака, у смислу евентуалног генетичког тестирања, неопходна је стручна 

мултидисциплинарна евалуација пацијената и породице, односно адекватно и 

правилно генетичко саветовање.  
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DEFECTOLOGICAL PRACTISE FROM THE PERSPECTIVE OF NEXT 

GENERATION GENETICS 

Abstract. Defectologists not only discover and study people with certain 

mental and physical disabilities they also help these people by giving them the 

opportunity to lead a normal life. From the aspect of modern human and molecular 

genetics the job of a defectologist should be associated with people who some form 

of a genetic defect, also known as a "genetic error"-mutation. This is the reason why 

a defectologist (in order to be a successful one) has to know what is nature and type 

of the mutation that patient has, in other words he must find out the genetic 

diagnosis of the patient. However, the practice in our the conditions such as ours is a 

little different, most of the times the diagnosis is incomplete and does not give 

information about the true cause of the problem, this means that it gives only 

information about the symptoms but not about the true origin of the problem. Due to 

this fact the main focus of a defectologist is to properly diagnose the problem from a 

genetic perspective. A proper genetic diagnosis involves finding out what genetic 

mutation lays at the heart of the disease(also the molecular mechanisms of the 

diseases should be known). This approach has two benefits: (A) successful treatment 

and rehabilitation of the patient and (B) figuring out the future perspective of the 

patient. The genetic diagnosis is discovered by a multidiscipline team of experts: 

genetic counselors, defectologists , doctors and psychologist. The first step in 

finding out the genetic diagnosis is evaluating the patient and his/her family, later on 

we can use a genetic once have an idea that the nature of patients condition is indeed 

genetic. This is why the education of defectologist is needed in order to for them to 

know about the genetic factors that influence the appearance and the development of 

the patient's condition. This form of education should allow defectologist to get a 

better understanding of the potential of modern genetic techniques in precisely 

determining the genetic bases of the disease. By doing so the quality of their work 

would be vastly improved and modernized. 

Key words: defectological practise, genetic diagnosis, education, 

defectology 
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Сажетак: Игра представља основну активност детета у 

предшколском периоду. Њена привлачност за децу тог узраста искориштена је 

у едукативне сврхе укључивањем сазнајних садржаја и циљева у игровне 

активности. У средњој, а поготово у старијој и припремној групи 

предшколаца, јавља се већи интерс за игре такмичарског карактера. Улога 

васпитача се у том погледу не ограничава само на добро познавање и избор 

такмичарских игара већ и на њихову организацију у зависности од просторно-

временских, теничких и популацијских услова. У нашој педагошкој 

литератури о овој теми је вома мало писано. Стога не изненађује изостанак ове 

проблематике у образовним садржајима школа за образовање васпитача. Овај 

текст има за циљ да истакне значај правилне организације такмичарских дуел 

игара и опише у пракси најзаступљеније видове таквих такмичења.  

Кључне речи: игре, предшколско образовање, организација такмичења, 

Бергеров систем, елиминаторни систем 

УВОД 

О значају дечијих и дидактичких игара писали су многи аутори. 

Истакнуто је задовољатво којим деца прилазе игровним активностима. 

Предности учења кроз игру се манифестују не само кроз угодан амбијент у 

којем се активности одвијају већ и у резултатима који се тим путем постижу. 

Играјући се дете спонтано активира своју когницију, пушта машти на вољу, 

ослобађа своје емоције, развија социјалне односе, креће се и делује (Suzić, 

2006).  

Мотивација у било којој делатности је један од најбитнијих предуслова 

успеха, а мотивација за игру је природна. Такмичарске игре обезбеђују 

посeбно велики мотивациони импулс у дечијим активностима. То се огледа у 

самим припремама за такмичење, учешћу у такмичарској игри и радости коју 

                                                 
1 mzivanovic@vaspks.edu.rs, Висока школа струковних студија за васпитачe, Крушевац 
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она доноси успешним учесницима након завршетка такмичења. Поред тога 

такмичарске игре имају  значајану улогу у  развијању толеранције и емпатије. 

Од малена се деца уче да прихвате успех других и савладају негативне емоције 

изазване тренутним неуспехом, или да у задовољству својим успехом не 

повреде друге.  

Полазећи од индивидуалних особености, неопходно је пажљиво 

одабирати и нудити деци различите игре и играчке, кроз које се огледају 

вредности и систем васпитања (Kamenov, 1989), (Монтесори, 2003). Због тога 

је улога васпитача у организовању такмичарских игара веома деликатна. Она 

се не сме свести на неселективан избор игара и пуку констатацију остварених 

постигнућа. Васпитач мора добро познавати могућности сваког детета 

појединачно. Захваљујући томе он ће бирати разнолике игре кроз које ће 

већина деце моћи успешно да искаже своје способности. У тимским 

такмичењима васпитач такође треба да обезбеди што је могуће већу 

уједначеност екипа при њиховом формирању.  

Још једна битна улога васпитача о којој ће овде бити посебно речи је 

избор система такмичења. Ограничавајући фактори који највише утичу на 

избор такмичарског система су: простор, време, дидактичка средства и број 

учесника (такмичара или екипа). У зависности од тога профилисала су се три 

основна типа такмичења: 

 Елиминаторни (нокаут) или куп систем и 

 Кружни (Бергеров) или бодовни систем 

 Мешовити систем 

ЕЛИМИНАТОРНИ СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 

Елиминаторни систем такмичења се по правилу користи када у њему 

учествује велики број играча, а време и простор не дозвољавају могућност 

дуела сваког такмичара (екипе) против свих осталих. У том случају се одреде 

супарнички парови и победници остају у игри док се поражени искључују из 

даљег такмичења. Такав поступак се понавља све док се не дође до финалног 

дуела чији се победник сматра победником такмичења.  

Пример 1. Колико ће бити дуела у куп такмичењу од 16 учесника? 

Решење: У првом колу ће бити 8 дуела. Победници ових мечева се 

квалификују у друго коло, такозвано четвртфинале у којем ће бити 4 дуела. 

Следеће коло је полуфинале са два дуела победника из четвртфинала. 

Победници полуфинала такмиче се у финалу и одређују један дуел. Значи у 

овако организованом такмичењу ће бити 8+4+2+1=15 дуела. Уопште, лако је 

показати да куп такмичење од 
n2  учесника садржи 12 n

 дуела. Најчешће се 

куп такмичења организују тако да ривали играју само један или два меча, а 

ређе више мечева.  

У случају да правила и услови игре не фаворизују ниједног играча, 

обично се игра један елиминаторни меч. Уколико игра фаворизује једног 
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играча (по правилу оног који има први потез) дуели се организују кроз два 

меча, у којима сваки од играча наизменично има предност првог потеза у игри, 

пружајући тако подједнаке шансе обојици учесника.  

Када је број играча m  између 
12 n

 и 
n2 , за произвољне природне 

бројеве m  и n , игра се непотпуно прво коло тако да се у следећем колу 

обезбеди  учесника. То се постиже на следећи начин: mn 2  играча се 

директно пласира у други круг, а 
nm 22   играју прво коло. Значи у другом 

колу биће     111 2122222:222   nnnnnn mmmm  

играча. Такмичење се даље наставља описаним поступком. 

Пример 2. Израчунати број мечева при куп систему са реваншима у 

коме учествује 29 такмичара. 

Решење: Према претходно описаном поступку одредимо најпре број 

дуела.  Прво коло играју 58-32=26 играча. У том колу имамо 13 дуела и исто 

толико победника који се пласирају у друго коло. У друго коло се такође 

директно пласира и 29-26=3 учесника. Значи у другом колу имамо 13+3=16 

играча. Према примеру 1 у њиховом такмичењу ће бити укупно 15 дуела. Са 

дуелима из првог кола то је укупно 28. Пошто у сваком дуелу имамо два меча, 

укупан број мечева ће бити 28 2=56. 

Одређивање парова за дуеле у куп такмичењу може бити слободно или 

дириговано. При слободном поступку парови се у сваком колу одређују 

жребом. Код диригованог куп система учесници добијају такмичарске бројеве 

по неком одређеном критеријуму, а даље је распоред дуела победника до 

финала у потпуности одређен. У оваквом систему такмичења се може 

подесити да се фаворизовани играчи не сретну на почетку такмичења. На 

слици 1. је приказан "костур" диригованог куп система од 32 такмичара. 

 

Слика 1. Схема (костур) диригованог куп такмичења са 32 играча 
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КРУЖНИ СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 

Кружни систем такмичења је најправеднији јер претпоставља дуеле 

сваког учесника са сваким. Систем се назива још и Бергеров по аустријском 

шахисти Јохану Бергеру
2
, који је за овај вид такмичења изградио таблице 

распореда мечева шаховских турнира у зависности од броја играча. Пре 

почетка такмичења жребом се одређују стартни бројеви такмичара. У случају 

непарног броја играча, Бергерове таблице су истоветне таблицама са првим 

већим парним бројем играча. При томе у сваком колу слободан је такмичар 

који за противника добија непостојећег такмичара са највећим редним бројем. 

Такмичење се при овом систему може организовати као једнокружно, 

двокружно или  вишекружно. На слици 2. је дата Бергерова таблица за 

једнокружно такмичење од 9 или 10 играча нумерисаних бројевима од 1 до 10. 

 
Слика 2. Бергерова таблица за једнокружно такмичење од 9 или 10 

играча 

Бергерове таблице задовољавају и следећа два правила: 

 У случају да играчи имају редне бројеве исте парности предност 

првог потеза (домаћег терена) има играч са већим редним бројем, у 

супротном предност првог потеза припада играчу са мањим редним 

бројем. Изузетак овог правила, у случају парног броја играча, је 

играч са највећим редним бројем који предност првог потеза има у 

односу на доњу половину играча. 

 Играч са редним бројем 1 у сваком колу игра против играча чији се 

редни број поклапа са редним бројем кола. Изузетно код парног 

                                                 
2 Johann Nepomuk Berger (1845-1933.)  
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броја учесника, поменути играч прво коло игра против играча са 

највећим редним бројем, или је слободан при непарном броју 

играча. 

Ова правила омогућавају одређивање парова и на друге начине без 

употребе Бергерових таблица. Описаћемо овде још три начина паровања у 

кружним системима такмичења: 

 - Аритметички метод 

 - Алгебарски метод 

 - Графички метод 

3.1. Аритметички метод се састоји у следећем. Најпре се направи 

табела у којој је број врста једнак броју кола, а број колона једнак броју парова 

у такмичењу. Опишимо случај за 8 учесника. У прву колону уписујемо парове 

играча са редним бројем 8. У непарним колима његови противници су редом 

играчи са редним бројевима 1, 2, 3 и 4 и они имају предност првог потеза. У 

парним колима играч број 8 има предност редом над играчима 5, 6 и 7 (Слика 

3).  

 
Слика 3. 

Даље се идући с лева на десно и одозго на доле, у празна поља табеле, 

уносе редни бројеви играча који имају предност првог потеза. То се изводи 

цикличким исписивањем бројева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изостављањем броја који је 

већ уписан у првој колони и конкретној врсти (Слика 4). 
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Слика 4. 

Други члан сваког пара се одређује аналогно само што се на празна 

места редом циклички уписују чланови опадајућег низа 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (слика 

5). (Livre de l’Arbitre, 2014) 

 
Слика 5. 

Описани поступак се користи и за турнире са другим бројем учесника.  

3.2. Алгебарски метод помоћу формула омогућава израчунавање кола у 

ком ће се срести два изабрана играча при задатом броју такмичара. Као 

променљиве узимају се yx  ,  за редне бројеве такмичара, k  за редни број кола 

и n  за укупан број играча. Ако су познати редни бројеви играча и укупан број 

такмичара онда се редни број кола у коме се они састају израчунава помоћу 

следећих формула: 










nyxyx

nyxnyx
k

  

  

,1

,
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Изузетак од ове формуле је играч са последњим редним бројем n . За 

њега важе формуле: 










nxx

nxnx
k

2  

2  

,12

,2
 

Пример 3. Одредити редне бројеве кола на турниру од 12 играча у којем 

ће се такмичар са редним бројем 5 састати против играча са редним бројевима 

2 , 9 и 12. 

Решење: У првом случају се користи доња грана прве формуле па је 

редни број кола у коме се одиграва дуел 5. и 2. такмичара једнак 5+2-1=6. У 

другом случају се користи горња грана исте формуле па ће меч 5. и 9. 

такмичара имати редни број 5+9-12=2. У трећем случају се користи доња грана 

друге формуле па је 2 5-1=9 редни број кола у коме ће се састати 5. и 12. 

играч. 

3.3 Графички метод паровања осмислио је српски шаховски мајстор 

Драгутин Ђаја
3
. Овим методом се најлакше и најбрже могу одредити парови 

произвољног кола у Бергеровом систему. Конструише се најпре круг а затим 

се изван њега упишу бројеви кола правилно распоређени у смеру казаљке на 

сату за задати број учесника. На слици  6. је дат пример нумерисања круга за 

такмичење са 9 или 10 учесника. 

 
Слика 6. Нумерисање круга за Бергеров систем од 9 или 10 играча 

Дуел парови за задати редни број кола се добијају тако што се број 1 

спаја линијом са бројем одговарајућег кола. Остали парови се добијају тако 

што се линијама паралелним овако констуисаној линији спајају остали 

бројеви. Овом конструкцијом један број остаје без пара. У случају парног 

броја учесника играч са тим редним бројем игра против играча са највећим 

редним бројем или је слободан уколико је број играча непаран. Изузетак је 

прво коло у којем играч са редним бројем кола игра са играчем са последњим 

редним бројем, ако је број играча паран, или је слободан ако је број играча 

                                                 
3 Драгутин Ђаја (1920-1993.) 
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непаран. За одређивање такмичара са првенством првог потеза конструишу се 

стрелице на овако добијеним линијама идући по кругу у смеру супротном од 

кретања казаљке на сату почев од броја који на кругу нема свог пара (Слика 7.) 

 
Слика 7. Пример за одређивање парова у 5. колу кружног такмичења 

при 9 или 10 играча. 

За Бергеров систем такмичења у пракси се користе већ припремљене 

одштампане таблице. На интернету се могу наћи електронске верзије ових 

таблица а на постоји и програм којим се одређују таблице за произвољан број 

такмичара (Jelić & Todorović, без датума). 

Унапред припремљеном пермутацијом кола из основног Бергеровог 

система се могу добити његове разне варијанте. Теоријски ту проблематику 

изучава дискретна математика. За детаљније упознавање са овом теоријом могу се 

погледати чланци  (Corriveau, 1988), (Dinitz, 2005) и (Haselgrove & Leech, 1997).  

МЕШОВИТИ СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 

Веома често у организацији такмичарских игра се користи и мешовити 

систем. Он подразумева разне врсте комбиновања претходна два система и 

обично се користи у случајевима већег броја такмичара. У овим системима 

такмичења најчешћа су два типа организације која ћемо овде описати. Први 

подразумева најпре поделу такмичара у неколико група у којима се одигра 

такмичење кружним системом. Најбоље пласирани такмичар, или више 

најбоље пласираних такмичара из сваке групе наставља даље такмичење 

елиминаторним куп системом до добијања крајњег победника. При овом типу 

такмичења организатор води рачуна да групе у које дели такмичаре буду 

приближно једнаког квалитета, тј. избегава ситуацију да се у истој групи нађу 

фаворити. То се постиже на тај начин што се према квалитету такмичари 

поделе најпре у онолико група (шешира) колико их треба да буде у једној 

такмичарској групи. Након тога се из првог шешира бирају најпре носиоци 

група, а затим на исти начин редом играчи из преосталих шешира.  
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Пример 4. Нека у такмичењу учествује 32 играча. Поделимо их у 8 

група A, B, C, D, E, F, G, H по четири играча. У овим групама  одиграју се 

једнокружни или двокружни турнири дуелима свако са сваким. Победници и 

другопласирани из сваке групе настављају такмичење куп системом, али тако 

да победници буду фаворизовани у односу на другопласиране тиме што ће 

чинити горњи део костура куп такмичења. Пример таквог такмичења је Светско 

првенсво у фудбалу одиграно у Бразилу 2014. („2014 FIFA World Cup Brazil“, 2014). 

У другом типу мешовитог система такмичења прво се игра куп систем 

до одређеног кола, а затим преостали такмичари играју турнир кружним 

системом такмичења. Рецимо 32 такмичара могу прво одиграти елиминаторни 

систем до осмине финала, а затим 8 победника из осмине финала играју 

турнир по кружном систему.  

Постоје и други типови мешовитог такмичења који се у пракси 

најчешће срећу у разним спортским такмичењима кроз различите нивое 

организацијских целина. 

