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Прегледни чланак 

ПОРОДИЧНЕ ВРЕДНОСТИ МЛАДИХ У СРБИЈИ 

Ивана С. Манић
1
 

Сажетак: Тема овог рада јесу породичне вредности младих у Србији, 

односно разматрање самог појма као и резултата неких релевантних 

социолошких студија и истраживања о установљеној поларизацији 

породичних вредности код младих, то јест, усвајању модерних породичних 

вредностикод једног дела младих (одлагања склапања брака, вредновања 

ванбрачних кохабитација, симетричног родитељства, једнакости и 

равноправности полова ...) насупрот остатку младих који још увек остају верни 

традиционалним породичним вредностима (вредновању брака и тежње ка 

прокреацији као основној функцији брака, неодобравању развода, склоности 

ка строгој подели улога у породици и асиметричном родитељству...) Рад 

представља покушај аутора да допринесе проширењу научног сазнања из ове 

области.  

Кључне речи: породичне вредности, млади у Србији, традиционалне 

вредности, поларизација, анализа вредности. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Интересовање за питање вредности је одувек било присутно у 

академским дискурсима. Водиле су се дебате о утицају пратећих 

друштвених процеса и догађаја на вредносне системе појединаца док су 

бројне истраживачке студије сведочиле о све већој поларизацији 

вредности у свету и код нас, о својеврсној кризи моралних вредности и 

сумраку морала (Будон, 2005). Резултати ових студија су показали да 

традиционалне-колективистичке вредности карактеристичне за 

поједина друштва све више бивају смењене од стране рационалних, 

                                                 
1ivana.kovacevic@vaspks.edu.rs, Висока школа струковних студија за васпитаче - 

Крушевац 
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модерно-индивидуалистичких вредности које се под утицајем процеса 

модернизације и глобализације шире на сва друштва.На делу је низ 

суштинских трансформација темељних образаца у начину живљења 

људи, образаца људских интеракција и комуникација
2
 па и вредносних 

образаца (Гиденс, 1998:45). Инглехарт је међу првима заступао тезу да 

са друштвено-економским развојем друштва долази до напуштања 

традиционалних и усвајања модерних рационалних вредности. Касније 

је модификовао ову тезу јер је закључио да развој социо-економске 

сфере друштва не гарантује нужно еволуцију вредности већ чини људе 

потенцијално толерантнијим и поверљивијим, више посвећеним 

самореализацији, партиципацији, демократизацији, родној једнакости и 

квалитету живота. Међутим, он је ипак остао при тези да се поглед на 

свет људи из богатих земаља разликује од оног код људи из 

сиромашних земаља, тј. да су у друштвима материјалне оскудице 

заступљене вредности преживљавања или тзв. материјалистичке 

вредности а у друштвима благостања вредности самоекспресије или 

тзв. постматеријалистичке вредности
3
 (Inglehart, 1997). У случају 

Србије, многа истраживања су указала на конфликт вредности, на 

перзистентност традиционалних вредности са њима супростављеним 

модерним вредностима, тј. на паралелно постојање предмодерности, 

модерности и постмодерности. Постоје рационалне вредности али су 

присутне и вредности преживљавања (Pesic, 2006). Посебно је истицано 

да поменута трансформација није заобишла ни сферу породице и брака, 

тј. интимних односа уопште, чак се може рећи да је промена 

вредносних образаца у том домену била највише изражена знајући да 

породица представља темеље вредносног система појединца.  

Предмет дебата су били и млади као појединци посебно склони 

усвајању ових нових, модерних вредности који све више обликују свој 

начин живота водећи се овим вредностима. Они слободно бирају којим 

ће вредностима тежити, више им се то не намеће јер су ауторитети 

(традиција, породица, религија) постали маргинализовани (Bauman, 

1994). Млади су одређени вредностима будућности, то јест, 

вредностима у настајању које носе друштвене промене али су одређени 

и вредностима прошлости које су доминантне вредности у једном 

друштву и омогућавају стабилност. Углавном се констатовало да су 

                                                 
2Рефлексивност модерног друштвеног живота се састоји у чињеници да се друштвене 

праксе непрестано испитују и мењају у светлу нових информација о самим тим 

делатностима, тако да се њихове карактеристике садржински мењају. 
3Кључни индикатори материјализма су подршка законима и социјалном поретку као и 

борба против раста цена, док су кључни индикатори постматеријализма 

самоактуализација, демократија и толеранција. 
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млади “загубљени у транзицији”, без јасних циљева и идеала, без 

перспективе и да су подложни кризи вредносних оријентација и 

сумраку морала (Николић и др., 2004). 

Управо то је и био повод за писање овог рада како бисмо 

проширили круг сазнања о вредностима младих, и посебно – о 

породичним вредностима младих у нашем друштву. Дакле, полазимо 

од резултата истраживања о томе да је приметно усвајање модерних 

породичних вредности код једног броја младих у односу на остале 

младе који још увек остају доследни традиционалним породичним 

вредностима. Оно што желимо да сазнамо јесте да ли је ово стање 

представља нужно нешто негативно, односно да ли је заиста у питању 

криза породичних вредности младих или ова трансформација може 

означавати и позитиван развој у случају породичних вредности младих.  

УТИЦАЈ ДРУШТВЕНИХ ПРОЦЕСА НА ПОРОДИЦУ И ЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

У СРБИЈИ 

Од суштинске важности за истраживање породичних вредности 

младих у нашем друштву јесте разматрање структуралних промена које 

су довеле до трансформације породичне структуре и породичних 

вредносних образаца. Након Другог светског рата, у оквирима 

социјалистичког друштвеног система, кренула је трансформација 

традиционалне породичне структуре
4
, то јест постепено преображавање 

традиционалних породица и попримање форме и структуре модерне 

                                                 
4Традиционалну породицу су одликовали асиметрични односи надређености и 

привилегованости између полова и генерација у породици (старијих над млађима и 

мушкараца над женама), постојање кућног старешине, тј. главе породице, унапред 

дефинисани обрасци понашања, на неки начин приписани (одређени) судбином, 

непознавање плурализма, индивидуализма и равноправности, постојање већег броја 

чланова породичне заједнице и родне поделе улога. Жена је имала мање значајан 

положај, њена дужност се сводила на рађање, бригу о деци, старима и болеснима, 

обављање кућних послова који су се доживљавали као “типично женски послови” а 

мушкарац је имао ауторитет и био је дужан да породици обезбеди материјалну и 

физичку сигурност (заштитник и хранитељ породице). Овај образац је промовисао 

хијерархију полова у корист мушкараца (Stjepanović-Zaharijevski & Petrović, 2014:75). 
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породице
5
. Другу половину XX века обележиоје процес модернизације 

породица у виду депатријархализације и детрадиционализације 

породичне структуре, односа и функција. То је подразумевало 

формирање модерне урбане структуре нуклеарне породице, креирање 

приватног аутономног простора и успостављање равноправнијих и 

егалитарнијих односа међу половима и генерацијама у породици. 