ЗАКЉУЧАК 

О проблематици организације система такмичарских игара литература 

на нашем језику је веома оскудна. Аутор је мишљења да би овај садржај 

требало уврстити у програме учења школа за васпитаче у оквиру математичке 

групе предмета. Отуда овај текст представља први корак у том правцу. 
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ORGANIZATION OF COMPETITIVE DUEL GAMES 

Abstract. Play is the basic child activity in preschool period. Its 

attractiveness for the children of that age has been used for educational purposes by 

including cognitive content and goals into play activities. In middle, and, 

particularly, in senior and preparatory preschool group there is more interest for 

games of competitive nature. In this respect, the role of teacher is not merely limited 

to good knowledge and selection of competitive games; it also concerns their 

organization depending on special, time-wise, technical and population-wise 

conditions. In our pedagogical literature very little has been written on this topic. 

Hence, it no surprise that this issue is omitted in curricula of preschool teacher 

training colleges. The goal of this text is to emphasize the importance of proper 

organization of competitive duel games and describe the most common types of 

those competitions in practice. 

Key words: game, preschool education, organization competitiveness, 

Round-robin tournament, elimination tournament. 
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Прегледни рад 

КЊИЖЕВНИ ОКВИР МЕЂУРАТНЕ СРПСКЕ ХОРСКЕ 

МУЗИКЕ КОМПОНОВАНЕ НА СТИХОВЕ УМЕТНИЧКЕ 

ПОЕЗИЈЕ 

Наташа Д. Тасић 
1
 

Сажетак: Хорска музика у Србији између два светска рата упоредо се 

развијала на жанровским подручјима духовне, фолклорне и музике писане на 

стихове уметничке поезије. Књижевни оквир последњег наведеног жанра 

обухватао је махом романтичарску поезију. Поред тога, поједини аутори су 

радо озвучавали и лирику својих савременика, а има и примера у којима су 

композитори посезали за поезијом из даље прошлости. Овај рад бави се 

анализом заступљености стихова појединих песника у опусима музичких 

стваралаца. Разлози доминације одређених тематских субјеката и утицај 

стилске припадности лиричара на изборе композитора, неки су од 

најзначајнијих закључака текста..  

Кључне речи: уметност, композитори, жанрови, музика, поезија 

 

Временско-стилски књижевни оквир коме припадају текстoви 

нефолклорних хорских дела српских композитора насталих између два светска 

рата
2
 веома је широк и обухвата лирику српских аутора од средњег, па до 

средине XX века. Евидентно је да је већина композитора давала наглашену 

предност припадницима одређених стилских периода, односно конкретно и 

појединим песницима. Најзаступљенија је била, у најширем смислу схваћена, 

традиционална књижевност. Овде пре свега убрајамо романтичарску поезију, 

                                                 
1 n.tasic@vaspks.edu.rs, Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац. 
2 Полазећи од постулата да вануметничка збивања нису релевантна за одређивање етапа 

уметничког развоја, у музиколошкој пракси уобичајено је такозвано „ширење граница 

периода“. То значи да се уз синтагму „међуратна српска музика“ често користи 

одредница „српска музика прве половине XX века“. Имајући то у виду, проблем овог 

рада обухвата српску хорску музику писану на стихове уметничке поезије од прве 

деценије XX века до почетка Другог светског рата. 
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али и лирику традиционално опредељених песника који су стварали у новије 

доба, током прве половине прошлог века. 

Међуратни композитори продужили су традицију писања хорских дела 

на стихове романтичарских песника коју су отпочели њихови нешто старији 

претходници. Тиме су песме Бранка Радичевића (1824-1853), Јована 

Јовановића Змаја (1832-1904) и Јована Грчића (1846-1875), на пример, 

наставиле да живе и у композицијама аутора чије је стваралаштво временски и 

стилски често излазило из оквира романтизма. Основна карактеристика ове 

поезије је изразито национална обојеност, а два водећа тематска субјекта су 

љубавно-лирски и патриотски. Поред тога, композитори су се опредељивали и 

за дескриптивно-пасторалну поезију: осликавање пејзажа и доживљаје 

природе прожете љубавним елементима. Грађа одабраних стихова је била 

веома разнолика, при чему је најзаступљенија метрика сродна народној 

поезији: симетрични осмерац, као и симетрични и несиметрични десетерац. 

Оно што их разликује од фолклорне поезије је пре свега честа смена стихова 

различите дужине. 

Поезија Бранка Радичевића, родоначелника романтичарског правца у 

српској лирици, заступљена је у раним хорским опусима Петра Коњовића 

(1883-1970) и Петра Стојановића (1877-1957). Иако је стваралаштво овог 

песника обухватало и лирски и епски жанр, композитори су се опредељивали 

искључиво за лирске песме, које су и најзначајније. Већим делом била је то 

елегична поезија, која носи предосећање смрти и тужне емоције, мада су 

заступљене и наративне лирске песме „мале приче, с елементима 

рудиментарне фабуле, у основи им је извесна радња која се увек збива у 

слободној природи“
3
 (Деретић, 1983: 686). 

Приметна наклоњеност композитора искључиво према лирском жанру, 

јавља се и у случају песника Јована Јовановића Змаја (1832-1904). Хорске 

композиције на Змајеве текстове писали су Петар Коњовић, Петар Стојановић 

и Петар Крстић (1877-1957), опредељујући се за поезију из збирки Ђулићи и 

Снохватице. Песме из збирке Ђулићи певају о срећној песниковој љубави. У 

њима је осетан утицај народне лирике што се пре свега огледа у ритму и 

мелодици стихова
4
, а неке попут песме Свет, писане су у духу дечије лирике. 

Збирку песама Снохватице из које је Петар Коњовић преузео текст за хорску 

композицију Ој Дуле, Дуле, дудуле такође карактерише народни песнички 

израз, али у много већој мери. Наиме, у њима је песник директно подражавао 

карактеристике народне лирике (Поповић, 1985: 266). За разлику од 

композитора романтизма који су се инспирисали искључиво Змајевом лириком 

                                                 
3 Песме са предосећањем смрти у којима доминира меланхолично расположење 

налазимо у композицијама Петра Стојановића (Јадна драга и Где станак мој), а на горе 

поменуте наративне лирске песме музику је компоновао Петар Коњовић (Девојка на 

студенцу и Путник на уранку) 
4 Ова појава најупадљивије се уочава у композицијама Ао небо плаво небо Петра 

Коњовића и И молио сам очи Петра Стојановића 
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са темом љубавне радости (Марковић, 2001: 267), песма Ој Дуле, Дуле, Дудуле 

говори о љубавном губитку и емоционалном болу.  

Остали романтичарски аутори за чију су се лирику опредељивали 

композитори приликом стварања хорских дела заступљени су са знатно мањим 

бројем песама, међусобно веома различитих карактеристика. На познату 

лирску песму Мила Ђуре Јакшића (1832-1878) хорове су компоновала два 

аутора: Петар Стојановић и Петар Крстић. Ову песму коју је и Богдан Поповић 

уврстио у своју Антологију новије српске лирике карактерише нежност, 

мелодиозност, мек и готово певан песнички говор (Деретић, 1983: 717). 

Највећи филозоф међу романтичарским лиричарима, Лаза Костић (1841-

1910), није био само песник осећања, за разлику од својих савременика чија је 

поезија чешће инспирисала композиторе. Једино је Милоје Милојевић у свом 

позном опусу компоновао хорско дело на текст Костића (Еј, ропски свете). 

Ову филозофско-мисаону родољубиву песму карактерише дубока 

објективност, која је својствена целокупном Костићевом стваралаштву.  

Четири песме Јована Грчића Миленка (1846-1875) пасторалне тематике 

обједињене су у хорском циклусу Петра Коњовића под називом У природи. 

Насупрот карактеристикама лирике Лазе Костића, поезија Јована Грчића 

Миленка пева о једноставним темама - лепоти природе, фрушкогорским 

пејсажима и свакодневном сеоском животу. 

У првој половини XX века међу хорским композиторима јавило се 

интересовање и за нешто савременији тип поетског излагања - поезију 

реализма. Као стилски проседе махом везан за прозу, у његовим оквирима 

стварао је релативно мали број песника. Први и најзначајнији међу њима био 

је Војислав Илић (1860-1894) за чију су се поезију опредељивали многи 

композитори хорских дела. Он је на темељу традиционалних поставки српског 

романтичарског песништва изградио сопствене естетске постулате којима се 

сасвим приближио европским песничким тенденцијама тог времена (Деретић, 

1983: 889). Основне особине Илићеве лирике су уздржаност емоција, 

објективност, отвореност према традицијама разних култура, и изнад свега 

јасна форма. Упркос релативно широком амбитусу тема композитори су се 

махом опредељивали за његову дескриптивну поезију
5
. Међу Илићевим 

песмама знатан је и број оних чије су теме окренуте далеким културама, 

посебно источним. Његова наклоњеност оријенту обухвата широк просторни 

круг од исламског света, све до Индије. У песми Тамара, на пример, која је 

инспирисала Петра Коњовића да компонује опсежно хорско дело, песник 

својом имагинацијом место радње поставља на планину Кавказ. Окренутост 

истоку карактерише и поезију Војислављевог брата, реалисте, Драгутина 

Илића, али је он своју књижевну слику оријента градио „полазећи од његових 

остатака у нашој средини.“ (Деретић, 1983: 897). Песма Мерида управо такве 

тематике, добила је своје хорско тумачење у опусу Петра Коњовића. 

                                                 
5 Најпознатије композиције које припадају овој групи јесу Јесен и Звезда Стевана 

Христића. 
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Војислав Илић је изузетну пажњу придавао обликовању стиха, у чему и 

лежи његов највећи допринос српском песништву. Он је прекинуо 

романтичарску традицију ослањања на постулате народне лирике и 

успостављао нова метричка правила (Деретић, 1983: 897) Специфичност 

његовог песничког изражавања – „војиславизам“ довела је до тога да оно 

постане узор ствараоцима који су га следили. Упркос отклону према народном 

духу коме је Илић био веома доследан, композитори су чак и у његовим 

делима проналазили себи блиске песме национално-фолклорног проседеа.
6
 

Ова чињеница на пластичан начин илуструје у којој су мери композитори 

хорова стремели ка поезији једноставних тематских субјеката и разумљивих 

песничких израза. 

Заступљеност поезије аутора српске модерне међу композиторима 

хорских дела директно је условљена разликама које постоје међу песницима у 

оквиру самог стила. Књижевност двојице херцеговачких песника, Алексе 

Шантића (1868-1924) и Јована Дучића (1874-1943) најчешће је инспирисала 

музичке ствараоце. Дела нешто млађих аутора са изразитијим модернистичким 

тенденцијама, Милана Ракића (1876-1938), Владислава Петковића Диса (1880-

1917) и Симе Пандуровића (1883-1960) готово су сасвим изостала. Разлог 

највероватније лежи у томе што су њихова дела махом песимистичка, суморна, 

окренута мрачним мотивима попут смрти, пропадања и животног безнађа. 

Већина композитора је заправо и даље трагала за основним романтичарским 

темама: патриотским, љубавним и пасторалним. Једино дело на текст песника 

из ове групе, Симе Пандуровића - Обновљење, компоновао је Предраг 

Милошевић (1904-1988). Песма спада у жанр родољубиве поезије која, за 

разлику од остатка Пандуровићеве лирике, чини отклон према песимизму 

својом нежношћу, дахом вере и наде. 

Доминација песама Алексе Шантића је упадљива, што је свакако у вези 

са његовим традиционално опредељеним поетским исказом. Хорске 

композиције настајале су махом на песникове патриотске текстове
7
. 

Компоновали су их многи аутори, често и они који у свом опусу имају невелик 

број нефолклорних хорова попут Миленка Живковића (1901-1964) или Марка 

Тајчевића (1900-1984)
 8

. У овој поезији исказује се љубав према родној земљи, 

национални понос мучеништво народа и светлост породичног огњишта 

(Деретић, 1983: 944) Чак и пасторална Шантићева поезија као да носи 

родољубиви подтекст, што препознајемо у Милојевићевој композицији Песма 

у зору. Лирика љубавне тематике (Под јоргованом) лоцирана је у оријенталном 

амбијенту, и сродна је муслиманским севдалинкама које су генерално, веома 

утицале на Шантићево стваралаштво. 

                                                 
6 Типичан пример хорске композиције чији текстуални предложак представља једна 

Илићева песма писана у духу фолклора је Слутња Милоја Милојевића. 
7 Орлуј орле (Коста Манојловић), О класје моје (Марко Тајчевић), На Косову (Владимир 

Ђорђевић) 
8 Миленко Живковић Вече на шкољу; Марко Тајчевић О класје моје. 
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Поезија Јована Дучића (1874-1943) заступљена је у опусима свега 

неколико композитора. Познат по томе што су га фасцинирали предели и 

призори везани за ренесанси и барокни Дубровник, песник је читав један 

циклус песама посветио овом граду. Из Дубровачких поема је и текст хорске 

композиције Стевана Христића Дубровачки реквијем у којој се открива 

Дучићев смисао за осликавање амбијента. Значајан сегмент његове лирике 

припада дескриптивној поезији која се често граничи са мисаоном и 

симболичком, због чега спада у ред представника српског симболизма 

(Палавестра, 1985: 3-57). Такву врсту песничког израза препознајемо у 

хорском делу Самоћа Петра Крстића. Стваралаштво овог композитора 

обухвата и композицију инспирисану патриотском песмом Гракни гавране 

Јована Дучића (Милин, 1985: 663-672). 

У јеку модерне у српској књижевности стварали су и песници чија дела 

нису доприносила развоју нове књижевности, већ су била дубоко утемељена у 

поетској традицији XIX века. Управо један песник из ове групе, Милорад 

Петровић (1875-1921), по заступљености својих дела међу ауторима хорских 

композиција знатно предњачи испред свих осталих књижевника. Његова 

целокупна литература заснована је на фолклористичком изразу и стварању у 

народном духу, тако да свака од песама као да представља директну 

транспозицију народног говора. Због тога је овај сеоски учитељ своју прву 

збирку песама назвао Сељанчица, по којој је добио и надимак који га је пратио 

током читавог стваралачког пута. Често је поређен са Јанком Веселиновићем у 

поезији, а „тамо где је дух фолклоризирајућег романтизма још био присутан“ 

(Константиновић, 1983: 435) био је одушевљено прихватан. Рекло би се да је 

такву врсту одушевљења изазивао и међу композиторима хорова, иако су га 

београдски књижевни кругови сурово одбацили позивајући се на његово 

сељачко порекло, као и на теме песама које су све до једне опевале сеоске 

призоре и догађаје у духу сродном наивном сликарству. Композиторе је 

привлачила управо та једноставност Петровићевог песничког језика, те је он 

постао најмлађи песник чија су дела доминирала у опусима стваралаца 

хорских композиција у првој половини XX века. Саставни део Петровићевог 

поетског стила је и укрштање стихова различите дужине и различитог 

метричког поретка и честа употреба припева чиме је симулирао народно коло. 

Као да је „у предзорје неиграчкога грађанског рационализма, покушавао да 

спасе игру, тражећи, сасвим романтичарски, упоришта у фолклору“ 

(Константиновић, 1983: 436). Та наклоњеност игри могла је да буде још један 

елеменат који је у великој мери био привлачан српским композиторима. 

Музикалност ових стихова огледа се и у тврдњи Радомира Константиновића да 

Сељанчица „заснивајући на припеву основу своје версификације... тако да се 

преплиће са њиме, и једногласност претвара у двогласност, па чак као да 

провоцира, понегде и хорску вишегласност“ (Константиновић, 1983: 442).  

У ред песника који су стварали у првој половини прошлог века, а који 

су се попут Петровића Сељанчице, доследно одупирали новинама на 

књижевном пољу, поред већ поменутих „крфских стваралаца“, Милослава 

Јелића и Драгољуба Филиповић, спада и Владимир Станимировић (1881-1956). 
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Песнички језик ових аутора је наглашено родољубив са свечано-патетичном 

дикцијом израженом кроз римовани десетерац. (Деретић, 1983:1018) Песме 

које су својом тематиком непосредно везане за време првог светског рата 

обрађивали су композитори који су и сами боравили на Крфу попут Милоја 

Милојевића
9
. Њихова тематика је доминантно родољубива и опева, осим тада 

актуелних српских јунака као што су Војвода Дејан или Војвода Бабунски, и 

ликове из далеке националне прошлости.
10

. Ове историјске личности су у 

периоду нових ратних сукоба оживљавали у народној свести, а на тај начин, 

индиректно и покретали стваралаштво композитора. 

Десанка Максимовић (1898-1993) је једина песникиња на чије су 

текстове компонована хорска дела у периоду између два светска рата. У 

питању су композиције Стрепња и Чежња Петра Крстића. Ове песме део су 

стваралачких почетака Десанке Максимовић и носе љубавну тематику 

изразито исповедног карактера. 

Дубоко привржени поезији традиционалних вредности, или оној која се 

у турбулентном међуратном периоду наглог развоја градских средина са свим 

последицама које је он доносио, враћа природи и једноставним руралним 

темама, композитори су ретко посезали за лириком својих савременика. 