Међутим, имплозија социјализма крајем 80-их и распад Југославије 

који су пратили грађански ратови током 90-их година, условили су јако 

тежак друштвени период. Економска криза, хиперинфлација, наметнуте 

санкције и ратна разарања довели су до блокиране трансформације и 

транзиције српског друштва. Крупне промене и процеси на укупном 

друштвеном плану утицали су и на породице које су доживеле 

заустављање развоја, будући да су биле приморане да се врате на раније 

облике и праксе друштвеног живота (традиционалније начине 

зарађивања и стицања прихода) како би се егзистенцијално одржале 

(Milić, 2010:13). Може се закључити да су породица и брак претрпели 

низ трансформација - од започете модернизације током социјализма, 

преко застоја у периоду блокиране транзиције, до враћања на већ 

превазиђене форме и односе, односно до ретрадиционализације 

породице (Milić, 2006:59). 

Последњих неколико година, породица поново пролази кроз 

велике промене и трансформације. Евидентан је плуралитет нових 

породичних форми и образаца (ванбрачних кохабитација, 

регистрованих партнерстава, “бракова на пробу”, бракова без деце, 

обновљених породице и сл.) који замењује дотада једино признату 

форму нуклеарне породице. Све већи пораст развода бракова указује на 

слабљење брачне институције, јавља се одвајање сексуалности од 

репродукције, симетрично родитељство смењује асиметрично, а врло су 

важне и промене у родном режиму где долази до равноправности и 

једнакости између полова у породици и изван ње. Може се рећи да се 

данас брак и породица виде као „окоштале институције“ које се и даље 

исто зову али им се природа изнутра сасвим променила. Постало је 

                                                 
5Модерна породица је представљала самосталну и засебну сродничку јединицу коју је 

карактерисао релативно слободан избор супружника базиран на љубави, смањен 

ауторитет традиције, губљење односа надређености и привилегованости, већа једнакост 

полова и смер од асиметричних ка партнерским односима међу супружницима (Milić, 

2001: 39). Подела улога и ауторитета није више тако строга као у традиционалној 

породици већ се обликује према договору чланова породице. Афирмише се 

равноправност, лични развој и избор између различитих животних образаца 

(Zaharijevski, 2009).  
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оправдано уместо термина брак користити термине „упаривање“ и 

„распаривање“ (Гиденс, 2005:84). 

Оно што је битно подвући јесте да су све ове трансформације 

породичне структуре оставиле снажан печат и по преовлађујуће 

породичне вредности. Сматра се да су појединци који су били у 

процесу напуштања традиционалних породичних вредности и усвајања 

модерних, били принуђени да се поново врате традиционалним 

породичним вредностима. Међутим, да ли је то заиста тако? Да ли 

један породични вредносни систем заиста доминира над другим? Како 

бисмо дошли до одговора на ово питање, размотрићемо прво сам 

концепт породичних вредности.  

ПОРОДИЦА КАО ВРЕДНОСТ 

Породица је у систему вредности модерног друштва третирана 

као једна од врховних вредности или идеала, узор за друге сфере 

деловања и понашања, то је терминална вредност, вредност сама по 

себи. Она је врховно културно и цивилизацијско добро, чувар и 

преносилац трајних и основних моралних вредности људског друштва. 

Међутим, без обзира да ли се сама породица третира као врховна 

вредност или не, сама породица јесте носилац и медијатор неких 

посебних породичних вредности. У том смислу можемо говорити о 

породичном вредносном систему (Milić, 2001:217). 

Породица има јако важну социјализаторску функцију. Она утиче 

на формирање навика и усвајање одређених ставова и вредности. Већ 

од рођења детета се почиње са усмеравањима и изграђивањем 

одређених вредносних образаца. Може се рећи да породица посредује 

између појединаца и вредности карактеристичних за одређено друштво. 

Сматра се да се индивидуалне разлике у вредностима међу 

припадницима истог друштва у највећој мери могу приписати 

особеностима породице у којој појединци одрастају. Утицај породице 

може бити директан – кроз настојање родитеља да код младих развију 

одређене вредности, а може бити и индиректан – као спонтани резултат 

појединих васпитних поступака и опште породичне климе. Родитељи 

као особе са одређеним системом вредности, служе као модели за 

идентификацију и своја уверења преносе на децу. Дакле, породица 

посредује вредности друштва преводећи их у систем норми и обичаја, 

то јест, изражавајући их разумљивим језиком и везујући их за 

конкретно понашање детета (Голубовић, 1981).  
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Када је реч о формирању вредности које чине индивидуални 

вредносни систем, породица поставља темеље, мада није занемарљив 

ни утицај вршњака, школе, средстава масовних комуникација и 

друштвено-историјских околности у којима појединац живи (Ferić, 

2009). Загорка Голубовић посматра породичне вредности на два нивоа: 

као породичне групне вредности (вредности које се односе на пожељан 

тип породичне организације и породичних односа) и породичне личне 

вредности (вредности које указују на пожељни тип личности). Прва 

група обухвата следеће породичне вредности: вредности 

конкретизоване кроз циљеве који се постављају пред породицу као 

групу (чување породичне традиције, друштвеног угледа, положаја, 

друштвено напредовање, стицање богатстава, одржавање лозе, 

одржавање заједништва и топлине породичног дома); вредности-норме 

којима се регулишу сексуални односи (неодобравање предбрачних и 

ванбрачних односа, вредновање верности и невиности); вредности које 

се тичу самог брака (однос према нелегалном браку, разводу брака); 

вредности и норме које се тичу начина расподеле полних улога у 

породици (подела улога по полу, односи између генерација); вредности 

којима се образлаже или оправдава одређени тип односа у породици 

(ауторитарни или егалитарни); вредности које се тичу циљева 

васпитавања деце у породици (Milić, 2001:222). 

Што се породичних личних вредности тиче, она сматра да ће 

самосталност индивидуе у избору породичних вредности бити 

подстакнута оном врстом социјализације у којој родитељи неће 

пружати детету готове стандарде који се морају примити као такви без 

поговора, већ ће га упознати са алтернативним вредностима и указати 

му на њихов смисао и последице. Родитељи који се руководе само 

конформистичким вредносним оријентацијама ће се трудити да 

формирају вредности детета у свим битним областима функционисања 

према устаљеном узору (Голубовић, 1981:201).  

Анђелка Милић сматра да се вредносни систем породице састоји 

од три нивоа између којих могу постојати темељне нормативне 

неусклађености:  

 На нивоу глобалног друштва постоји и делује вредносни систем 

породице који се тиче пожељног одређења породичног облика, 

састава и функције. Тај ниво се односи на породичну 

идеологију (друштвене вредности фамилизма); 

 На нивоу породица као конкретних породичних група се негује 

групни породични систем - одржавање стабилности породице 

као групе и интеграција групног идентитета; 
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 На индивидуалном нивоу постоје породичне вредности и норме 

које прописују пожељне особине личности и пожељне норме 

понашања у породици (говори се о два скупа вредности - са 

једне стране постоје вредности које одређују пожељне особине 

личности са становишта постојећег или владајућег система и 

породице као његовог подсистема. Реч је о особинама које 

појединцу омогућавају да се најефикасније уклопи у улоге и 

обрасце које систем прописује, тј. реч је о пожељном типу 

конформистичке личности која се безусловно прилагођава 

захтевима и вредностима постојећег друштва. Према другом, 

индивидуа није глина коју треба обликовати према захтевима 

одређеног друштвеног система већ породица има функцију да 

усклади захтеве друштва са диспозицијама индивидуе, тј. она не 

треба да преноси на дете готов систем вредности већ да у њега 

усади критеријуме помоћу којих ће оно бити у стању да 

самостално бира одговарајуће вредности (Matejević, 2007:26).  

У ситуацијама интензивних друштвених промена често долази до 

неусклађености жељених вредности и нормативних захтева између ова 

три нивоа. Најчешће се дешава да под утицајем конкретних 

друштвених околности долази до промена на групном и 

индивидуалном нивоу, услед чега долази до формулисања нових 

вредности, али истовремено на глобалном нивоу друштвена заједница 

задржава традиционални породични систем вредности, како и кад су у 

питању функције и састав породице, тако и кад је у питању њен значај 

за друштво и појединца (Milić, 2001:217). Обрнута ситуација је такође 

могућа. На пример, док се еманципација жена одвија на глобалном 

плану, дотле на породичном плану и даље традиционални, 

патријархални системи вредности остају делотворни и код мушкараца и 

код жена (Milić, 2001:223).  

ПОЛАРИЗАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ ВРЕДНОСТИ 

Као што смо већ поменули, трансформација вредносних образаца 

је највише била изражена у домену породице и њених вредности. С 

једне стране, разликујемо традиционалне породичне вредности 

оличене у виду тежње за очувањем породичне традиције, заједништва и 

топлине породичног дома, поделе улога по половима, асиметричних 

односа између генерација, васпитавања деце у породици, предбрачне 

невиности и брачне верности, то јест, тежње ка избегавању 

предбрачних, ванбрачних и изванбрачних односа, као и развода брака. 
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Са друге стране, можемо разликовати модерне породичне вредности 

које подразумевају тежњу ка индивидуалном развоју појединца, 

равноправности и једнакости полова, укидању строгих подела улога у 

породици, симетричном родитељству и схватању родитељства као 

личног избора, одобравању предбрачних сексуалних односа и 

заједничког живота пре брака, као и одобравање развода брака у 

случају непомирљивих разлика партнера (Stjepanović-Zaharijevski & 

Petrović, 2014).  

У Србији се углавном говори о перзистенцији традиционалних 

вредности у свим областима, па и у породичној. На основу поређења 

података из 1989. и 2004. године, Јелена Пешић закључује да 

традиционалне вредности у Србији остају доминантне, и подразумевају 

оријентисаност ка колективизму, висок скор на скали ауторитарности и 

висок степен патријархалности -традиционално схваћена подела 

послова између полова, дистинкција јавно-приватно и начин 

одлучивања у породици (Pesic, 2006). 

Анализа података квантитаивно-квалитативних истраживања 

спроведених у периоду од 2008 до 2011. године је показала да је и у 

породичном вредносном образцу присутна вредносна транзиција од 

традиционалних ка секуларно-рационалним вредностима. Високо 

вредновање брака и породице нема искључиво обележја 

традиционалног већ једно поред другог егзистирају традиционално, 

модерно и постмодерно, са уоченом тенденцијом удаљавања од 

патријархалног вредносног обрасца. Као што ауторке истичу, 

„прижељкују“ се либералнији обрасци породичних, партнерских и 

родних односа, истовремено се остаје у вредносној матрици која је 

дубоко условљена постојећом социјално-економском ситуацијом у 

Србији (Gavrilović & Stjepanović-Zaharijevski, 2012). 

Анђелка Милић је у свом истраживању анализирала релевантне 

тврдње које су се у основи више односиле на традиционални 

породични систем вредности.Тврдње су биле подељене у четири 

тематске групе: оне које се односе на став према жениној запослености 

и самосталности; оне које се односе на схватање родитељства 

(нарочито поделу улога између оца и мајке); оне које су у вези са родно 

специфичним сексуалним праксама и оне које се односе на схватање 

брака, развода и значаја породице. Сабирањем одговора на свих 14 

тврдњи у скали она је добила скор породичних вредности испитаника 

исказан кроз четири степена: од потпуно традиционалног до потпуно 

модерног становишта. На основу овога, она је закључила да би 

неприхватање ових тврдњи пре могло да значи одбацивање или 



9 

неслагање са традиционалним породичним вредностима него што би се 

са поузданошћу могло тврдити да значи и прихватање модерних 

породичних вредности. Ипак, њихово неприхватање је свакако знак 

кретања ка модернизму и индивидуализму (Milić, 2010: 240). 