Српска књижевна авангарда стремила је ка неким другачијим вредностима 

изражавајући се кроз слободне песничке форме. Због тога су је композитори 

хорских дела углавном избегавали, тежећи ка једноставном књижевном 

изразу, блиском широком рецепционом кругу са којим је хорски жанр 

традиционално комуницирао. Изузетак представља поезија Густава Крклеца 

(1899-1977) и Мирослава Крлеже (1893-1981), хрватских песника 

југословенске оријентације. Негујући дух југословенства, композитори попут 

Милоја Милојевића, Михаила Вукдраговића (1900-1986) и Петра Крстића, 

међу свим својим књижевним савременицима, користили су текстове управо 

наведених песника, занемарујући експресионистичке особености њихове 

поезије, какве су у највећем делу свог хорског стваралаштва избегавали. У 

лирици Густава Крклеца преовлађује дескриптиван приступ имагинарним 

пределима
11

, са митолошким мотивима
12

 и повремено бруталним 

асоцијацијама. Поезија Мирослава Крлеже, заступљена је у циклусу Пир 

илузија Милоја Милојевића. Ове песме носе типично експресионистичке 

особине: изразито мрачан, песимистичан и монотон песнички израз прожет 

криковима и сабласним сликама.
13

 

                                                 
9 Милоје Милојевић: Молитва изгнаних на текст Владимира Станимировића 
10 У песми Нејаки Ненаде Драгољуба Филиповића описана је личност из доба Косовске 

битке. Композитор Светомир Настасијевић озвучио је ове стихове у истоименом 

хорском делу. 
11 Молитва шума Михаила Вукдраговића; Девојка и ветар и Лето у срцу Петра 

Крстића 
12 Од врбе свирала Петра Крстића 
13 У питању су песме Вечерње декорације, Триптих и Пир илузија. 
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Фолклорни модернизам је један од ретких стилских праваца међуратне 

српске књижевности који се индиректно одразио на стваралаштво хорских 

дела, премда ово песништво није заступљено међу текстуалним предлошцима 

самих композиција. Његов утицај огледа се у чињеници да се неколико 

међуратних композитора, међу којима су Јован Бандур (1889-1956), Коста 

Манојловић и Јосип Славенски (1896-1955), инспирисало текстовима 

средњовековне поезије, као и стиховима Петра Петровића Његоша (1813-

1851), чије је стваралаштво, иако хронолошки припада предромантизму, 

дубоко утемељено у исконским вредностима и особеностима усмене поезије. 

Поезија овог великана заступљена је у опусу Косте Манојловића (1890-1949), 

композитора који је и сам, попут Његошеве поезије, био окренут архаичним 

темељима фолклорног дискурса. Он је компоновао хорско дело Куда си нам 

улетио на парафразу стихова Тужбалице сестре Батрићеве из Горског 

вијенца. Овај текст представља дванаестерачки изузетак у десетерачки 

грађеном Горском вијенцу, у коме је алегоријски испевана црногорска историја 

кроз мисаоно и филозофско приповедање космичке драме о човеку. (Деретић, 

1983: 641-651). У част стогодишњег јубилеја нашег најстаријег певачког 

друштва - Српског црквеног Панчевачког певачког друштва (1838-1938), Јован 

Бандур написао је циклус мадригала Слово љубве на истоимени поетски спев 

деспота Стефана Лазаревића (1374/5-1427). Ово књижевно ремек-дело сматра 

се једним од најзначајнијих остварења српске средњовековне поезије. Песма у 

прози са акростихом описује “један нови доживљај љубави, која је 

истовремено и братска и младалачка и свеуједињавајућа.” (Павловић, 1994: 

XVIII) 

Степен заступљености поезије појединих песника у опусима 

композитора хорских дела генерално је условљен темама и песничким језиком 

тих остварења. Композитори су се најчешће опредељивали за љубавне, 

патриотске и пасторалне тематске субјекте, без обзира на стилски правац коме 

је та поезија припадала. Иако је распон стилова одабиране лирике био широк, 

од романтизма, преко реализма, до модерне и експресионизма, веза са 

народним духом обезбеђивала је ону танку нит која је спајала већину ових 

текстуалних предложака. Та повезаност испољава се кроз метричку структуру 

романтичарских стихова, патриотско-химничне песме које припадају стилском 

кругу модерне, затим кроз наиван фолклоризам Милорада Петровића 

Сељанчице, али и кроз архаичне текстове песника српског средњег века и 

Петра Петровића Његоша. Аутори хорских дела били су веома доследни 

наведеном принципу. Очигледно је ниво могуће комуникативности 

опредељујуће утицао на настанак ових композиција, како због широког 

рецепционог круга коме се хорски жанр обраћао, тако и због махом 

аматерских извођачких ансамбала којима су композиције биле намењене. 

Самим тим, разумљивост текста и његова блискост публици била је услов без 

кога се није могло. Избор поезије већ проверених романтичарских вредности, 

или оне стваране у XX веку, са реално нижим уметничким претензијама, 

дубоко утемељеним у традицији, био је сигуран и непогрешив пут.  
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Стварајући у духу југословенства, међуратни српски композитори су 

кроз посезање за експресионистичком поезијом хрватских аутора званично 

инаугурисали нови државни културни концепт и путем хорског подијума. 

Комуникативност се у овом случају са тематског и песничко-језичког нивоа 

премештала на идеолошку раван подржавања јужнословенског расположења 

ондашње публике. У сваком од наведених случајева евидентна је условљеност 

и неодвојивост одабира поетског текста од спољашњих фактора. Најпре, оних 

естетских - у домену проверених и потврђених вредности, потом социолошких 

- прилагођеност потребама публике и извођаштва и коначно, такође значајних, 

друштвених и идеолошких.  
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LITERARY CONTEXT OF INTERWAR SERBIAN CHORAL 

MUSIC COMPOSED TO VERSES OF ARTISTIC POETRY 

Abstract. Choral music in Serbia between two world wars developed 

simultaneously in the genre fields of spiritual and folklore music, and music written 

to the verse of artistic poetry. Literary context of the latter genre mostly involved 

poetry from the period of romanticism. Apart from that, certain authors gladly wrote 

music to the lyric poetry of their contemporaries, and there are also examples in 

which composers reached out to the poetry from distant past. This paper deals with 

the analysis of representation of verses of certain poets in the work of musical 

artists. The reasons for the domination of certain thematic fields and influence of 

stylistic orientation of lyricists to composer’s choices are some of the most 

significant conclusions of this text. 
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Сажетак: У раду се истражују елементи трагичног у несатиричним 

приповеткама Радоја Домановића. Најпре се наводе могући приступи 

приликом тумачења феномена трагичног у књижевним делима, са посебним 

освртом на трагично као естетички и етички феномен, као и на начине 

испољавања трагичног у књижевном делу. У средишњем делу су дате основне 

карактеристике Домановићеве несатиричне прозе. Истраживањем трагичних 

елемената су обухваћене приповетке А хлеба...?!, Смрт, Разорена срећа, 

Промашена срећа, Идеалиста, Певачев Ускрс, На раскршћу. Интерпретација 

приповедака у којима су најуочљивији елементи трагичног издваја његове 

најчешће узроке: активно деловање, свесно жртвовање, страдање без кривице, 

прекомереност и сукоб вредности. У завршном делу се указује на значај 

истраживања феномена трагичног у Домановићевом делу и литератури.  

Кључне речи: трагично, кривица, приповетке, проза; феномен; 

елементи 

УВОД 

Сатиричне приповетке Данга, Мртво море и Вођа су дела по којима 

најшира читалачка публика данас познаје Радоја Домановића. Поменуте 

приповетке су оцењене високим оценама књижевне критике и историје као и 

остале Домановићеве сатире. Као мање успешне вредновале су се 

Домановићеве приповетке из сеоске и градске средине и често су заобилажене 

у књижевним проучавањима.  

У несатиричним приповеткама, које су бројне и разноврсне и које су 

настајале за све време Домановићевог књижевног стваралаштва, веома су 

                                                 
1 solasabilja@gmail.com, студент докторских студија, Универзитет у Нишу, Филозофски 

факултет 



64 

упадљиви трагични елементи.
2
 Писац се у њима подудара са глишићевско-

веселиновићевском поетиком, а „његов наративни поступак одвија се у два 

правца: ка идеализацији патријархалних вриједности и препознавању у њима 

онога стабилног елемента и поузданог ослонца у животу јединке, и као њихову 

осјетну и оштру поларизацију и брутално натуралистичко разобличавање 

социјалних, политичких и моралних појава, које су опасно угрожавале или 

потпуно растакале старе односе“ (Максимовић, 2000: 13). Иако у овим 

причама Домановић следи постојеће поетике, уочава се пишчева тенденција ка 

психолошкој нарацији и сложенијим прозним поступцима (унутрашњи 

монолог, доживљени говор, психолошка нарација и дескрипција, 

драматизовани дијалог), и сагледавању животних проблема кроз унутрашња 

преживљавања јунака (Максимовић, 2000: 20-21). У већини ових приповедака 

препознају се трагички тонови и пишчево интересовање за трагичну страну 

живота, чијим се тумачењем може употпунити слика о свеукупном 

Домановићевом стваралаштву.  

Теоретичари књижевности се слажу да је феномен трагичног један од 

најсложенијих естетичких феномена у уметности. Трагика је естетичка 

категорија заснована на појавама из живота и зато садржи богатство живота, 

његову сложеност и разноврсност. Философи су се најчешће бавили 

покушајима дефинисања феномена трагичног полазећи од свог филозофског 

система и придржавајући се њега. Увидом у разноврсна и често тешко 

усагласива тумачења феномена трагичног запажају се два уочљива приступа. 

Први приступ трагично заснива на несавладивом нескладу између поретка 

чињеница и поретка вредности, и изражава се кроз сукобе онога што јесте и 

што би требало да буде према човековим замислима. Овај приступ укључује 

физички и душевни контекст човековог постојања (човек зна да је подложан 

пропадању и смртан, а ипак живи као да је вечит и бесмртан; или, историја је 

пуна сведочанстава о одсуству или непомирљивој сукобљености таквих 

вредности као што су правда, једнакост, истина, слобода, а људи не престају да 

траже начин историјског остварења таквих хуманих вредности). Други 

приступ тумачи трагично као последицу неизбежног сукобљавања двају 

редова највиших вредности, у којем један нужно бива уништен. У овом 

приступу указује се на супротност високих вредности које се међусобно 

искључују (нпр. пријатељство наспрам истинољубивости, љубав према 

лојалности и сл). 

Трагично није чисто естетички феномен јер у теоријским расправама о 

њему има много етичких питања. У животу трагично је пропаст етички 

                                                 
2
 Снежана Милосављевић-Милић истиче да несатиричне приповетке Радоја 

Домановића повезује и једна заједничка морфолошка црта која се тиче статуса 

приповедача. У већем делу приповедака се појављује ЈА-форма приповедања, у једној 

групи дуплирана ЈА-форма коју карактерише оквирна структура и удвајање 

приповедача. На почетку у оквирном делу приче јавља се приповедач у првом лицу 

који ће, као посредник, изнети читаоцима причу коју прича други, унутрашњи 

приповедач, такође у првом лицу (Милосављевић-Милић, 1999: 94). 
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вредног, а естетски трагично није сама пропаст, већ њено појављивање, које 

може имати естетску вредност и изазвати пријатност приликом посматрања, а 

да не повреди морално осећање. Оно што је у обичном животу трагично, није 

трагично и у уметничком смислу. У уметнички трагичном наилазимо на сјај и 

величанственост, иако има и нашег саосећања и патње, оно суштинско у овој 

естетичкој вредности јесте дивљење. Савршенство живота трагичног јунака 

показује се и у томе како он пропада. Ако се питамо о осећајима који потичу 

из личне симпатије с јунаком, тад се наклоност и дивљење јављају пре него 

страх и саосећање, што нипошто не значи да се овим пориче значење патње.  

Трагичну радњу у књижевном делу можемо препознавати по неким 

важним универзалним и свевременским ознакама као што су најпре тешка и 

болна страдања и патња племенитих особа, јаких људи. Трагично открива смрт 

и тешке патње личности, ненадокнадивост губитка личности за људе, утврђује 

бесмртност личности која страда, доприноси философском осмишљавању 

стања света и смисла човековог живота, открива историјске привремено 

нерешиве противречности. У уметности трагично рађа осећање туге (поводом 

јунакове смрти), које се спаја са осећањем тријумфа и радости (поводом 

његове моралне величине и бесмртности), и има очишћавајуће деловање на 

људе (катарза) (Борјев, 2009: 89). 

Феномен трагичног се испољава у књижевном делу као његово кључно 

обележје када је у основи неки пресудан и нерешив сукоб супротстављених, 

разорних, непомирљивих вредности које указују на основну антонимичност 

људског постојања у индивидуално-психолошком и историјском погледу. 

Такав сукоб се може приметити и између различитих носилаца вредности, али 

исто тако и у једној личности – трагичком јунаку, који пропада заједно са 

вредностима чије је он оличење. Он није жртва спољашњих околности или 

неке психолошке, несвесне принуде. Он је жртва сопствене доследности и 

чврстине при заступању одређене идеје по сваку цену.  

Савремена књижевно-теоријска сазнања истичу да је неопходно 

посматрати као основу уметничког постојања, принцип естетског обликовања 

грађе, односно тематску структуру једног књижевног дела, најпре поглед на 

свет, основну слику или основно осећање света, које је садржано у књижевном 

делу. Пошто увек указује на општије проблеме људског живота, истраживање 

трагичног подразумева поглед на шири егзистенцијални контекст у односу на 

конкретну друштвену и психолошку стварност представљену у делу.  

Истраживање феномена трагичног могуће је приликом изучавања 

књижевности у оним делима у којима су карактери, ситуације, догађаји, 

социјалне околности, обележени људским страдањем и усмерени ка 

неумитном несрећном исходу. Ова страдања нису изазвана било каквим 

спољним или случајним узроком, него је то страдање неизбежна последица 

неке дубоке унутрашње (тематске) неминовности, и у том смислу повезано је 

са пишчевим представама о судбини, о основним могућностима постојања и 

људске природе. 
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Феномен трагичног се може тумачити као психичко доживљавање 

праћено осећањем туге, страха, саосећања, сажаљења са трагичким јунаком. 

Потом се тај доживљај може трансформисати у осећање душевног уздизања и 

окрепљења, пошто, иако је јунак патио и страдао, побеђује идеја за чије се 

остварење жртвовао. Оно што се посебно дешава трагичком јунаку не зависи 

од његовог моралног статуса. Ако је трагедија случајно повезана с нечим што 

је он учинио, трагедија лежи у неизбежности последица тог чина, а не у 

његовом моралном значењу. Ако архетипски размишљамо о трагедији, 

препознаћемо у њој мимезу жртве. Трагедија је парадоксална комбинација 

страшљивог осећаја неправичности (јунак мора пасти) и сажаљивог осећаја 

(баш штета што он пада) (Frye, 1979: 243).  

Данас апсолутна трагедија попут античке
3
 није могућа, али су присутне 

индивидуалне конфликтне ситуације појединаца, које постају трагичне када се 

испуне два услова: неминовност и неразрешивост. Постоји приватна, 

индивидуална трагедија која је подједнако уништавајућа и језива као и 

античка (Козак, 2010: 9). Трагично се развија на подлози веома конкретне, 

унутрашње или спољашње, индивидуалне конфликтне ситуације. Трагична 

ситуација не садржи само конфликт, већ саму суштину драмског јунака. У 

модеринијим тумачењима је опште правило да дело које, ма колико било 

озбиљно и племенито, уколико се „срећно“ завршава никако не може бити 

трагедија, што значи да јунак мора пропасти а и вредности којих је он 

заточеник. Када се термин трагично употребљава у модерном смислу, мисли 

се на катастрофални завршетак, што значи да се у трагичним делима приказују 

јунаци који пате и боре се, а завршавају потпуним поразом (Марић, 2008: 62-

75). Трагедију препознајемо и у књижевним делима која нису драме.  

Српска књижевност 19. века је своје доба приказивала као време 

културних промена и великих друштвених кретања који су забележили 

настајање и рушење различитих идеала и разбијање илузија. Српску 

књижевност су тада обележили прелаз из једног доба у друго, сукобљавање 

историјских животних начела у време када је старо још живело, а ново се 

развијало, када се ново сударало са још увек постојаним старим, дакле у време 

које је пружило повољно тло за појаву и очигледно присуство трагичног у 

литератури. У сеоским приповеткама Домановић је сагледао беспомоћног 

                                                 
3 По Аристотелу трагедија треба да пробуди страх и сажаљење. Страх је повезан са 

фабулом, а патња за човека у таквој фабули. Фабула је најчешће ситуација кроз коју 

нам се показује човек како пати. Три главна задатка трагичког песника су грађење 

радње, замисао и осликавање ликова, приказивање човекове душе. У неједнакој борби 

између човека и судбине или између човека и његове природе, трагички песник се 

труди да трагично буде што трагичније, судбина моћнија, а несрећа свеобухватнија. 

Трагичка кривица не проистиче из јунаковог неморала или лошег карактера, већ је 

последица слабости у одређеном тренутку, несналажења, колебања, неприлагођености 

ситуацији. „Трагедија подражава догађаје који изазивају страх и сажаљење. Сажаљење 

изазива само онај који незаслужено пати, а страх онај који је нама сличан“ (Аристотел, 

2002: 65). 
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очајног сељака у безизлазном положају који је свестан тога да је жртва. Он је 

свестан и тога да га беде и сиромаштва неће ослободити ни даноноћни рад ни 

највећи напори. Домановић је више сликао менталитет него појединачну 

психологију, те се овде може говорити о сликама социјалне трагедије и 

пропасти. „Његове белешке о селу у којима су нетачно и неоправдано 

доциније видела претеривања у песимизму, зацрњивања, дале су врло реалне, 

трагично истините моменте из сеоске стварности. У слици сељака нема више 

оног монументалног, епског описивања његове снаге, његове господарске 

независности. Његов сељак је сада црн од земље, тешкога рада, беде“ 

(Глигорић, 1983: 136). У Домановићевим сеоским приповеткама нема 

идиличних тонова. Из њих избија мучни и сурови живот људи у србијанском 

селу и огромно сиромаштво. Домановићеви ликови из сеоских приповедака су 

ликови унесрећених и пропалих људи који су уједно врло побожни и скромни 

(Максимовић, 1999: 178). У овим приповеткама најчешће преовладавају 

трагични тонови и својеврсна фаталистичка предодређеност за страдање.  

Домановићево србијанско село није идилично, али није ни борбено, ни 

бунтовно. Писац је приказао ново стање у србијанском селу које више није 

било хомогено, већ захваћено широким процесом раслојавања. Писац је на 

страни ситног сељака са којим саосећа и преживљава његову беду. 

Домановићеве сеоске приповетке обично немају шире разрађену фабулу. Оне 

су слике једног тренутка, једног расположења, слике последице, резултата 

једног стања. Карактеристичне су и по томе што у њима има често 

непосредног, субјективног учествовања пишчевог у компоновању приповетке 

него што је то случај у књижевном стварању Глишићевом, Веселиновићевом, 

Матавуљевом, Лазаревићевом и Станковићевом „Домановићев стваралачки 

поступак у грађењу сеоске приповетке није богат, али је носио у себи заметке 

померања која су се вршила у прози: од фабулативне епике ка 

импресионистичкој епско-лирској „цртици“ и зато је интересантан“ (Вученов, 

1963: 11-12). Посебно се издвајају приповетке А хлеба!..., У сеоској механи, 

Слава и четири мала дела објављена под заједничким називом Из бележака са 

села.  

У композицији сеоских прича уочава се доминантни контраст 

некадашњих идиличких дечијих слика села и сагледавања из зрелије 

перспективе, као нпр. у приповеци А хлеба...?! која је сва прожета болом и 

очајањем у којој се наратор, након идиличких успомена из детињства, сусреће 

са другом, чија је породица у међувремену осиромашила. Младог сељака Божа 

је притисла тешка судбина тако да он мора да оре њиву чак и док му је 

болесни отац на самрти. Његов болни уздах „А хлеба!“ одређује наслов 

приповетке. У овој причи аутор не даје потпуну слику, већ исечак из 

мукотрпног живота младог сељака. Ликови нису нарочито истакнути већ 

пишчева јасно изражена и горка порука (Максимовић, 1999: 180). 

Трагична страна људског живота се сагледава у самој чињеници да је 

човек смртан и подложан пропадању, што се посебно издваја у приповеци 

Смрт. Старешина породичне задруге је оболео, стање му се погоршава, 
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укућани ишчекују смрт. Без обзира на своје стање он брине више о свом 

домаћинству него о себи самом. Иако болестан он и даље даје савете својим 

наследницима. У овој приповеци аутор веома успешно сугерише атмосферу 

болести у кући, напетости, ишчекивања, бриге и прикривеног, али 

свеприсутног страха, због поразне истине о коначности људског живота. 

Посебну вредност ове приповетке дају свеукупни утисак, сликање понашања 

људи поред постеље изненадно оболелог, као и изванредно прикладни 

дијалози, описи сеоске ноћи и последњег сванућа њеног главног јунака. Са 

друге стране паралелно са тим сликама, писац нас путем слика свакодневних 

активности осталих чланова породице, подсећа да живот иде својим током, 

упркос свему. Као антитеза породичној стрепњи аутор излаже уобичајене 

разговоре окупљених суседа о свакодневним бригама и пословима, који могу 

бити и шаљиви (Максимовић, 2000: 18).  

Групу Домановићевих приповедака у којима доминира Домановићев 

човек сложен и противречан, Димитрије Вученов је назвао приповеткама о 

промашеним животима (Вученов, 1959: 241) и ово је група приповедака у 

којима су трагички елементи најуочљивији. То су приповетке А хлеба !... 

Разорена срећа, На раскршћу, Идеалиста, Певачев Ускрс, Промашена срећа. 

Ликови које срећемо у тим приповеткама су људи који су дубоко несрећни јер 

им живот није био наклоњен и који се најчешће мире са безизлазом у коме су 

се нашли. Писац је покушао да представи њихову психологију, њихова 

унутрашња преживљавања, трагички сукоб са животном збиљом. Путем ових 

ликова писац је одразио друштвену и моралну ситуацију. У њима су се у 

великој мери одразиле друштвене прилике пишчевог доба које су обележиле 

бројне неправде сиромаштво, уништени људски животи и личне трагедије. Из 

ових приповедака избија песимистички тон. Ликови нису узроци сопствених 

несрећа и у њима је мање трагичке кривице. Ови људи су најчешће жртве 

средине, прилика и друштвених односа. Они су у безизлазу, али не страдају 

нагло, већ су осуђени на лагано умирање огорчени и немоћни. Посматрајући 

њихове судбине видимо хаос у тадашњем србијанском друштву које је било 

погубно за малог човека. Слика живота у Домановићевим приповеткама 

гледана из перспективе нпр. Певачевог Ускрса или Идеалисте открива да 

осећања која прожимају ове приповетке управо избијају из ауторовог личног 

осећања и доживљавања живота и пишчевог сукоба са њим. Највећи део ових 

приповедака Домановић је објавио у првој половини 1899, када је његова 

лична ситуација била веома тешка, пошто је био отпуштен из службе и у 

безизлазној ситуацији у том погледу. Интересантно је да „скоро све поменуте 

приповетке имају за главну личност човека који је некад био имућан, па су му 

друштво и пријатељи, људска злоба и непоштење уништили, сломили срећу и 

будућност“ (Вученов, 1959: 256). Прва приповетка објављена те године је А 

хлеба... ?! Следе затим Разорена срећа, На раскршћу, Идеалиста, Певачев 

Ускрс, Промашена срећа.  

Суштина трагичног се, нарочито у античким трагедијама, не налази у 

несрећном расплету толико, колико у јунаковом понашању, који делује у 

оквиру нужности и који је онемогућен да спречи оно што је неизбежно, те 
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својим активним деловањем сам остварује своју трагичну судбину. Тако 

можемо посматрати трагички заплет у приповеци Разорена срећа који се 

заснива на исповести једног „одбаченог човека“ (Максимовић, 2001: 9). Ова 

приповетка открива тајну једног особењака иза кога се заправо крије бивши 

робијаш. Он је пореклом из богате породице. Завршио је четири разреда 

гимназије, био добар и узоран, помагао је свом оцу у трговини и осталим 

пословима. Непосредно пре његовог венчања, коме се веома радовао, дешава 

се један немили догађај који ће младића навести на злочин у коме, истина, није 

било његове кривице, али га ипак, одводи у затвор. Стеван Симић се у 

двадесет другој години верио девојком коју је искрено заволео. Радовао се 

женидби и са нестрпљењем је чекао. Један једини тренутак му је разорио срећу 

и потпуно преокренуо живот. Стеванова породица по мајци је претила 

његовом оцу убиством, јер је осиромашила у парницама које је водила са 

Стевановом породицом, како би добили имовину коју је Стеванова мајка од 

оца наследила. Тако се десило да Стеванов ујак, Пера, удари мучки Стевановог 

оца иза леђа и тешко га повреди. Док се Стеванов отац борио за живот, Стеван 

се није могао изборити са жељом за осветом, узео је очев револвер, појурио ка 

механи у којој се Пера налазио, пуцао у њега и убио га. Стеван је осуђен на 

петнаест година робије. Отац је оздравио али се пропио од туге и за четири 

године пропио и упропастио цели иметак, а потом умро. Стеван је помилован 

након четири године затвора. Вереница се удала за другога. Стеванова 

трагична судбина се не завршава након одслужене казне, већ се наставља. 

Живи повучено, усамљено, неприхваћен, тужан, очајан и одбачен. Ма колико 

се трудио да буде добар и племенит
4
 он је у друштву „сумњив човек“ јер је 

бивши робијаш. 

Модус трагичног, када је трагично етичког значаја, тј. када јунак себе 

жртвује за добробит других можемо препознати у Домановићевој причи 

Идеалиста, у којој нам аутор даје болну и потресну причу једног просветног и 

националног радника који је радио у јужним крајевима Србије који су још 

били неослобођени. Наративно средиште приче је трагична судбина учитеља.
5
 

Главни јунак приче је са много идеала ушао у живот и жртвовао се за њих 

током читавог животног пута. Признање за сав труд и пожртвованост није 

                                                 
4
 Што се оквирног хронотопа тиче, у приповеци Разорена срећа он има амблематичку 

функцију, истиче Снежана Милосављевић-Милић. Опис ентеријера у овој 

Домановићевој приповеци усмерен је на унутрашњој карактеризацији главног јунака – 

обућарски дућан треба да означи Стеванову вредноћу, позитивну страну његове 

личности, с обзиром на његову трагичну кривицу (Милосављевић-Милић, 1999: 98). 
5
 „У приповеци Идеалиста кључ за унутрашњу причу чини новинска вест о смрти 

учитеља Ђорђа. Овај мотив као повод да се исприча живот јунака чест је у прозним 

почецима где омогућује ретроспективну нарацију, мада је једнако чест и у завршним 

оквирима књижевног дела као финална формула. Тако и Стеван Сремац у приповеци 

Чесна старина у уводни део приповетке уноси исти мотив. Ове приповетке су сличне и 

по оквирном хронотопу крчме, интерполацији стихова, сатиричним конотацијама“ 

(Милосављевић-Милић, 1999: 101). 
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добио. Домановићев јунак, ча-Ђорђе је њему самом веома близак. Ову причу 

он пише 1899. када је без службе и средстава за живот, решен да ипак не 

подлегне.  

Уводна сцена богата визуелним и звучним детаљима даје уверљиву 

слику амбијента у коме ће се одиграти Маркова прича. У овој причи је 

ентеријер кафане као симбол уживања у материјалним добрима, пре свега у 

јелу и пићу, дат као супротност пожртвованом и аскетском животу главног 

јунака приче, учитеља Ђорђа идеалисте, како га је назвао оквирни приповедач 

(Милосављевић-Милић, 1999: 97-98). 

Учитељ Ђорђе је као мало ко ступио у живот са „тако много наде и 

идеала, са чврстом одлуком да се бори, пати, да страда, и са пуно наде и 

уверења да скрши све препоне и сметње, да стрпљиво поднесе све тегобе, и да, 

напослетку, победи и пронесе кроз живот бар половину идеала својих“ 

(Домановић, 1964: 285). Он је такође као мало ко успевао да се помири са 

„мишљу да треба стењати од бола, трпети глад, сиротињу, подсмех, презрење 

околине – кад то не мора бити, и гледати друге како живе богато и раскошно, 

весело и задовољно“ (288). Ђорђа никада није заварао лажни блесак новца, 

сјаја и господског благостања. Ни патње ни беда га нису одвраћале од правог 

пута, а ни подсмех неразумних. Ђорђе није подлегао друштву ни друштвеним 

глупостима. Ђорђе је био син богатих родитеља, млад и леп. Најпре је завршио 

учитељску школу а затим у Бечу је две године завршавао своје образовање. 

Био је одличан, вредан и марљив, знао је добро немачки и мађарски. Са таквим 

образовањем је могао направити сјајну чиновничку каријеру. Међутим, он је 

желео да сву своју умну снагу и знање стави у службу неослобођене браће у 

јужним крајевима. Својом вољом се определио за тај позив, отишао је и радио. 

О свом трошку је некада био подигао зграду и у њој учио и одрасле и децу. 

Није знао за умор. Турци су забрањивали да учи одрасле, падао је у њихову 

немилост и ипак истрајавао у томе учећи одрасле ноћу. Учитељ Ђорђе није 

могао да оде у пензију када је за то дошло време јер му нису урачунате године 

службовања док су јужни крајеви били неослобођени, те је зато имао много 

мању плату од оних који су некада били његови ђаци. Радио је и када је био 

већ слаб и немоћан како би добио године службовања неопходне за пензију. 

На крају свога радног века, не добивши ни захвалност, ни разумевање, ни 

одговарајућу надокнаду за сав уложени напор и труд, остављајући сопствену 

децу у беди и сиромаштву он износи поразно сазнање да је свет немилосрдан: 

 „Немојте само бити поштен човек“, рекао је Ђорђе Марку. „Моји 

ученици, које сам и новчано помагао и на пут извео – неће сад да ме виде ... 

Глобили су ме, разумете ли! А неки се подгуркују заједљиво кад ја прођем, и 

зову ме пропалицом... Свет не пита што сте пропали, али чим види у беди и 

сиротињи, одмах сте изгубили све. Дају Вам само презрење... Радите, радите, 

ја се грешим... Будите добри, поштени, али не тражите захвалности – јер ње 

нема... бићете вечити мученик... (Домановић, 1964: 301) 

Ова приповетка је и карактеристична по томе што се једино у њој 

открива Домановићев став и идеалистичко схватање улоге интелигенције „као 
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моторне снаге друштва која је сама способна да друштво поведе у одређеном 

правцу, ка прогресу“ (Вученов, 1959: 254). У приповеци Идеалиста се осуђује 

друштвени систем и поредак у целини, а осуда се овде појављује као пишчев 

коментар, врста пишчеве рефлексије о животу и судбинама својих јунака.  

Када племенита душа јунака трпи без кривице и управо трпљењем 

исказује своју скривену племенитост наилази се на елементе трагичног као 

што се види у приповеци А хлеба...?! У приповеци Певачев Ускрс главни јунак 

такође пропада без своје кривице. Аутор нам износи трагичну психолошку 

драму сиромашног тамбураша, који мора да пева и да се весели са гостима у 

кафани на Ускрс, иако га је раздирала бол због болести детета. Трагика је овде 

мотивисана социјалним разлозима и материјалним разарањем некада имућних 

породица у измењеним економским односима (Максимовић, 2001: 10). Јунак 

приповетке, Пера, син некада имућних родитеља без којих је рано остао, 

оженио се млад, примио наслеђе и почео трговати. Трговачки послови му нису 

ишли добро јер је био наиван, невешт „добра срца и поверљив према сваком, а 

друштво рђаво“, тако да је он већ у тридесетој години осиромашио, имање му 

се продало за дуг. Пријатељи и познаници га напуштају, и он остаје сам са 

женом и четворо деце у беди и сиромаштву. Није био вешт неком занату, али 

је умео лепо да свира у тамбуру и да пева, те напушта место свога рођења и 

одлази у друга места где храни породицу свирајући. Жена је шила рубље 

богатијима и зарађивала и она. А онда се жена разболела, а за њом и дете. Пера 

је своју уштеђевину потрошио на лекове. Приближавао се Ускрс. Празнично 

расположење се ширило на све стране. Перина породица је чекала велики 

празник без новца. Пера се присећао како се некада празновало у његовој 

породици, кад је био дете. Било му је тешко „баш овакви дани, кад је све 

весело, теже падају ономе коме се у души јади свили као сиротом Пери“ 

(Домановић, 2001: 69). Док су се сви наоколо радовали Ускрсу, Перин дом је 

обавијао вео магле, страха и патње јер се дететова болест погоршавала. Док су 

брујала црквена звона објављујући Васкрсење Христово родитељи су се 

молили крај постеље болесног детета. Перу су стално мучила присећања на 

некадашње благостање и садашњу беду и очај. Морао је да заради новац. Узео 

је тамбуру и отишао до кафане, јер је данас празник, људи се радују и веселе, 

певају, тражиће песму. У оближњој кафани сви су га радосно дочекали. Иако 

никада није пио, попио је неколико чашица ракије како би могао да се опусти 

и да пева. Почео је да свира, али глас из грла је тешко излазио. Мучиле су га 

мисли да ли је дете живо, како он пева а дете се мучи у боловима, мора се 

зарадити. Пера је покушавао да пева, али „грло му је суво и као задављено 

неком лоптом, која га гуши“. Присутни су негодовали и тражили да пева боље, 

али је његов глас постајао све тупљи, загушљивији и личио више на стењање, 

него на песму, док се на крају није загушио од плача и тешко зајецао.  