МЛАДИ КАО НОСИОЦИ НОВИХ ПОРОДИЧНИХ ВРЕДНОСТИ 

Пре него што пређемо на разматрање породичних вредности 

младих, нужно морамо размотрити сам термин млади. Овај појам се 

често поистовећује са појмом омладина, међутим, има аутора који 

указују на то да је концепт омладине друштвени конструкт модерности, 

а концепт младих друштвени конструкт касне модерности. Такође, 

разлика се састоји и у томе што концепт младих подразумева 

хетерогеност наспрам хомогености оличеној у концету омладине. Он 

указује на варијетете живљених стварности унутар једног периода у 

животним токовима појединаца, који су савременици у истом 

друштвено-историјском контексту (Томановић и др., 2012). 

Појам млади подразумева фазу животног циклуса између 

детињства/адолесценције и одраслости, фазу која иако подразумева 

биолошки узраст више генерација, уствари, представља друштвени 

конструкт. Млади се виде као засебна друштвена група коју дефинишу 

неке заједничке друштвене особине, а њихова понашања и активности 

су одређени системом вредности заједнице којој припадају, свеукупним 

дешавањима у заједници али и системом вредности који прокламују 

одрасли који их васпитавају. Промене које се збивају у савременом 

свету највише погађају управо младе јер савремене генерације сазревају 

у знатно ризичнијим условима под утицајем глобализације и развоја 

информационе технологије. (Пост)модернизацијски процеси који 

укључују слабљење традиционалних породичних и других личних веза 

и односа, као и уврежених начина међугенерацијског преношења 

вредности и образаца понашања, трансформишу и разграђују познате 

облике социјалне репродукције, што присиљава младе на несигурније 

трагање за идентитетом и индивидуалним стратегијама друштвене 

интеграције (Matejević, 2007:10). Може се рећи да су кризе у свим 

сферама живота довеле су и до кризе вредности младих у друштву, 

односно напуштања традиционалних вредности и усвајања модерних 

вредности. Ова трансформација је карактеристична за све области 

живота младих, а ми ћемо се посебно фокусирати на породични домен.  

Поставља се питање: шта је довело до тога да млади све више 

усвајају нове модерне породичне вредности? Неки аутори сматрају да 
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је наметање западних вредности индивидуализма, конзумеризма и 

потрошачког друштва као и масовно запошљавање жена, довело до 

тога да су родитељи стално у трци с временом како би зарадили што 

више и својој деци пружили најбоље услове за одрастање. Међутим, 

управо због тога, они нису у стању да деци посвете довољно времена, 

те се сматра да су изгубили своју социјализаторску улогу и да више 

нису у стању да младима пренесу праве вредности, већ су улогу 

социјализације уместо њих преузели медији. Посредством медија, 

млади усвајају прозападне вредности које углавном представљају 

друштво материјалних вредности где се све мери новцем, у коме људи 

живе убеђени да новац доноси успех и срећу. Сматра се да млади на 

овај начин преузимају и многе глобалне трендове који су већ одавно 

заступљени на Западу (ванбрачне кохабитације, одлагање склапања 

брака, трудноћа као лични избор жене без партнера ...). Међутим, 

нужно је поставити питање да ли је одлагање заснивања породице у 

касне двадесете и ране тридесете последица личног избора младих или 

можда лоше финансијске ситуације у Србији, односно немогућности 

осамостаљивања од родитеља? Нека истраживања долазе до закључка 

да је продужена младост на Западу ствар избора младих а у Србији 

ипак ствар принуде, једна врста осујећене индивидуализације 

(Томановић и др., 2012).  

У својој студији о породичним вредностима и родним односима у 

Србији Бешић једошао до података да је најмлађа генерација у мањој 

мери породично традиционално оријентисана у односу на претходне 

генерације, а више склона модерним породичним вредностима, 

односно родном егалитаризму (Bešić, 2014: 393).  

Захаријевски и Петровић су такође на основу резултата 

истраживања дошле до података да се у Србији не може говорити о 

искључивој доминацији једног породичног вредносног обрасца младих. 

На нивоу читавог узорка је констатована већа наклоност жена у односу 

на мушкарце ка модерном породичном вредносном обрасцу. Ипак, 

разлике нису тако велике да се може говорити о доминантно 

израженим тежњама жена ка модерним породичним вредностима а 

мушкараца ка традиционалним породичним вредностима. Такође, 

показало се да степен образовања младих значајно утиче на схватање 

породичног вредносног обрасца, тј. уочава се тенденција да се постотак 

младих а који прихватају тврдње које репрезентују модерне породичне 

вредности увећава са повећањем степена образовања , односно да се у 

групама са већим степеном стеченог образовања смањује постотак оних 
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који прихватају тврдње које репрезентују традиционалне породичне 

вредности (Stjepanović-Zaharijevski & Petrović, 2014:80).  

Још један од фактора који утиче на усвајање модерних 

породичних вредности код младих јесте ослабљени утицај религије и 

цркве, то јест, опадање моћи ауторитета и њихова маргинализација у 

друштву (Bauman, 1994). Сматра се да је и религија, као и породица, 

изгубила моћ да социјализује чланове друштва а посебно младе. 

Међутим, још увек се разматра да ли је ово заиста карактеристично и за 

наше друштво.  

Опште је познато да утицај православне цркве делује као 

препрека остваривању родне равноправности јер инсистира на 

породици и браку као светињама, тј. намеће религиозни код по коме би 

та породица требало да функционише. Идеологија пропагирања здраве 

и стабилне породице има за последицу искључивање свих 

алтернативних облика заједништва који не одговарају том моделу: 

ванбрачних заједница, хомосексуалних заједница, полигамних 

заједница и сл. те се сматра да код младих који усвајају модерне 

породичне вредности, утицај религије и цркве на формирање ставова и 

вредносних образаца није толико доминантан (Радоман, 2011:31). 