У приповеци Промашена срећа аутор нам представља карактер тврдице, 

који је тешким напором и без скрупула стицао иметак, верујући да је то једини 

начин да се досегне жељена срећа. Али када се је обогатио, главни јунак 

приповетке, Тома, схвата да је неповратно изгубио и душу и срце 

(Максимовић, 2001: 10). У овој причи се може препознати трагичност 
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једноставне кривице која постоји ако је у питању нека прекомереност, 

неумереност или превршеност. Тома је пореклом из сиромашне породице са 

села који је као дечак отишао у град и тамо шегртовао у дућану код газда-

Славка. Био је шегрт, затим калфа, затим је заједно са газда Славком отворио 

још једну радњу. Штедео је, живео скромно, одрицао се било каквих 

удобности. Његово богатство се повећавало. Препродавао је ракију, давао 

новац „под интерес“. За све то време своју породицу готово да није обилазио. 

Мајка му је умрла. Брат је сиротињски живео са женом у њиховој скромној 

колибици. Без обзира што се је богатио и већ постао газда-Тома он је отишао 

своме брату да поделе имовину која им је од оца остала. Била је то само једна 

њива. Са новцем који би добио од те њиве, пошто је буде продао, он ће 

заокруглити неку већу количину новаца, „та му је жеља била јача но љубав 

према брату.“ Све време је мислио како да увећава свој иметак, прилике за 

женидбу је пропуштао мислећи да ће за то бити времена. И обогатио се. Има 

велико имање, неколико лепих кућа, јаше добре коње „има свега што могу 

имати богати људи, па ипак није срећан. На његовом лицу ретко се виђа осмех, 

па и кад се осмехне, то више личи на израз унутрашњег незадовољства, него 

радости...“ (Домановић, 1964: 271). Уживајући у свом богатству он је све више 

осећао сопствену усамљеност и безвредност мукотрпног одрицања труда и 

брига које је уложио како би се обогатио. Почео је да размишља о смрти и 

томе како ће остати потпуно сам. Примећивао је срећу на лицима и у очима 

оних који нису богати као он, који немају ни кирију да му плате. Осећао је 

болове по телу „под плећком“ који су постајали све јачи. У њему се појачавала 

завист и мржња према свему и свакоме. Завидео је и сиротињи у поцепаној 

одећи на њиховом безбрижном лицу, њиховом смеху и шали уз коју раде 

најтеже послове. Сиротом ћурчији, који је код њега становао и каснио са 

киријом распродате су ствари за кирију, Тома није хтео да их сачека. Није 

имао милости за његову децу. Посебно је био осетљив на реч „дечица“. 

Самоћа се све више увлачила у његов живот из кога је саосећање и љубав 

одавно избрисала жеђ за новцем и богатством. 

У приповеци На раскршћу трагично се испољава као последица 

сукобљавања вредности у којима једна мора бити уништена. Јунак је под 

принудом избора, а трагика избора ће се појачавати како се највише вредности 

буду преображавале у своју супротност. У овој приповеци аутор је 

проблематизовао политичке страсти и себичности представљајући њихов 

погубни утицај на живот појединца. Веселин Савковић је мали чиновник у 

једном великом београдском надлештву, он је вредан, савестан, спреман и 

вичан сваком послу. На посао долази први и одлази са посла последњи. Имао 

је жену и четовро ситне деце које је издржавао. Живели су скромно. Онда је 

Веселин због марљивости и труда добио повишицу. Срећно и задовољно је са 

женом маштао како ће са већом платом лакше сви живети. А онда га је шеф 

позвао уочи избора наложивши му да гласа за владину листу ако жели да 

задржи државни посао и обезбеди хлеб својој породици. „Ви сте још млад 

човек, а вредни сте и тачни у својој дужности, те ћете имати лепу каријетру у 

државној служби, али само ако будете слушали све оно што се од вас тражи...“ 
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(Домановић, 2001: 51). Тако је почела морална драма овог чиновника који је 

иначе по опредељењу био опозиционар. Са друге стране у новинама је 

прочитао позив његове странке свим својим члановима да у што већем броју 

изађу на гласање: „Ко не буде дошао, биће као недостојан искључен из 

странке“. Требало је изабрати између породице и грађанске части. Ако га 

отпусте из службе може хранити породицу радећи било који посао, мислио је. 

Са друге стране гризла га је савест док је посматрао безбрижна лица своје деце 

и жене који су се тек обрадовали, јер им је кренуло „на боље“. Кога издати, 

питао се, очекујући дан избора без донете одлуке. 

ЗАКЉУЧАК  

Приповетке Радоја Домановића о сељацима и варошанима, које су 

заобилажене у књижевној критици и историји, имају другачију форму, мотиве, 

ликове, намену у односу на оне по којима се прославио. Истраживањем 

трагичних елемената и њихове заступљености у њима упознајемо једног 

другог Домановића, што свакако употпуњава ауторов књижевни профил и даје 

бољи увид у један део пишчевог стваралаштва. У овим приповеткама 

доминира трагички, песимистички тон и визија света које најчешће покрећу 

активно деловање појединца (Разорена срећа), свесно жртвовање (Идеалиста), 

свест о коначности људског живота (Смрт), страдање без кривице (Певачев 

Ускрс, А хлеба ..?!), трагичност једноставне кривице – прекомереност 

(Промашена срећа), сукоб вредности (На раскршћу).  

Ауторова тенденција ка психолошкој нарацији и сагледавању животних 

проблема кроз унутрашња преживљавања јунака огледају се у приказу 

снажних душевних стања која потресају ликове, изразима напетости, 

ишчекивања, тексоба, осветљавању тренутака емоционалног реаговања и 

различитих супротстављености. Тако се потврђује да је идеја трагедије 

неодвојива од концепта субјекта који је са новом трагедијском свешћу опстаје 

у животу и друштву у коме појединци могу да буду разапети између 

супротстављених припадности, дужности и жеља, у коме економске и 

политичке структуре понекад могу уништити и те како узвишене идеале, за 

које су појединци живели. Без обзира на то што су ове приповетке без јачег 

драмског интезитета, аутор је пронашао начин да нам представи наизглед 

обичне и неминовне облике патње као необичне, јаке и трагичне.  

Концепт трагичног у Домановићевој несатиричној прози рефлектује 

друштвено-историјске прилике у којима је дело настало и открива тренутке 

друштвене, историјске, политичке и моралне кризе у Србији крајем 19. века, 

поткрепљујући разобличавање социјалних, политичких и моралних појава, 

које су нагризале и рушиле све поуздане ослонце у друштву. На крају, он 

указује на одсјај конкретног, стварног живота с обзиром на то да проблем 

трагичног прожима и живот личности, и историју друштва и уметнички 

процес. 
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TRAGIC IN NON-SATIRICAL PROSE OF RADOJE 

DOMANOVIĆ 

Abstract. This paper explores tragic elements in Radoje Domanović’s short 

stories. Firstly, it stipulates the possible approaches to the interpretation of the 

phenomenon of tragic in literary works, with particular review of tragic as aesthetic 

and ethical phenomenon, as well as of the manner in which the tragic is shown in 

literary works. In the central part it describes basic characteristics of Domanović's 

non-satirical prose. The exploration of tragic elements included the short stories A 

hleba...?!, Smrt, Razorena sreća, Promašena sreća, Idealista, Pevačev Uskrs, Na 

raskršću. The interpretation of short stories in which the elements of tragic were 

most visible singled out the most frequent patterns: active actions, conscious 

sacrifice, suffering without guilt, excessiveness and conflict of values. The final part 

points out the importance of exploring the phenomenon of tragic in Domanović’s 

works and literature. 

Key words: tragic; guilt; stories; prose; phenomenon; elements 
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Сажетак: Степен ухрањеност деце један је од важнијих показатеља 

њиховог здравља, психофизичких могућности и потенцијалa за нормалан и 

здрав раст и развој. Циљ студије био је да се утврде разлике у морфолошким 

карактеристикама код седмогодишњих девојчица различитог степена 

ухрањености. Истраживање је спроведено на узорку од 88 девојчица првог 

разреда основних школа града Ниша, просечне године старости 7.07 (±0.5).На 

основу BMI, формирана су три субузорка (нормално ухрањене, прекомерно 

ухрањене и гојазне испитанице). Морфолошки статус утврђен је мерењем 

параметара лонгитудиналне, трансверзалне и циркуларне димензионалности, 

масе теле и поткожног масног ткива. Разлике у морфолошким 

карактеристикама утврђене су МАNOVА/ANOVА-oм и LSD Post Hoc тестом. 

Резултати студије указују да, у односу на степен ухрањености, постоје 

значајне разлике у морфолошким карактеристика код седмогодишњих 

девојчица. Веће вредности морфолошких карактеристика забележене су у 

групи прекомерно ухрањених и гојазних испитаница.  

Кључне речи: степен ухрањености, морфолошке карактеристике, 

девојчице, разлика, основна школа 

УВОД 

Гојазност представља хроничну незаразну болест која настаје као 

последица генотипa и условa средине. Појава гојазности у детињству углавном 

се дефинише као интеракција социјалних, бихејвиоралних, културолошких, 

физиолошких, метаболичких и генетских фактора (Ebbeling, Pawlak, & Ludwig, 

2002; Miller, Rosenbloom, & Silvertstein, 2004). У клиничкој пракси се најчешће 

исказује преко индекса телесне масе (Body mass index-BMI), који показује 

                                                 
1 mdjordjevic@vaspks.edu.rs, Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 
2 rada@fsfv.ni.ac.rs , Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања 
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задовољавајући степен корелације сa директним мерењем садржаја телесне 

масти и код деце и код одраслих. За разлику од одраслих, укупан садржај 

телесне масти код деце и адолесцената условљен је њиховим хронолошким 

узрастом, стадијумом пубертетског развоја, полом и етничким пореклом 

(Rosner, Prineas, Loggie, & Daniels, 1998). 

Пораст броја гојазних особа региструје се широм света код деце, 

адолесцената и одраслих особа. Сматра се да је 1.1 милијарда одраслих, као и 

10% деце у свету, прекомерно ухрањено и гојазно (Haslam & James, 2005). 

Гојазност у детињству достиже епидемиoлошке размере у готово свим 

индустријализованим земљама, при чему је највећи пораст гојазне деце и 

адолесцената регистрован у САД (Kimm & Obarzanek, 2002; Troiano, Flegal, 

Kuczmarski, Campbell, & Koplon, 1995; Ogden, Flegal, Carrol, & Johnson, 2002). 

Од 1960. године инциденција гојазности код деце узраста од 6 до 11 година 

порасла је за 54%, а код младих узраста од 12 до 17 година за скоро 40% 

(Nelms, 2001). У САД проценат гојазне деце узраста од 6 до 11 година је у 

периоду од 1980. до 2008. године готово утростручен, тј. повећан са 7% на 

20% (Ogden, Carroll, Curtin, Lamb, & Flegal, 2010).  

Учесталост гојазности у земљама ЕУ током протекле две до три 

деценије бележила је константан пораст (Lobstein & Frelut, 2003). Процењује 

се да у земљама Европске уније постоји 22 милиона прекомерно ухрањене и 

преко 5 милиона гојазне деце, са преваленцијом која варира од 13% у Финској, 

16% у Чешкој, 33% у Грчкој, до 36% у Италији (Cali & Caprio, 2008). 

Национална студија спроведена у Немачкој указује да је преваленца 

прекомерно ухрањене и гојазне деце узраста од 3 до 18 година, 8.7% и 6.3% 

(Kurth & Rosario, 2007).  

Званични документ Министарства здравља Републике Србије потврђује 

да је једна петина деце и омладине узраста од 7 до 19 година (18%) 

прекомерно ухрањења и гојазна (Министарство здравља Републике Србије, 

2007). Истраживања новијег датума показују да су деца млађег школског 

узраста у 4.6-8.2% случајева гојазна, односно у 11.3-32% случајева прекомерно 

ухрањена (Ђокић и Стојановић, 2010; Богдановић и Чоловић, 2011; Остојић, 

Стојановић, М. Д., Стојановић, В., Марић, и Њаради, 2011). 

Недостатак физичке активности и калорична исхрана неки су од 

доминантних фактора развоја гојазности последњих деценија у свету (Burke, 

2006; Lobstein, Baur, & Uauy, 2004; Roberts, Lucas, & Hirsch, 2000; Lustig, 

2006). Комбиновани ефекти ових промена делују негативно на целокупно 

здравствено стање деце и одраслих, због чега је СЗО означила гојазност као 

један од најважнијих проблема јавног здравља (WHO, 2000). 

Циљ истраживања био је да се утврде разлике у морфолошким 

карактеристикама код седмогодишњих девојчица различитог степена 

ухрањености. 
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МЕТОД 

Узорак испитаника 

Истраживање је спроведено на узорку од 88 девојчица, ученица првог 

разреда основних школа града Ниша. Просечна старост испитаница била је 

7.07 (±0.5). Све испитанице на дан тестирања биле су здраве и имале су писану 

сагласност родитеља и директора школе за учествовању у истраживању. 

Мерења су спроведена у школама за време наставе физичког васпитања. 

Након мерења телесне висине и масе тела и израчунавања вредности 

BMI (према Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000), формирана су три субузорка. 

Први субузорак чинило је 47 нормално ухрањених девојчица, са просечним 

вредностима BMI 16.04 (±1.2). Други субузорак чинило је 28 прекомерно 

ухрањених девојчица, са просечним вредностима BMI 18.91 (±0.7). Трећи 

субузорак чинило је 13 гојазних девојчица, са просечним вредностима BMI 

23.87 (±2.38). 

Мерни инструменти 

Морфолошки статус утврђен је мерењем параметара: лонгитудиналне 

димензионалности (телесна висина, дужина руке, дужина ноге), трансверзалне 

димензионалности (ширина рамена, ширина кукова, ширина карлице), 

циркуларне димензионалности и масе тела (средњи обим груди, обим 

надлакта, обим бутине, обим потколенице) и поткожног масног ткива (кожни 

набор надлакта, кожни набор леђа, кожни набор трбуха, кожни набор бутине, 

кожни набор потколенице). 

За мерење морфолошких карактеристика примењени су 

стандардизовани мерни инструменти по методи коју препоручује 

Интернационални биолошки програм (International Biological Programme) 

(Weiner & Lourie, 1969). 

Методе обраде података 

За све мерене параметре израчуната је средња вредност и стандардна 

девијација. Разлике између група у морфолошким карактеристикама утврђене 

су применом мултиваријентне и униваријантне анализе варијансе 

(МАNOVА/ANOVА). Разлике поређењем група утврђене су LSD Post Hoc 

тестом. За обраду и анализу сирових података коришћен је статистички пакет 

Statistical Package for the Social Science (SPSS), верзија 18.0. 
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РЕЗУЛТАТИ 

На Табели 1 приказани су основни параметри дескриптивне статистике 

морфолошких варијабли нормално ухрањених, прекомерно ухрањених и 

гојазних испитаница. 

Табела 1. Основни параметри дескриптивне статистике 

 Нормално 

ухрањене 

Прекомерно 

ухрањене 

Гојазне 

 Mean SD Mean SD Mean SD 

Телесна висина 125.41 5.86 131.15 5.61 129.35 3.40 

Дужина ноге 68.94 4.14 72.76 4.19 70.23 2.61 

Дужина руке 52.70 2.70 55.23 7.62 53.79 1.53 

Ширина рамена 28.35 6.75 29.10 1.82 29.61 0.93 

Ширина карлице 19.60 1.72 20.81 1.05 21.88 1.06 

Ширина кукова 21.02 1.26 22.58 1.20 23.89 1.21 

Телесна маса 25.27 3.00 32.58 3.06 39.92 4.03 

Об. грудног коша 59.85 3.32 66.47 3.77 72.03 5.08 

Об. надлакта 17.97 1.63 20.67 1.36 22.88 1.98 

Об. бутине 37.07 3.30 41.24 3.54 43.85 7.74 

Об. потколенице 26.07 1.85 28.43 1.70 31.74 2.46 

КН надлакта 10.42 2.95 14.51 2.58 18.62 4.00 

КН леђа 7.08 2.97 11.84 3.54 18.88 6.35 

КН трбуха 8.79 4.31 16.41 5.35 20.58 7.26 

КН бутине 16.24 5.64 21.70 6.28 26.63 6.59 

КН потколенице 11.89 5.11 16.64 6.91 21.23 8.87 

Легенда: Mean - средња вредност; SD - стандардна 

девијација; КН - кожни набор; Об. - Обим 

На основу добијених резултата, може се констатовати да,у односу на 

нормално ухрањене и гојазне, прекомерно ухрањене испитанице имају највеће 

вредности мера лонгитудиналне димензионалности скелета. У свим осталим 

морфолошким карактеристикама највеће вредности имају гојазне, затим следе 

прекомерно ухрањене, док нормално ухрањене испитанице имају најмање 

вредности.  

На Табели 2 приказане су мултиваријантна и униваријантна анализа 

варијансеу морфолошкимваријабламаизмеђу нормално ухрањених, 

прекомерно ухрањених и гојазних испитаница.  

Анализом резултата (Табела 2) може се констатовати да у простору 

морфолошких карактеристика, на мултиваријантном нивоу, постоји 

статистички значајна међугрупна разлика (.000). Резултати униваријантне 

анализе варијансе (Табела 2) указују да су међугрупне разлике статистички 

значајне у скоро свим варијаблама морфолошких карактеристика на нивоу 

значајности од .01. 
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Табела 2. Мултиваријантна и униваријантна анализа варијансе у 

морфолошким карактеристикама испитаница различитог степена ухрањености 

    F      Sig. 

Телесна висина      10.16 .000** 

Дужина ноге 8.13 .001** 

Дужина руке 2.47 .090 

Ширина рамена .39 .673 

Ширина карлице 14.82 .000** 

Ширина кукова 33.10 .000** 

Телесна маса 123.77 .000** 

Обим грудног коша 64.22 .000** 

Обим надлакта 57.18 .000** 

Обим бутине 16.58 .000** 

Обим потколенице 48.53 .000** 

Кожни набор надлакта 43.36 .000** 

Кожни набор леђа 52.24 .000** 

Кожни набор трбуха 35.88 .000** 

Кожни набор бутине 18.02 .000** 

Кожни набор потколенице 12.75 .000** 

Wilk's = 0.086     F = 10.58     р = .000** 

Легенда:Wilk's - Тест Wilksove ламбде; F - Раова F 

апроксимација; p (Sig.) - ниво значајности; 

статистичка значајност разлика ** р < .01 

 

Разлике накнадних поређења (LSD Post Hоc тест) између група у 

морфолошким карактеристикама приказане су на Табели 3. 

Уочава се да гојазне испитанице имају значајно већутелесну висину, 

ширину кукова, ширину карлице, телесну масу, волуминозност тела и 

поткожно масно ткиво, у односу на нормално ухрањене. У односу на 

прекомерно ухрањене, гојазне испитанице имају значајно већу ширину кукова, 

ширину карлице, телесну масу, волуминозност тела и поткожно масно ткиво. 

Значајно веће вредности мера лонгитудиналне димензионалности, поткожног 

масног ткива, масе тела, ширине кукова и карлице имају прекомерно 

ухрањене, у односу на нормално ухрањене испитанице. 
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Табела 12. LSD Post Hoc тест  

 ГРУПЕ   MD  Sig. 

Телесна  
висина 

нормално прекомерно -5.74 .000** 

нормално гојазне -3.93 .025* 

прекомерно гојазне 1.80 .331 

Дужина  

ноге 

нормално прекомерно -3.82 .000** 
нормално гојазне -1.29 .302 

прекомерно гојазне 2.53 .061 

Дужина 

руке 

нормално прекомерно -2.52 .029* 
нормално гојазне -1.09 .467 

прекомерно гојазне 1.44 .372 

Ширина 

рамена 

нормално прекомерно -0.75 .536 

нормално гојазне -1.26 .431 
прекомерно гојазне -0.51 .767 

Ширина 

карлице 

нормално прекомерно -1.20 .001** 

нормално гојазне -2.27 .000** 
прекомерно гојазне -1.06 .031* 

Ширина 

кукова 

нормално прекомерно -1.56 .000** 

нормално гојазне -2.87 .000** 
прекомерно гојазне -1.31 .002** 

Телесна 
маса 

нормално прекомерно -7.30 .000** 

нормално гојазне -14.64 .000** 

прекомерно гојазне -7.34 .000** 

Обим 
грудног коша 

нормално прекомерно -6.61 .000** 

нормално гојазне -12.17 .000** 

прекомерно гојазне -5.56 .000** 

Обим 

надлакта 

нормално прекомерно -2.69 .000** 
нормално гојазне -4.90 .000** 

прекомерно гојазне -2.20 .000** 

Обим 

бутине 

нормално прекомерно -4.17 .000** 
нормално гојазне -6.78 .000** 

прекомерно гојазне -2.61 .073 

Обим 

потколенице 

нормално прекомерно -2.36 .000** 

нормално гојазне -5.67 .000** 
прекомерно гојазне -3.30 .000** 

Кожни набор 

надлакта 

нормално прекомерно -4.08 .000** 

нормално гојазне -8.20 .000** 

прекомерно гојазне -4.11 .000** 

Кожни набор 
леђа 

нормално прекомерно -4.75 .000** 

нормално гојазне -11.79 .000** 
прекомерно гојазне -7.04 .000** 

Кожни набор 
трбуха 

нормално прекомерно -7.61 .000** 

нормално гојазне -11.79 .000** 

прекомерно гојазне -4.17 .018* 

Кожни набор 
бутине 

нормално прекомерно -5.45 .000** 

нормално гојазне -10.38 .000** 

прекомерно гојазне -4.93 .016* 

Кожни набор 

потколенице 

нормално прекомерно -4.74 .002** 
нормално гојазне -9.33 .000** 

прекомерно гојазне -4.58 .034* 

Легенда: Sig. - ниво значајности; MD - разлика у средњим 

вредностима између група; статистичка 

значајност разлика ** р < .01, * р < .05 



83 

ДИСКУСИЈА 

Ухрањеност деце и адолесцената један је од важнијих показатеља 

њиховог здравља, психофизичких могућности и потенцијала за нормалан и 

здрав раст и развој. Свако веће одступање од оптималне телесне масе указује 

на постојеће или будуће симптоме и знакове поремећаја здравља или већ 

развијене болести.  

Добијени резултати у овом истраживању указују на значајне разлике 

између нормално ухрањених, прекомерно ухрањених и гојазних девојчица у 

ширини карлице, ширини кукова, маси и волуминозности тела, као и у 

поткожном масном ткиву. Највеће вредности имале су гојазне, затим следе 

прекомерно ухрањене док су нормално ухрањене имале најмање вредности. 

Утврђене разлике у морфолошким карактеристикама код семогодишњих 

девојчица различитог степена ухрањености су у сагласности, на директан или 

индиректан начин, са досадашњим истраживањима (Lazaar et al., 2007; 

Tokmakidis, Kasambalis, & Christodoulos, 2006; Deforche et al., 2003; Grund et 

al., 2000; Wells et al., 2006). Очекивано је да ће, у односу на нормално 

ухрањене, прекомерно ухрањене и гојазне испитанице услед прекомерне 

тежине тела и веће развијености адипозног ткива имати значајно веће 

вредности трансверзалне димензионалности скелета (посебно у пределу 

карлице и кукова), волуминозности тела и поткожног масног ткива.  

Прекомерна ухрањеност и гојазност код деце носи са собом ризик за 

појаву гојазности и у одраслом добу, уз појаву низа неинфективних обољења 

као што су кардиоваскуларна, дијабет тип II и низ других. Поред здравствених 

сметњи, ови фактори ризика код деце условљавају опадање нивоа 

функционалних способности. Поједини истраживачи (Kоrsten-Reck et al., 2007; 

Macfarlane & Tomkinson, 2007) утврдили су да постоји значајан тренд опадања 

аеробних способности код деце, који је у тесној вези са телесним статусом. 

Гојазна деца мање учествују у физичким активностима и поседују нижи ниво 

аеробних способности у односу на децу која су нормално ухрањена. Због тога 

се улажу велики напори стручњака из области медицине, физичког васпитања 

и спорта како би се промовисала потреба за ангажовањем деце у физичким 

активностима.  

Различити облици организованих физичких активности позитивно 

делују на правилан телесни, психички и моторички развој деце. Физичка 

активност сматра се кључним фактором за здрав физички и ментални развој 

деце (Dencker & Andersen, 2008; Ortega, Ruiz, Castillo, & Sjöström, 2008). 

Протеклих неколико година дошло је до изразитих промена у начину живота 

деце, које су резултовале смањеном физичком активношћу, било да се она 

проводи у игри изван куће или на часовима физичког васпитања (Оgden et al., 

2002; Troiano, 2002). Уместо у игри и спорту деца све више времена проводе 

гледајући телевизију или уз компјутер. Troiano (2002) указује да постоји 

директна повезаност између повећања гојазности и просечног дневног времена 

проведеног гледањем телевизије. 
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ЗАКЉУЧАК 

Превенција гојазности код деце од посебне је важности, обзиром да се 

створене навике у овом периоду живота најчешће задржавају и касније у 

одраслом добу (Guo, Roche, Chumlea, Gardner, & Siervogel, 1994; Zametkin, 

Zoon, Klein, & Munson, 2004). Утврђене разлике у морфолошким 

карактеристикама могу дати одређене смернице за спровођење програма 

превенције гојазности за ову школску популацију. Чињеница да се спонтана 

физичка активност деце при поласку у школу значајно смањује у односу на 

ову активност деце од проходавања до предшколског узраста, додатно 

обавезује укључивање здравствене службе, породице, школе и других 

појединаца у циљу подстицања здравог стила живота и стварања позитивних 

навика везаних за физичку активност. У току реализације програма физичког 

васпитања наставници би требало да примењују специфичан поступак у раду 

са гојазном децом, како би ти програми имали одговарајуће позитивне ефекте. 

Редовна активност аеробног карактера редукује телесну тежину, унапређује 

кардиоваскуларну и респираторну функцију и повећава ниво појединих 

моторичких способности, због чега је неопходно правовремено и 

синхронизовано реаговање школе, родитеља, медицинских радника и 

наставника физичког васпитања и спорта.  
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC AND NUTRITIONAL 

STATUS IN SEVEN-YEAR-OLD GIRLS 

Abstract. Nutritional status of children is one of the most important 

indicators of health, mental and physical capabilities and potential for normal and 

healthy growth and development. The aim of this study was to determine differences 

in morphological characteristics in seven-year-old girls with varying degrees of 

nutritional status. The research was conducted on a sample of 88 first grade students 

of elementary schools in Niš, aged 7.07 (±0.5). Based on the BMI, three sub-

samples were formed (normal weight, overweight and obese subjects). 

Morphological status was determined by measuring the parameters of longitudinal, 

transversal and circulardimensionality, body weight andsubcutaneous fatty tissue. 

Differences in morphological variables were determined by using 

MANOVA/ANOVA and LSD Post Hoc test. The results indicate that, in regards to 

the BMI, there are significant differences in morphological characteristics in seven-

year-old girls. Higher values of morphological characteristics were recorded in 

overweight and obese subjects. 

Key words: nutritional status, morphological characteristic, girls, 

differences, elementary school 
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У ПОТРАЗИ ЗА ДОЛАЗЕЋИМ ВРЕМЕНИМА 

Милентије Ђорђевић, Ничија земља, Просвета, Београд, 2015. 

Већ од првог реда најновијег романа Милентија Ђорђевића Ничија 

земља, од тренутка када залута у место између Опиле и Радибуша, читаоцу је 

јасно да је реч о таквој уметнички обликованој грађи чији је „неимар“ један 

писац који стоји чврсто на врху књижевно-уметничке пирамиде, са које 

посматра читаву књижевност 20. века, преиспитује је, преобликује, 

превреднује, и свој наративни поступак конципира као један амалгам 

поступака писаца из готово свих периода двадесетог века. Када се читалац 

упути низ Криву реку која протиче између Опиле и Радибуша и крене даље низ 

композиционо-сижејни ток романа он може наићи и на историографску страст 

Црњанског, носталгичну поетичност Растка Петровића, Павићеву 

енциклопедичност, неуморно трагање за милозвучјем и архаичношћу израза 

Момчила Настасијевића, флуентност и питку реалистичност Добрице 

Ћосића...  

Између Опиле и Радубуша протиче слузава речица....речица тече право 

и никоме из ових крајева није јасно откуд јој назив Крива река.Нејасно је и то 

да се реком може назвати нешто што тек наличи већем потоку. Али свеједно, 

тако је овде зову, а и свуда је у књигама.... записано: Крива река. Касније је та 

река преименована у Црну реку или с њом помешана. 

Било како било ово поигравање именима топонима, неверодостојност 

извора у вези са називом Крива река - Црна река, које уводи на почетку Указа 

наговештавају и основну пишчеву мисаону прокупацију да је прошлост 

немогуће „рационално ухватити“ и дубље загазити њоме. Управо као и река, 

ток времена упорно и неуморно измиче мисаоном току.. Иако он сматра„да 

имена географских локалитета носе неки печат колективног памћења“, 

поигравање називом реке која ни својим изгледом а ни веродостојношћу списа 

у којима се њено име појављује (потпуно права река названа је кривом; 

алтернација Крива река-Црна река) потврђује основни идејни смер. Овоме 

посебно доприноси чињеница да је писац изабрао географски појам реке која је 

заправо симбол промене (Panta rei), дакле симбол неухватљивости 

прошлости: Прошлост нестаје у речним вировима изнад и испод скеле. 

Дакле, покушај да се оживи и реконструше прошлост егзистира 

истовремено са сумњом да се она уопште може прецизно и коначно 

утврдити.... Иако је писац сав у настојању да настави бергсоновско, 
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прустовско трагање за изгубљеним временом, да призове јављање „прозрака“ 

који би обасјали тмину минулих збивања, он ипак са благом дозом 

меланхолије али и ироније одбацује могућност разотркривања прошлости.  

Међутим, почетак који је сав запретен у тражењу смисла и порекла ових 

станишта, имплицира и пишчево настојање етимолошког сагладавања ствари и 

појава света, подражавање структуре етимолошких митова у којима се трага за 

пореклом неке појаве, предмета, бића или читавог рода, што аутоматски у 

посматрачеву перцепцију уводи и митичност збивања, као и митологизам у 

наративном поступку, митологизам схваћен као истраживање порекла појава, 

збивања, бића...,оживљавање духа првобитних, митских времена када се свет 

још увек приказивао у пуноћи свога постојања“.  

Рецимо на основу основу етимолошког порекла имена варошица о 

којима је реч (Опила и Радибуш) а касније и њихових описа, могу се назрети 

обриси дионизијског и аполонијског принципа (пити и радити, уживање и 

прагматичност) при чему се читаоцу одмах јасно наглашава у ком правцу ће се 

развијати сижејни ток романа: хумора, ироније, парадокса, сатиричног и 

гротескног виђења и сликања света. Све битно у Опили решавало се у главној 

крчми која је у народу била познатија као крчма „Код Мусе и Марка“.....Све 

практичне животне ствари биле су са оне стране воде у Радибушу.....Тамо 

је била пијаца.....У продужетку улице биле су две ковачке радње и једна 

поткивачка,, потпом су се ређали сарачи, мутавџије, гребенари и један 

казанџија.... 

Још једна компонента пишчевог наратива која указује на то да је реч о 

једном дубљем митолошком сагледавању појава јесте и чињеница да митови, 

баш као и пишчева даља нарација, почива на бинарној логици сагледавања 

света. Још је Леви Строс начело бинарне логике прогласио самим 

инструментом митологизовања, у којима постоје фундаменталне антиномије. 

Опозиционо уређењење света релативно често се понавља у делима писаца 

који митологизују, и то су најчешће: живот-смрт, добра судбина-зла судбина, 

горе-доле, мушко – женско, лево - десно, добри – зли, моје- туђе, Сунце-Месец 

и тако даље. 

У роману Ничија земља
1
 ми већ на првим страницама наилазимо на ово 

бинарно сагледавање света: хоризонтално и вертикално (горе-доле, лево-

десно, некад велика река - данас поточић, свадбе - сахране, рођени - мртви). 

Наиме једна варошица смештена је лево, друга десно од речног тока, и из те 

просторне разлике касније произлазе сва могућа разликовања, етичко-

обичајно, морално, животно-делатно, идејно, итд. Скелом се у исто време 

превозе и мртви на сахрани и сватови на венчању, што је још једна, можда и 

                                                 
1 Роман Ничија земља професора Милентија Ђорђевића представљен је 20. новембра у 

Библиотеци града Београда. О роману су говорили др Миодраг Матицки и др 

Добривоје Станојевић. Одломке из романа читала је проф. Јелена Ђ. Ђорђевић. 

Организатор и водитељ промоције био је уредник програма културе проф. Марјан 

Маринковић 
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најважнија одлика бинарног устројства света, живот и смрт, који се 

сучељавају, прожимају и пролазе један поред другог. 