Још једно истраживање је истакло супротстављеност два 

дискурса – дискурс репродуктивних права и слобода тј, залагање за 

индивидуално самоопредељење у погледу репродуктивног понашања и 

дискурс про- наталистичке популационе политике односно залагања за 

репродукцију у циљу опстанка нације. Ова про-наталистичка политика 

захтева од жена да обављају своје улоге као мајке и рађају што више 

деце а уколико оне то одбију зарад каријере виде се као себичне, склоне 

материјализму и оне које имају искривљен систем вредности. Такође, 

православна црква забрањује коришћење контрацепције и абортус и 

одбацује став да жена има право на приватност свог тела због веће 

вредности живота дате од Бога. Црква жестоко осуђује каријеризам 

жена и сматра да је то један од главних разлога пада наталитета у Србји 

(Ђорић & Гавриловић, 2006:78).  

Поменута истраживања сведоче о томе да је за младе у Србији 

заиста карактеристична криза породичних вредносних оријентација. 

Међутим, да ли та криза нужно има негативну конотацију? Тачно је да 

млади све више одбацују традиционалне породичне вредности, 

покушавајући да следе неке нове, модерне породичне вредности. Тачно 

је да су „загубљени у транзицији“, још увек неуспевајући да обликују 

њима својствен систем породичних вредности. Многи су фактори који 

утичу на поменуту трансформацију вредности а у овом раду су 
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поменути само неки од њих: опадање моћи ауторитета у друштву 

(породице, религије и цркве), лоша економска ситуација у земљи, 

образовни ниво младих, каријеризам жена и сл.  

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Овај рад представља покушај аутора да допринесе научном 

сазнању о питању вредности и поларизацији вредности у свету и код 

нас. Сумирајући резултате релевантних социолошких истраживања која 

су се бавила концептом вредности уопште, али и концептом 

породичних вредности младих, аутор је дошао до закључка да је 

поменута поларизација породичних вредности (на традиционалне и 

модерне) доиста присутна и код младих у Србији али се не може 

говорити о искључивој доминацији једног породичног обрасца над 

другим, као ни о томе да је ова поларизација нужно последица личног 

избора младих. Намеће се закључак да је криза и трансформација 

породичних вредности младих ипак последица лошег социо-

економског развоја у Србији, нека врста прилагођавања на тренутне 

животне услове. У том контексту, одлагање склапања брака у касне 

двадесете и ране тридесете године живота младих није нужно 

последица усвајања глобалних трендова и модерних породичних 

вредности. То је једна врста осујећене индивидуализације младих, 

немогућност осамостаљивања од родитеља и заснивања своје породице. 

Међутим, све чешће заступање асиметричног родитељства и 

егалитарнијих партнерских односа код младих нужно јесте показатељ 

усвајања модерних породичних вредности, што оставља простора за 

претпоставку да се не ради о кризи као нечему негативном већ о кризи 

као својеврсној промени на боље. 
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Сажета:. У раду аутори приказују зачетке писмености и 

идентификују основне специфичности прединституционалног васпитања и 

образовања старих Словена. Од компоненти васпитног процеса доминантну 

улогу има морално васпитање – моралне врлине преносе се са генерације на 

генерацију, док се интелектуално васпитање своди на учење говора, касније 

схватање количина – мјерењем, бројањем и рачунањем. Интензитет 

друштвених фактора који утичу на васпитање Словена, различит је. 

Доминантну улогу има породица, религија, затим култура, обичаји, традиција. 

Ту су и географски фактори, посебно они везани за климу, природне 

специфичности, географски простор на који су се доселили Словени. 

Примање хришћанства представља један од најзначајнијих 

цивилизацијских догађаја у историји словенских народа. Изразито је 

процесуалне природе. Прва фаза христијанизације Словена мало је позната, 

али су културне тековине хришћанства значајне, посебно оне везане за појаву 

првог словенског писма. Историјски извори указују да не постоје довољни 

докази да су Словени прије примања хришћанства имали своје писмо. 

Највјероватније су користили рабош и друге мнемотехничке или магијске 

знакове, док нису упознали писма развијених цивилизација. Озбиљан задатак 

на стварању првог словенског писма преузела су браћа Ћирило и Методије, 

који су створили глагољицу, касније ћирилицу. Просвјетитељски рад Ћирила и 

Методија имао је епохални значај за будући културни развој словенских 

народа. Ученици Ћирила и Методија, нарочито Климент и Наум, у својој 

школи оспособљавали су полазнике да читају и пишу, и да стичу елемнтарна 

знања, а и васпитавали их. Као средства васпитања користили су примјер 

учитеља, усмену и писмену ријеч.  

                                                 
1 mile.ilic@unibl.rs, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет 
2 tatjana.mihajlovic@unibl.rs, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет 
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У Охриду се, захваљујући просвјетитељима и првим зачецима 

институционалног васпитања и образовања, развио интензиван мисионарски 

рад, спремани су свештеници из словенских редова. Своје ученике ипођаконе, 

ђаконе и презвитере слали су не само у југозападне крајеве Македоније, већ и 

даље међу Србе. Захваљујући ученицима Клименту и Науму, ширили су 

просвјетне и васпитне идеје и књижевни рад у јужним словенским земљама, 

које у средњем вијеку наставља просвјетитељ Свети Сава, стварајући темеље 

долазећој институционализацији васпитања и образовања Срба. 

Кључне речи: прединституционално васпитање и образовање, прво 

словенско писмо, глагољица, Ћирило и Методије, Охридска школа.  

УВОД 

Прве сигурне вијести о поријеклу Словена, доносе римски аутори 

Гај Плиније Старији (Gaius Plinius Secundus Maior), око 98. године наше 

ере и Птоломеј (Claudius Ptolemaeus), средином другог вијека наше ере. 

Али ови аутори не говоре о Словенима под њиховим именом, „већ 

именом Венети, Венеди, као што су их називали њихови сусједи“ 

(Антољак, 1970: 55). Претпоставља се да тај назив има келтско, 

односно несловенско, а можда и праиндоевропско поријекло. 

Употребљавали су га Германи за Словене (овим именом Њемци и данас 

називају неке Словене). Име Словени јавља се први пут код непознатог 

византијског аутора почетком 5. вијека као Склавини. Касније, у 6. 

вијеку, византијски „аутор Прокопије је први који их назива 

Склабеони, Склабонои или Склабои“ (Ибидем: 56). Упоредо са овим 

именом код византијских аутора из 6. вијека и прве половине 7. вијека, 

јавља се и треће име – Анти или Антес. Праотаџбина
3
 Словена била је 

највјероватније између ријеке Висле, Дњепра, Десне, Западне Двине и 

Карпата, или чак у Полесју, у троуглу Брест – Литовск – Мохилев – 

Кијев.  

                                                 
3
 Словени су у својој европској праотаџбини живјели као и остали сусједни народи у 

организацијама заснованим на крвном сродству, у гентилним родовским заједницама. У 

родовско-племенским заједницама старих Словена сва имовина је заједничка. Сви 

чланови заједнице способни за рад обавезни су да раде за заједницу, јер само тиме 

стичу право да се користе производњом заједнице. Углавном, у заједници је постојала 

подјела рада на мушке и женске послове. Жене се брину о храни, раде пољске радове, 

гаје стоку, преду, брину се о одијевању. Лијечење рана и њега болесника такође пада у 

дио послова које обављају жене. Нико нема неких специјалних привилегија. У таквој 

родовској демократији влада потпуна равноправност. О свим важним питањима 

заједнице одлучује се на родовско-племенским скупштинама. Цијенила се рјечитост, 

способност појединца да пред скупштином развија и брани одређено схватање.  
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Родовска заједница у којој су живјели Словени, након 

досељавања на Балканско полуострво везана је за извјестан степен 

развоја и начина прикупљања средстава за живот. Историјски извори 

указују да су се бавили ловом, риболовом, дрводељством, што им није 

био искључиви извор задовољавања животних потреба (Ђорђевић, 

1958; Пипер, 1998). Главна занимања била су земљорадња
4
 и 

сточарство.  

Словени се помињу и као вјешти градитељи мостова и разних 

ријечних пловила, спретних (с обзиром на физичку конституцију
5
) 

приликом прелаза ријека на својим моноксилима
6
 и чамцима (Антољак, 

1970; Пипер, 1998). Псеудо-Маврикије хвали Словене и „њихову нарав, 

простосрдачност, гостољубивост, пријатно понашање према 

странцима“ (Антољак, 1970: 67). Ово указује да су се њихове моралне 

врлине преносиле са генерације на генерацију, а затим сачувале у 

народном предању. Посебно се од моралних врлина истиче дубоко 

поштовање Словена, које су имали према родитељима и старијима. За 

старе Словене отац је, као у „родовском Риму глава породице (pater 

familias)“ (Zaninović, 1988: 39). Он је свети хранилац, благ отац, пастир 

и учитељ; до изражаја је долазила и честитост њихових жена. 

Васпитање дјеце до седме године на основу „закључака наших 

историчара повјерено је бризи старијих људи и жена“ (Ђорђевић, 1958: 

5). Заправо онима који имају највише животног искуства, стрпљења и 

времена да се баве васпитањем дјеце. Због година стари људи не иду на 

радове ван куће – остају да чувају и поучавају дјецу. Њега подмлатка, 

васпитање дјеце, у оваквим заједницама је брига свих. За најмлађе 

постоји „слободна дјечија игра и занимање, забављање у неком 

материјалу“ (Ђорђевић, 1958: 5). Уколико су дјеца старија и одраслија, 

                                                 
4 Посебно је значајна земљорадња о чему свједочи и њихов стари календар у коме су 

имена мјесеци дата с обзиром на земљорадничке послове: травањ, липањ, српањ, 

коловоз, листопад итд. Ипак њихова земљорадња, као главна грана производње је 

неразвијена. Сматра се да је због тога „заостало и њихово наоружање и њихова 

политичка организација“ (Ђорђевић, 1958: 4). Како је заостало наоружање Словена у 

борби против византијске војске најчешће су прибјегавали „ратним лукавствима 

(слањем ратних шпијуна у извиђање); у одбрани служили су се тактиком нагомилавања 

кола у круг чиме су ставили неку врсту бедема јер нису познавали ратни ред нити 

концентрисано учешће у борби“ (Група аутора, 1970: 66). 
5 Што се тиче физичког раста, Словени су били необично снажни, у погледу боје коже 

и тијела нису ни превише бијели, ни превише црни, већ плавокоси (Ђорђевић, 1954). 

Због своје снажне конструкције лако су могли поднијети сваку временску ситуацију, 

оскудицу у храни и одјећи.  
6 Моноксилион (грч. mόnos, hỳlon дрво) чамац израђен, издубљен од једног стабла, 

орāница (Вујаклија, 2006: 562). 
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па и зрелија, утолико се све више уводе у озбиљан друштвено-користан 

рад одраслих. Млади прво присуствују раду старијих, а затим им се даје 

обавеза да чувају стоку и живину, раде лакше домаће послове. Дјеца се 

тако припремају за рад непосредним учешћем у појединим 

активностима и уводе у заједницу одраслих.  

Интелектуално васпитање и образовање, ограничено је у почетку 

на учење говора, затим на усвајање јасних појмова о предметима и 

збивањима из непосредне околине, а касније се проширило на схватање 

количина – мјерењем, бројањем и рачунањем. Упоредо са 

интелектуалним, стиче се и естетско образовање. Смисао за лијепо 

развија се углавном пјевањем и украшавањем предмета (шарање и вез). 

Од инструмената Словени су познавали тамбуру (kitharu).  

ПРИМАЊЕ ХРИШЋАНСТВА И ПОЧЕЦИ СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ 

Историјски извори указују да је прва фаза христијанизације Срба 

веома мало позната. По свој прилици први мисионари су Методијеви 

ученици који су употребљавали латински језик.  

Изгледа да је хришћанство прво примио горњи слој српског 

друштва, а да је већина становништва дуго задржала своју стару 

словенску паганску религију. Претпоставља се да су настанак и 

празновање породичног празника славе – Срба, уствари измјењени 

облици старог поштовања предака (култ предака). Почетак словенских 

сеоба, чији је интензитет био на врхунцу у 6. и 7. вијеку наше ере, 

значио је почетну фазу раскида са једном културом, и приближавање 

другој, која се умногоме разликовала од словенске културе. Тај процес 

(који је трајао готово бар миленијум) подстицали су многи фактори – 

друштвени, политчки, економски и други – а међу њима важно мјесто 

имали су и религијски.  