Када је реч о чувеном скелеџији који превози све те супротстављене 

ентитете (добре и лоше, мртве и тек рођене, младе и старе), оно што је битно 

напоменути за даљи ток романа јесте чињеница да скелеџија превози и ВРЕМЕ 

све пркосећи времену.., јер будућност је тамо низ воду у далеким земљанма и 

градовима,а прошлост се утапа ударом таласа у кобилицу скеле и заувек 

нестаје. Да ли је скелеџијино „превожење времена“ најава, или ,„прича у 

причи“ пишчевој, где ће се он наративним средствима касније, у даљем току 

романа, и композиционим средствима ретроспеције прабацивати из разних 

временских токова „превозећи“ време као нешто материјално и релативно? 

Или је пишчево убеђење такво да се на синтагматској оси (просторној) 

догађаји, људи и збивања нижу тако да на парадигматској (временској) нема 

никаквих последица, да се све утапа у једно, да је све једно, и да различита 

настојања (сеобе, победе, порази народа завршавају увек на истим 

координатама, без икакве каузалне фабуларизације, како ће се касније 

испоставити...јер животни принцип је јачи и постојанији од актера збивања, 

али је и непроменљив. Да ли је Исак наудио брату Симеону, или овај њему, ко 

је коме украо земљу, ко су први ољуди Опиле..., све би се то по вољи Божјој 

одиграло и без свих њих, на шта нам писац указује мењајући временске 

перспективе, чинећи нас болно свесним да је воља Божја та на коју се не може 

утицати...јер спас је само довијању, скривању и избегавању; спас је у бежању и 

обмањивању. Човек је по томе звер којој су гоничи стално трагу, а он стално 

у бегу.  

На крају указа приповедач најављује и гротескна збивања у роману: 

....сретаћемо се са причама које су намерно изокретане, са судбинама које су 

удвајане, преслокаване и умножаване, са људима пајацима и дворским лудама, 

са женама и људима чија се чулност и путеност увећава до карикатуре.  

И већ на почетку романа појављује се гротескно представљен лик једног 

од главних јунака ове „хронике паланке“, поп Борчула. Описан је као 

„страшило за птице“, „као јуридиви, ликом и стасом другачији од других“. 

Гротескно у лику појавиће се на неколико места, као што је, рецимо,задњица 

намигуше која се превози скелом, задњица у коју се метиљави несретник 

потпуно изгубио па у том послу није разазнавао где је шта. Међутим, оно што 

је карактеристично за приповедачки проседе Милентија Ђорђевића није 

гротескно у лику, иако постоји читава плејада ликова који искачу из 

свакодвневног контекста (Коџа и Крња, Синђа и Ранђа, Десило, адвокат 

Дрндрара), већ гротескно у поступку и збивању. Гротеска је најуже повезана 

са сатиром, критиком и окрутном негацијом управо у време распадања или 

изобличења одређених друштвених система.  

Наиме, као основно приповедачко средство Милентије Ђорђевић 

користи амбивалентну, односно полисемичку природу категорије комичног и 

смешног. Од безазлене радости и ведрог смеха поводом дељеља „искривљене 

правде“ у Опили категорија смешног се семантички преобликује у гротескну 
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слику света и света насељеног изопаченим и настраним људима. Тако, 

Ђорђевић, своје приповедање отпочиње сценама које искачу из свакодневног 

животног колосека, односно из колосека какав би он требало да буде, и опис 

мештана Опиле и Радибуша отпочиње опилском крчмом, „судницом“, 

затвором, у којима су вечито праведници осуђени на испаштање грехова, 

грехова које нису починили. Ова предестинирана кривица, кривица 

праведника веома често упућује на библијску матрицу у којој је човек рођењем 

на себе навукао кривицу, и стиче се утисак да смо смо сви под капом небеском 

због нечега криви. Милентије Ђорђевић појачава ову слику тиме што се 

приповедач често и позива на Бога, који је, по његовом, приповедачевом 

мишљењу и сам учествовао у додељивању овакве, искривљене правде: ...и 

Вратиша је, кажу, говорио да је враћао као и сам Бог – давао је богатима а а 

смањивао сиромашнима. Таква је вазда и божја воља била - испод 

приповедачевог, чује се и сам пишчев глас. 

Гротеска коју креира Милентије Ђорђевић јесте таква да у себи 

сједињује оба схватања гротеске: и бахтиновски тип, према којем је смех 

дефинисан као универзални поглед на свет, који има исцелитељски, 

обнављајући, препорођујући и стваралачки карактер: слажу се да је баба дуго 

живела и да је севап помоћи јој да се пресели на онај свет....проблем је једино 

што нико није знао како то безболно урадити и коме поверити дужност да 

себи на душу узме грех, ако се о греху уопште и размишљало; али и Кајзерово 

и Тамариново гледиште, која поље смеха пуне вредносно негативним 

садржајима, при чему се рађа негаторски подсмех и подругљиви однос према 

становницма Опиле и Радибуша. Иначе, читава Суданија и живот у њој, читава 

варош састојала се у томе ко ће кога преварити и истина је увек била на 

погрешној страни. Има нечег благог хумористичког у томе да су једино 

лопови, преваранти, среброљупци и сецикесе имали користи од таквог 

система, па чак и оштре ироније: Дакле где год да сте, на лошем сте месту, и 

ко год да сте, бићете на губитку......Човек је ....звер којој су гоничи стално на 

трагу, а он у сталном бегу. Оно што у том бегу успе да ућари, то је живот. 

Ништа више.  

Разлог оваквој појави можда се може потражити у општој атмофери и 

расположењу које доминира романом, а које своје постојање дугује пишчевом 

сталном колебању између дубоког разумевања и симпатије, према људским 

слабостима из чега произлази посебна врста гротескног смеха, простодушног 

хумора, и ироније која се провлачи дуж читавог наративног тока романа. 

Разлика између Ђорђевићевог хумора и ироније јесте у томе што је иронија, за 

разлику од хумора који се само руга постојећем стању ствари, заправо 

подривање и дестабилизоовање осигураваног смисла текста у којој се 

сукобљавају традиционалне представе савршености света и слика у којима се 

приказује неморал на свим нивоима битисања. Због тога можемо рећи да је 

доминантно расположење овог романа заправо иронија, али иронија, која је 

зачињена и меланхолијом и симпатијом према том малом човеку којим 

господаре „зли дуси“, којим влада прагматизам и интерес а који нужно води у 

једно стање огреховљености у којем се налази народ опилски и радибушки.  
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Наравно, на широком плану романа мешају се временске и просторне 

димензије, писац конструише један флуидни контекст у којем ни на 

просторном ни на временском плану не постоји статичност, принципијелност, 

у којем људи руковођени искључиво интересом иду од југа ка северу, севера 

ка југу, добра ка злу, злу ка добром, без јасне свести да све те категорије 

одлучиванња и морала припадају баш њима. Њима руководи виша сила Бог, 

судбина, ђаво... 

Док се налази на станишту спољашње карактеризације и „спољног 

опилског декора“, описујући крчму, суд, затвор, пијацу, и људе у њима, писац 

доприноси готово стватарању једне карневалске атмосфере, при чему 

карневал, у бахтиновском смислу речи, представља другу, слободну, 

неспутану форму постојања, у којем нема, узрочно-последичне везе између 

казне и кривице, већ више једном осећању да је“ живот игра, а игра постаје сам 

живот“. Али са временском ретроспекцијом долази уједно до напуштања 

препорађајућег, стваралачког, позитивног значења смеха. Семантичко поље 

категорије смеха пуни се и вредносно негативним садржајима које су усмерене 

ка јединственом односу према монолитној озбиљности теме сеоба народа, 

јединственом из тог разлога што он почетком 21. века више нема онај 

дивинистички значај какав су имале у литератури која временски претходи 

стваралаштву Милентија Ђорђевића. 

Оно што је важно истаћи за стваралаштво Милентија Ђорђевића јесте 

чињеница да се и на овом аспекту дела огледа извесни митологизам у 

поступку, будући да он у делу не тежи ка превладавању само локалних и 

моралних контрадикторности, већ, се као и у митском моделу мишљења, тежи 

за превладавањем фундаменталних антиномија - метафизичких, универзалних 

или природних. Тако, проблем који заузима централно место романа јесте 

проблем правде у свету, а митску универзалност му обезбеђује чињеница да 

овај проблем досеже до фундаменталних библијских антиномија стања 

невиности и стања човековог пада. На то нас највише упућује опис опилског 

Мардеља чији су „становници“ били само жељни правде и ничега више. 

Помало хиперболички, писац нам представља слику институције у којој 

невини страдају, док се лопови и преваранти извлаче са својим неделима. И 

перспектива приповедача је таква да он сам стоји у стању збуњености због 

огреховљености људске природе, и често упориште за овакво стање тражи у 

обраћању самој Божјој личности али неретко аутоиронијски констатује да је и 

сам Бог на страни грешних. Све ово заједно упућује нас на тему човековог 

пада, првородног греха и кривице јер нико ни у свету представљених 

предметности, па ни сам приповедач, не може рационално да објасни ову 

појаву. Он каже: „И сви су овде мислили исто, да је свет саздан за лопове и 

преваранте, да правда не постоји, да су судови циркус те да и сам господ гура 

кола лоповима и сецикесама. Сви су такође мислили да је господ слеп и да 

само слуша своје сеизе и доглавнике који му све преносе криво.....и најпосле 

нема човека под овом капом небеском који није мислио да је овај свет најгори 

од свих могућих светова, а да је „онај свет“....обична лоповска лагарија“. 
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Дакле изокренута је теорија и о предестинираности, тако да писац, иако 

је у сликању свих превараната, од попа Борчуле, до Коџе и Крње, и готово 

свих ликова у роману, које прекрива патином хумора и сатире, ипак алудира 

на сам првородни грех и карамазовску немогућност одговора на питање: 

одакле зло у свету, и зашто страдају невини, док се њихови крвници извлаче са 

својим неделима. Динамичност приповедања, широка палета ликова који су нам 

у својој несавршености, мутним радњама и грамзивости још и симпатични, 

открива нам једног романсијера који као да је, прихвативши дато стање ствари, 

деистичку истину о инструментализацији зла у свету, наставио да ниже догађаје 

свестан чињенице да оваква питања и нису дата човеку на решавање.  

Међутим, он ипак не може да се до краја помири с овом интелектуалном 

ампутацијом човековог бића. Зато у Опилу шаље једног странца „јунија, 

дванаестог у месецу“ после чијег доласка настаје права катаклизма и потоп. Да 

ли је странац представљао божју епифанију, божјег изасланика као упозорење 

мештанима уочи Страшног суда будући да је опилски суд потпуно огрезао у 

злу? Једно је сигурно. Унутрашња морална тама и духовна конфузија опилског 

народа привукла је спољашњу невољу, ради прочишћења, покајања, 

преумљења. Опила је потопљена, што алудира на библијски сценарио потопа 

због људске огреховљености, моралног и духовног посрнућа народа.  

Питајући се, у лику попа Борчуле, да ли је овако изгледао дан постања или 

дан потопа, писац свог приповедача ретроспективно враћа у време пре овога, можда 

тражећи одговоре у дубинама историје и прецима ових који су до потопа довели. 

Међутим, кад је загазио дубље у временску димензију, када је 

ретроспективно отишао у време предака јунака романа, приповедач је само 

наишао на једну архетипску матрицу која се вековима понавља, а која такође 

потврђује да је људско колективно несвесно огрезло у злу и несавршености. Да 

је њихов архетип као наслеђени оквир, као урођени образац мишљења и 

делања, као конструкт који је структурно складиште целокупног искуства 

човечанства само открио да је опилско зло настало као резултат вековима 

таложеног искуства бројних генерација предака. Приповедач наводи њихове 

бројне грехе: ту је каиновски грех убиства брата (наиме говорило се да је у 

походу стицања имовине Исак убио рођеног брата Симеона), али и аврамски 

грех убиства Исаковог сина. А као један од највећих грехова обојици се 

приписује оцеубиство, које је представљено као лапот – ритуално убијање 

стараца. Приповедач детаљно описује овај догађај заоденут у рухо обичаја, 

ритуала, а права истина опет лежи у несавршености људског бића које иде 

дотле да је у тренуцима глади и немаштине у жељи да се ослободи сувишних 

устију, способно да убије и сопственог оца, и да се, наравно, оправда. Тако нас 

приповедач доводи до првих људи Опиле – Исака и Симеона који по правди 

Божијој нису славно завршили. 

Да ли је ово пишчева вера у дубоку моћ наследне кривице, грехова и 

кривице предака, да ли жеља да покаже да се путем архетипских модела и 

матрица мишљења и делања преносе искуства читавог човечанства; да ли да 

смо само пала бића која се са злом рађају и са злом умиру, и да је зло у нама 
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наслеђено и провирује само у овом или оном појавном облику, и да ли смо ми 

само оруђа у служби неких виших, мистичних сила, виших циљева.... 

Речи пророка Илије на крају романа као да потврђују све ове сумње: 

Али како да објасним људима да се рађамо бесловесни а да одлазимо само са 

тим завежљајем, без златника, приграбљене земље и потрошеног времена. Не 

знам. Сам Бог зна.  

Зато је правда на овом свету недостижна, јер није у нашем поседу, зато 

је истина тако далека јер није производ нашег ума, зато је добро као врховно 

начело сакривено у дубинама Божје промисли јер не припада скровиштима и 

нутринама наше, људске душе, коју на реверс добијамо чином рођења и 

уредно је враћамо. Неко на време, неко пре времена, неко касни, али једино 

сигурно, а то је да је увек враћа, неповратно.  

И у последњем поглављу романа са парадигматичним насловом 

Долазећа времена, Милентије Ђорђевић у исти мах сумира и предвиђа, 

констатује и стрепи, сажима тренутак и вечност, прошлост и будућност, живот 

што буја и смрт која гаси. На један, може се слободно рећи, виртуозан начин 

успева да „прокријумчари“ догађаје из непосредне стварности и сопственог 

окружења што је већ алудирано поднасловом После 1999. , и начини их делом 

универзалног и вечног исходишта човековог пада и кривице која је из њега 

произашла. Тиме испуњава и основни циљ књижевног дела - приказати 

универзално у конкретном, али дубином својих мисаоних и духовних 

преокупација ипак излази из искуствених социјално-историјских и просторно-

временских граница у „вечно“, као „прошлост“ и „будућност“ које се 

актуализују у садашњости. Писац овде сједињује и теорију о вечитом повратку 

истог („нема ничег новог под сунцем“) и есхатолошко предвиђање краја света 

као ерупцију пропадања и уништавања. Распад пуноће и целовитости с 

почетка романа дате су у сликама усахлих река, згаришта кућа, рушевина под 

песком, стада измршавелих оваца, речју, једној апокалиптичној атмосфери 

после Страшног суда. Поигравање просторним и временским границама 

нестаје, доминирају слике статичности и непокретности, и све се поново враћа 

у земљу: Извори и реке нестају као и људи, губе се у земљи која их је дала, 

враћају се прапочетку. Од земље се ништа не може отети. Писац нам овим и 

експлицитно поручује да земља није ничија, а сижејним преокретима свог 

романа он нас болно подсећа да ни време није ничије. Синкретизмом 

временских планова, измештањем временских перспектива, он, нас упозорава 

да нам прети и други пад, пад из времена, јер „избачени из времена, сећамо се 

будућности, не учествујемо више у њој,“ „одлазимо без приграбљене земље и 

потрошеног времена“, баш као што ветар разноси жута зрна песка по бескрају 

и безвремености. 

 

 Др Ана С. Марковић 

Примљен:  14.12.2015. 

Прихваћен: 30.12.2015. 
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ВРАТИ МИ МОЈУ БАЈKУ   у Крушевачком позоришту 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче у Kрушевцу ове године 

је у сарадњи са Kрушевачким позориштем реализовала представу под називом 

Врати ми моју бајку чију је аутор- писац сценарија и режисер професор 

Школе др Ана Марковић. Представа је имала премијеру у Kрушевачком 

позоришту 6. јуна 2015, након чега је настављено са извођењем.  

Представа је доживела и значајан национални успех, и то на 

Kонференцији коју је организовао Дечји културни центар из Београда под 

називом Kултурна улога школе и образовна улога културе – Драма у 

образавању, где је уврштена међу шест најбољих представа из целе Србије. 

Изведена је у Дечјем културном центру на Ташмајданском парку 20. јуна 2015. 

Тема представе: подстицање деце да у ери визуелизације и експанзије 

мас-медија који га чине пасивним посматрачима и конзументима готових 

садржаја, постану "активни учесници" свог детињства, обогаћујући га 

сопственим садржајима, специфичним игралачким и креативним елементима и 

маштовитошћу, стварајући на тај начин своју бајку и свој свет, одбацујући све 

оно што технологизација и виртуелизација намеће као дечју стварност. 

Сиже представе: На почетку представе, две јунакиње, сестре, Скаска и 

Гатка жале се како им је досадно што вековима "причају" о истим стварима и 

како би желеле нешто ново да испричају деци. То осећање деле и Ивица и 

Марица који заједно са сестрама испремештају и трансформишу структурне и 

тематке елементе, улоге и карактере јунака традиционалних бајки (Црвенкапе, 

Пепељуге Снежане...), тако што сваки од њих постаје носилац неке особине 

или радње која подлеже моралној критици, а која није карактеристчна за дату 

бајку или јунака. На тај начин, зачудност, услед измене устаљене 

конструкције, постаје битно средство којим се успоставља и појачава 

васпитно-образовна матрица сваке сцене. 

Ивица и Марица се диве Малом принцу и јунаке других бајки убеђују да 

је у његовим световима занимљивије него у њиховом, као и свету деце, малих 

гледалаца. Он силази на Земљу и разуверава их, објашњавајући деци да је 

детињство и дечји свет једна посебна планета и изузетно доба када свако дете 

треба да створи и оџиви своју бајку. 

Након утврђивања основне идеје, која је делимично настала као 

резултат истраживања спроведених у вртићима ПУ "Ната Вељковић" у 

Kрушевцу, а према којима је ниво читалачке културе деце и познавања 

основних књижевних садржаја на прилично ниском нивоу, и то управо због 

дигитализације, визуелизације и осиромашења животних садржаја, почели смо 

са разрадом сцена тако што је свака од сцена на један шаљив и 
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хумористистичан начин конципирана и као носилац неке васпитно-образовне 

ситуације, која у себи садржи и критику све веће дечје физичке, моралне и 

духовне пасивизираности.  

Тако ће се у првој сцени (путем Црвенкапиног лика) истицати значај 

здраве и правилне исхране, а критиковати пасионираност нездравим навикама;  

у другој ће се путем Пепељугиног и Снежаниног лика критиковати 

фетишизација спољне лепоте, а истицати вредност и значај унутрашње; 

у трећој сцени путем лика Успаване лепотице оштица је стављена на 

физичку пасивност деце и штетност пушења; у четвртој, путем Ивичиног и 

Маричиног лика, указује се на опасност дечје непослушности;  

и на крају, као што је већ напоменуто, деца се подстичу на физичку и 

духовну активност, на враћање традиционалним животним вредностима уз 

помоћ којих једино могу потпуно уживати у детињству и свим даровима које 

оно пружа. Једино на тим здравим темељима могу саградити свој свет, а то је 

свет сопствених бајки, сачињен од маште, авантура и чаролија. 

У представи учествују студенти Високе школе за васпитаче у 

Kрушевцу: Тамара Грујић, Јелена Миладиновић, Милица Николић, Неда Илић, 

Стефан Туфегџић, Александра Димитријевић, Никола Бузгановић, као и 

глумци из позоришта “Kрушка” Здравко Савић и Небојша Милосављевић. 

 

Др Ана С. Марковић 

 

Примљен:  14.12.2015. 

Прихваћен: 09.02.2016. 

 



 

 2015, бр. 8, стр. 99 -101. 

ПРИКАЗ 
 

doi: 10.5937/sinteze0-10209 

 

ДР ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ ЛЕКАР, НАУЧНИК И КЊИЖЕВНИК 

 

Извод из рада др Сање Драче под насловом „Dr Laza K. Lazarevic, the 

founder of Serbian neurology, and his straight-leg-raising test, described and 

published in Serbian Archives in 1880“, који је један од четири награђена 

пројекта у Европи у 2014. години од стране Федерације европских удружења 

неуронаука (Federation of European Neuroscience Societies). 

 

Др Лазар К. Лазаревић (1851-1890 по Јулијанском календару/ -1891 

године по Грегоријанском календару) је био истакнути српски лекар, научник, 

писац и преводилац. Као и Антон П. Чехов, др Лазаревић је у својој личности 

спојио две захтевне професије, лекара и књижевника.  

Др Лазаревић је као лекар радио непуних једанаест година. Иза себе је 

оставио велико дело изузетног клиничара и научника који је учинио много не 

само за медицинску праксу и науку своје мале земље, већ и за значајна 

подручја медицине уопште. Све је то остварио упркос тешким условима у 

којим је живео и радио, породичним трагедијама које му је живот донео и 

упркос тешком обољењу, туберкулози, којe је билo разлог његове преране 

смрти.  

Током 1879. године др Лазаревић успешно завршава студије медицине 

на Friedrich-Wilhelm Универзитету у Берлину, једном од водећих универзитета 

тог доба, одбраном дисертације на немачком језику о деловању токсичних доза 

живе на експерименталне животиње. Промовисан је у звање доктора 

„целокупног лекарства и хирургије“, што одговара данашњем научном звању 

доктора медицинских наука и хирургије. Знања стечена на једном од најјачих 

медицинских центара у Европи, Берлинском Универзитету, покушао је да 

пренесе у ратом разорену Србију. Године 1881, после ступања на снагу 

санитетског законика којим је Варошка болница у Палилули постала Општа 

државна болница у Београду, др Лазаревић постаје примаријус и шеф 

Унутрашњег одељења те болнице, а једно време је обављао и дужност 

заменика управника болнице. Истог дана 1881. године постаје и члан Главног 

санитетског савета Краљевине Србије. Захваљујући својим организационим и 

стручним способностима претвара скромно одељење у праву клинику за 

унутрашње болести, у којој оснива и прву лабораторију изборивши се да у 

Србију стигну први микроскопи. Уводећи прву лабораторију у Србији и сам је 



100 

анализирао поједине препарате под микроскопом. Током свог рада у болници 

и приватној пракси, упркос све лошијем здравственом стању, показивао је 

посебну хуманост лечећи годинама бесплатно цела удружења (Београдску 

трговачку омладину и питомце „Женског друштва“) и сиромашне, којим је 

носио и лекове и новац, сећајући се, вероватно, дана свог сиромаштва током 

студија у Берлину. 

Учествовао је у три рата које је Србија водила: у Првом српско-

турском рату 1876. године у војном санитету, као лекарски помоћник у 

пољској болници Дринске дивизије, у Другом српско-турском рату 1877–1878. 

године као санитетски поручник у болници Дринског корпуса, и у Српско-

бугарском рату 1885. године као санитески мајор. Др Лазаревић је успео, 

упркос свом тешком здравственом стању због активиране туберкулозе, да 

повећа број постеља за 1200 у Војној болници у Нишу и значајно побољша 

стање које је затекао. За свој труд током овог рата одликован је Орденом Св. 

Саве IV реда и Оредном Белог орла V реда. 1889. године, већ тешко оболео од 

туберкулозе, унапређен је у чин санитетског потпуковника и именован за 

личног лекара краља Србије Милана Обреновића и члана Војносанитетског 

комитета. Пристао је, али под условом да не напушта болницу у којој је радио. 

Током свог кратког живота, за непуних 11 година професионалног рада 

(од 1877. до 1890. године) др Лазаревић је објавио сам или у сарадњи 78 

радова и саопштења из различитих медицинских области. Он је стално пратио 

развој медицине. Све док се његово здравствено стање није јако погоршало он 

је присуствовао и активно учествовао на свим седницама Српског лекарског 

друштва на којим је саопштавао медицинске случајеве из своје богате лекарске 

праксе и запажања до којих је долазио. Друштвене прилике у Србији тог 

времена присилиле су га да се као физикус Београдског округа и управник 

Унутрашњег одељења Опште државне болнице у својој лекарској пракси бави 

различитим проблемима. Медицински проблеми и запажања које др Л. 

Лазаревић описује у својим радовима и приказима задивљују својом 

прецизношћу и објективношћу и данас у ери неупоредиво развијеније 

медицинске технологије.  

Својим научним делом др Л. Лазаревић је не само дао немерљив 

допринос развоју медицине у Србији, већ на основу својих оригиналних 

запажања у појединим медицинским публикацијама заслужује приоритет у 

свету. Његови радови су покривали више медицинских области: интерну 

медицину (напрасна смрт услед жучне колике, постављање дијагнозе 

анеуризме аорте аускултацијом, пункција плеуралног излива, ren mobile), 

педијатрију (дифтеријa, тетанус, туберкулозни менигитис, шарлах, рубеола, 

морбили, бронхитис) инфектологију (епидемија пегавог тифуса, случајеви 

сифилиса, беснило), паразитологију (излечење случаја Teniae solium код малог 

детета), малу и хитну хирургију и урологију (успешно опсецање ректума после 

пада на тикву, успешно хирушко збрињавање повреде предњег трбушног зида 

и испадања црева после повреде воловским роговима), офталмологију 

(амблиопија, екстракције катаракте), дерматовенерологију (erythema nodosum), 

гинекологију (случај placentae previae), токсикологију (задесно тровање 
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апотекара морфијумом, тровање лончара оловом са последичном парезом 

руку, тровање фосфором девојчице која је попила растворене главице 

шибица), судску медицину (присуствовао аутопсијама или их је и сам вршио), 

јавно здравство (дезинфиковање школа које су за време рата биле болнице) и 

неурологију.  

Најзначајнији прилог медицинској науци у оквиру научног дела др Л. 

Лазаревића су радови из области неурологије, на основу којих се сматра 

утемељивачем ове гране медицине у Србији. Др Л. Лазаревић је био први 

српски неуролог који је могао равноправно стати уз европске и светске 

научнике из ове области. У оквиру свога неуролошког рада он је дао опис 

транзиторне афазије, неуралгије супраорбиталног нерва, спастичне спиналне 

парализе, прогресивне мишићне дистрофије код одраслих, можданог тумора, 

менингитиса и покушаја лечења хореје. Први је у Србији описао случај 

Паркинсонове болести. Ипак, његов најзначајнији допринос медицинској 

науци и најважније оригинално научно дело је опис теста подизања испружене 

ноге, значајног за правилно постављање дијагнозе ишијаса. Рад др Л. 

Лазаревића о ишијасу је публикован 1880. године на српском језику и 

ћириличном писму под насловом „Ischias postica Cotunni- Један прилог за њену 

диференцијалну дијагнозу“ у часопису Српски Архив за целокупно лекарство. 

1884. године др Лазаревић је исти рад публиковао на немачком језику у 

познатом бечком часопису Allgemeine Wiener medizinische Zeitung. Иако је 

први објавио опис овог теста или знака, др Л. Лазаревић никада није захтевао 

да његов допринос буде и званично признат у медицинској науци.  

Др Л. Лазаревић је иза себе оставио велики опус не само изузетног 

лекара и научника, већ и талентованог књижевника. Др Лазаревић, „српски 

Тургењев“, се сматра творцем савремене српске приповетке и најбољим 

стилистом нашег реализма. Нажалост, током свог кратког животног века, он је 

објавио само осам приповедака, једна је објављена постхумно, а у његовој 

заоставштини је нађено и неколико незавршених рукописа. Његове приповетке 

се сматрају уводом у српску психолошку реалистичку прозу. Преводио је са 

руског, француског и немачког језика.  

 

Напомена 

Овај рад је део пројекта аутора др Сање Драче под насловом „Dr Laza K. 

Lazarevic, the founder of Serbian neurology, and his straight-leg-raising test, 

described and published in Serbian Archives in 1880“, који је један од четири 

награђена пројекта у Европи у 2014. години од стране Федерације европских 

удружења неуронаука (Federation of European Neuroscience Societies).  

Пројекат је доступан на адреси http://neuroscience-lazar-lazarevic.com и 

http://www.fens.org/Outreach/History/History-Online-Projects/Online-projects. 

 

Др Сања Р. Драча 





 

 2015, бр. 8, стр. 103 -103. 

ЛЕТОПИС 
 

doi: 10.5937/sinteze0-10194 

 

ИСТРАЈНОСТ КРЕАТИВНОГ ГЕНА-Ликовно стваралаштво 

породице Рајковић 

Оригинална замисао да се једном изложбом представи ликовно 

остварење сликарске породице Рајковић, Невенке и Зорана, и њиховог сина 

Матије, сведочи ненаметљиво, али и експлицитно, да је, осим емоције, уткане 

у породично заједништво, свако од њих троје освојио просторе слободе да 

властите спознајне импулсе оствари на веома личан и препознатљив начин. 

Невенка је била особа изразите филозофске запитаности. Њена 

сензибилна поезија и мисаони, прозрачни простори њених цртежа и слика, 

надреалним поетичким статусом и ликовном реченицом, која са сигурношћу 

прати семантичке замисли, откривају личност дубоких спознајних могућности 

на тему човековог бивства у Универзуму, где су између живота и смрти 

границе танушне до непостојања. 

Зоранов интерес је усмерен ка спрези изражајних могућности сликарске 

материје, односно уља, и коришћења адекватног сликарског језика. Поглед 

приближен објекту, какав је неки зид, иницира нестајање појавности до 

апстракције уз свођење ритмова, а површина слике постаје сензибилно ткиво 

једног микросвета. Поглед ка удаљеном објекту открива реалност – предела, 

или грађевине, ојачавају игра светлости и ритмови, уз употребу пастелнијих 

тонова и експлицитне беле. 

Изложени цртачки опус Матије Рајковића из периода од 2004 – 2014. 

године, експресивном, а деликатном графијом указује на склоност неговању 

примарне ликовне дисциплине. Сигурни потези преводе тему предела у 

метафору снажно доживљеног увида у животно устројство, уз интиман звук 

веома личне, драмске поетике. Паралелно стварање уљаних слика, обележио је 

истраживачком радозналошћу према могућностима сликарске материје у 

сагласју са личном експресијом. Врло је запажен опус на тему расточених 

аутомобилских телеса - сликовита метафора уметниковог појимања 

пролазности.  

 

Весна Тодоровић, историчар уметности-ликовни критичар 

 

 
Примљен:  14.12.2015. 

Прихваћен: 30.12.2015. 
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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 

странице http://vaspks.edu.rs/index.php/skola/izdavacka-delatnost/sinteze 

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). 

Адреса електронске поште, назив и седиште установе у којој је аутор 

запослен наводе се у фусноти, која је везана за презиме аутора (нпр. 

autor@fil.ac.rs, Универзитет у Београду, Филолошки факултет). Ако је 

аутора више, мора се назначити из које установe потиче сваки од 

наведених аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Назив и број 

пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и 

назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се 

у посебној фусноти, која је двема звездицама везана за назив установе у 

којој је аутор запослен. 

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и рад, 

треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате 

приказаног научног истраживања. 
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Сажетак треба да има између 100 и 250 речи (испод аутора рада) 

штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор иза параграфа 10 pt, (стил 

sažetak). 

Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су 

написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне 

речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза 

параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и 

иза параграфа 30 pt, (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times 

New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt, (стил naslov2). 

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе 

стране странице, први ред увучен 1 cm, простор иза параграфа 3pt, 

(стил tеkst). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се римским 

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, 

часописа, речника и сл.) који се помињу у тексту рада наводе се 

курзивом на језику и писму на којем је публикација чији се наслов 

наводи објављена, било да је реч о оригиналу или о преводу. 

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према 

изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се наводи цитат из 

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 

било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што 

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 

(наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa 

аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке 

странице са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: 

(Петровић, 1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 

непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 
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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 три, четири или пет аутора, у 

уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих 

аутора, док се у сваком наредном навођењу наводи презиме првог а 

осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек 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. 

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 
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аутора/уредника, Наслов публикације. Место издавања: издавач. 

(стране на којима се налази цитирани рад/поглавље/одредница) 

Пример: 

Roulet, E. (2006). The description of text relation markers in the 

Geneva model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to 

discourse particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов часописа, број волумена/године и број, стране. дои 

број 

Пример: 

Harman, G. (1967). Quine on Meaning and Existence, I. The Death of 

Meaning. The Review of Metaphysics, 21(1), 124–151. 

http://doi.org/10.2307/20124498 

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. 

 

Пример: 

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

стр. 15. 
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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. 

Препорука је да се навођене референце провере на сајтовима 

scholar.google.com/, proquest.com/, crossref.org/, vbs.rs/, scindeks.ceon.rs 

kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html, 

kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html  

Сви наведени сервиси пружају помоћ при референцирању за 

различите стилове, као и могућност извоза референци у различите 

формате, за потребе каснијег увоза у различите алате за 

референцирање. Алати за референцирање могу да прикупе метаподатке 

за неку референцу, са веб страница, за касније коришћење у текст 

процесорима. Препоручује се коришћење бесплатних алата за 

референцирање: Zotero, Mendeley, Docear и др. 

Резиме се пише на једном од светских језика, или на српском 

уколико је рад написан на неком страном језику (стил sažetak). 

Кључне речи се пишу на једном од светских језика, или на 

српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne 

reči). 

Радове слати искључиво преко платформе за електронско 

уредништво Асистент. Упутство за коришћење платформе и креирање 

налога можете погледати http://aseestant.ceon.rs/index.php/sinteze 

Службена мејл адреса часописа је  sinteze@vaspks.edu.rs 

 

 

http://scholar.google.com/
http://proquest.com/
http://crossref.org/
http://www.vbs.rs/
../konacno/scindeks.ceon.rs
http://kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html
http://kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html
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