Уласком у круг хришћанске цивилизације, Словени су могли да 

приме изузетно богато културно наслијеђе, оплемењујући га властитим. 

Али то примање није ишло без одрицања: стара религија и укупан 

поглед на свијет неспојиви су са хришћанством и морали су бити 

напуштени. То је, разумије се, био дуготрајан и болан процес који, 

фактички, никада није сасвим завршен, јер су се паганска вјеровања и 

обичаји, макар и у траговима, сачували код појединих словенских 

народа до наших дана, често мање или више успјешно у 

христијанизованом облику.  

Међутим, за словенску културу примање хришћанства имало је и 

једну посебну далекосежну посљедицу: подјелу хришћанске културе 
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између два хришћанска цивилизацијска круга – источног и западног. Та 

подјела почела је улажењем појединих словенских племена у сферу 

Западног римског царства или источног Византијског царства, односно 

подјелом хришћанске цркве на два њена главна дијела – православни и 

римокатолички. Сви каснији догађаји из историје једне или друге цркве 

увијек су остављали посљедице и на ширем просвјетитељском плану.  

За Словене су културне тековине хришћанства биле огромне, а 

међу њима од посебног значаја је писменост. Не постоје довољно 

поуздани докази да су Словени прије примања хришћанства имали 

своје писмо (Пипер, 1998; Ђорђић, 1990). Највјероватније га нису 

имали, већ су користили рабош
7
 и друге мнемотехничке или магијске 

знакове, док нису упознали писма развијенијих цивилизација. У додиру 

са грчким и латинским писмом, Словени су их несумњиво 

несистематски користили (разумије се само они који су се тим писмима 

мање или више служили), за кратке записе словениских ријечи када је 

то било потребно. Употреба грчког и латинског писма трајала је много 

година. Тешкоћа око употребе ових двају азбука била је нарочито 

велика када је требало „означавати оне гласове из словенског језика за 

које није било потребних слова у римској или грчкој азбуци“ (Антољак, 

1970: 91). Све ово указује да је постојала „некаква словенска писменост 

прије стварања словенске азбуке“ (Антољак, 1970: 91). Међутим, 

примјена грчке азбуке није престала проналаском словенске азбуке: 

многе појаве у току вијекова указују на то да је она продужена. Стога је 

било неопходно стварати ново словенско писмо. Овај озбиљан задатак 

на себе су преузела учена браћа Ћирило и Методије, поријеклом Грци. 

СТВАРАЊЕ СЛОВЕНСКЕ АЗБУКЕ  

У славистици и историјској науци постоји мишљење да су у 

Византији средином 9. вијека вршене припреме за стварање словенске 

азбуке и писмености. На томе су могли бити ангажовани познати 

византијски учени људи, међу њима – словенска браћа Ћирило и 

                                                 

7 Рабош је штап на коме су неписмени Словени урезивали црте и резе (зарезе) који су 

означавали бројеве, али не и слова или ријечи. Словени нису били једини народи који 

су користили црте и резе за писање. У почетку су у неким земљама финансијски и 

други документи, наредбе и текстови били урезивани на тврдом материјалу: камену, 

плочи, бакарним и древним таблицама и томе слично. Неки су народи, уколико нису 

позајмљивали већ формиране азбуке других народа – користили црте и резе познате као 

хијероглифи (Трнавац, 2012: 467). 
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Методије
8
. Према (Арсић, 2012), њихова појава означава радикалну 

прекретницу, јер уз ширење хришћанства почиње општесловенска, па 

тако и српска писменост.  

Многи историјски записи тога времена, свједоче да је 

„човјекољубац бог, који све уређује и не оставља рода човјечијег без 

разума, управо послао светога Ћирила и његовог брата Методија међу 

словенски народ“ (Kulundžić, 1957: 557). За Ћирила се казало да је 

позната његова „љубав према читању и писању“ (Ђорђић, 1990: 11), да 

је код филозофа Фотија учио граматику, књижевност и реторику, 

дијалектику и хришћанско богословље (филозофију). „Брзина се 

здружила са марљивошћу, једна је претходила другој, и тако се 

постижу знање и вјештине“ (Житије Ћирилово: 51). Ћирило је имао 

сјајне резултате на пољу науке. Постао је полиглота. Како кажу извори, 

осим „грчког, говорио и словенски, јеврејски, арапски, хазарски и 

готски (њемачки) језик“. Тако је Ћирило 836. године словенски језик 

прилагодио писму грчке минускуле
9
 додајући графичке знакове за 

консонанте којих нема у грчком језику и писму, а у употреби су у 

словенском језику. Настала је глагољица „прво словенско писмо, према 

глаголу глагољати, што значи брзо говорити“ (Јовић, 1997: 50). Имала 

је 38 слова, која су се изговарала: аз, буки, вједи, глагољ, добро, јест, је, 

зјело, земља, иже, и, како, људи, мисљете, наш, он, о, покој, рци, слово, 

твердо, от, хјер, ци, хјер, ци, фита, черв, ша, јер (тврдо), јер (меко), јери, 

јат, ју, јус, јен, ижица и Ћ.  

                                                 
8
 Словенски апостоли, познатији као Свети Ћирило (грч. Κύριλλος, старословенски 

Кѷриллъ, рођен 827. или 828. године, а умро 869) и Свети Методије (грч. Μεθόδιος, 

старословенски, Меѳодїи) (рођен 815. или 820. године, умро 885. године), синови су 

угледног византијског официра Лава и мајке Марије. Ћирил(о), словенски првоучитељ 

родио се 827. или 828. године у Солуну, као седмо дијете. Одликовао се „изразитом 

талентованошћу, умношћу, проницљивошћу, успјесима“ (Житије Ћирилово: 51). Више 

од учености, у његовом изгледу испољавала се „благост, бесједоваше са онима којима 

бијеше корисније, избјегавајући оне који иду странпутицом и размишљаше како би 

промијенио земаљско небеским, ослободио се од овога тијела и живио са Богом“ 

(Житије Ћирилово: 51). Методије, старији брат Ћирилов, рођен је 820. године (према 

неким изворима 815. године). У житију га непознати писац упоређује са многим 

Божијим угодницима. „Са једнима је, наиме, био раван, а од других мало мањи, а од 

неких већи, рјечите престигнувши дјелом, а трудбенике ријечју...посједовао је тјелесну 

чистоту, светост, срчаност и благост, милосрђе и љубав, страственост и стрпљење, 

бивајући све за свакога да би све придобио“ (Житије Методијево: 152). Међу особинама 

Методијеве личности наводе се „тврдост, тихост, милост, љубав, страдање и трпљење“ 

(Охридски, Преславски, Трифуновић, Грицкат, & Недељковић, 1964: 37). 
9 Минускули (лат. minusculus омањи) врста веома малих слова (Вујаклија, 2006: 552). 
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Писмо на које су Браћа са сарадницима, превели са грчког – 

Свето писмо и друге богослужбене књиге, одговарало је језику Словена 

настањених на простору ширег солунског залеђа. Данас се тај језик 

назива црквенословенски или старословенски. Послије латинског, 

словенски језик представља најраширенији литургијски језик у цијелом 

хришћанству.  

И поред великог броја анализа и студија, у науци се све до данас 

„води спор око тога која од ове двије азбуке има првенство, односно 

коју је азбуку сачинио Ћирило: глагољицу или нешто млађу ћирилицу“ 

(Јовић, 1997: 50). Према мишљењу „већине научника он је прво 

саставио глагољицу...има пак научника који мисле да је ћирилица прва 

словенска азбука, а има и оних за које је Ћирило обе азбуке саставио 

истовремено“ (Јовић, 1997: 50). Једно је сигурно, да је за име Ћирила и 

Методија везано „стварање прве словенске азбуке глагољице у другој 

половини 9. вијека без чега се писменост и улазак Словена у ред 

културних народа не би могла ни замислити“ (Ћунковић, 1965: 6). Два 

најрелевантнија извора за изучавање овог питања представљају тзв. 

Панонска (или Великоморавска) житија
10

 (односно Житија Ћирила и 

Методија коју су написали њихови ученици) и полемички спис 

Црнорисца
11

 Храброг (настао крајем 9. и почетком 10. вијека). Ниједан 

од ова два извора не пружа сигурне доказе који би говорили у прилог 

веће старине једног или другог писма.  

У науци се углавном прихвата да је глагољица прво словенско 

писмо, да су Ћирило и Методије зачетници словенске писмености. 

Историјски извори указују да су постојала два типа глагољице: округли 

(у Бугарској и Македонији) и угласти (у Далмацији и Хрватској). 

Округли тип глагољице касније, замијењен је Ћириловом „угоднијом и 

једноставнијом ћирилицом“ (Микић, 2003: 23), а угласти живи и даље у 

јавном и приватном животу до 15. вијека, у цркви и у неким општинама 

у Далмацији и приморју, и данас. Митар Пешикан (1993), прецизно је 

формулисао словенско писмо глагољицу. То је Ћирилова азбука која је 

у „основи била преоблика грчког писма, уз дораду коју је изискивао 

тадашњи словенски гласовни систем“ (Пешикан, 1993: 11).  

                                                 
10

 Житије су животопис светаца, хагиографија; опис нечијег живота уопште, 

биографија; доживљаји из нечијег живота (Трнавац, 2012: 171). 
11

 Црноризац, православни монах; израз је проистекао из карактеристичне боје одјеће 

коју су носили монаси, не само током средњег вијека, него и раније (још од 4. вијека, 

када је дошло до устројења највећег броја елемената монашког живота); тада је 

прихваћено да боја одјеће коју носе монаси буде црна (Трнавац, 2012: 171). 
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Уз настанак словенске глагољице важно је такође нагласити: да је 

словенски самогласнички и сугласнички систем много богатији од 

грчког; да је за све те гласове требало измислити нова слова. Зато су из 

„грчке уницијале узета 24 непромијењена слова и њима додато још 14, 

вјероватно из глагољице, за оне гласове словенских народа којих нема“ 

(Kulundžić, 1957: 571). То су слова од којих потичу „наша садашња: Б, 

Ж, Ц, Ч, Ш“ (Пешикан, 1993: 11). Ово је разлог што стари ћирилски 

текстови на први поглед изгледају као грчки. Може се рећи да је 

„ћирилица настала крајем 9. вијека у Симеоновој Бугарској, двадесетак 

година послије глагољице“ (Ђорђић, 1990: 31). У самом настанку 

ћирилице свакако највећи дио морали су имати ученици солунске 

Браће, који су послије прогона из Моравске уточиште нашли у 

бугарској држави. Тамо су сачинили друго словенско писмо (ћирилицу) 

и по свој прилици, из поштовања свога учитеља Ћирила назвали су је 

ћирилица. Они су заправо преобликовали глагољицу, с обзиром да се у 

десетом вијеку јавила потреба усавршавања првобитног словенског 

писма (глагољице) у ћирилицу. „Ћирилица је постала опште писмо 

Македонаца, Срба, Бугара и Руса“ (Ilić, 2013: 27). Како је била лакша за 

употребу „убрзо је потиснула глагољицу и преовладала“ (Ћунковић, 

1965: 6). Најстарији ћирилични рукопис настао у том времену је 

Мирослављево јеванђеље
12

.  

ПРОСВJЕТИТЕЉСКИ РАД ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА  

За Црнорисца Храброг, глагољица је састављена 885. године, 

прије моравске мисије. Зашто је важан овај податак? Зато што су 

Ћирило и Методије, њихови ученици и пратиоци, стигли у Моравску 

крајем 863. године. То значи да су Браћа „саставила глагољицу 

неколико година прије одласка у Моравску и да су могли да је 

употребљавају у христијанизацији Јужних Словена“ (Јовановић, 2013: 

20). Прије него су кренули у великоморавску кнежевину, Браћа су са 

неколико својих ученика 863. године превели велики број црквених 

књига. У кнежевини су остали више од три године вршећи са успјехом 

своју просвјетитељску мисију. Кнез Растислав је Браћи дао извјестан 

број „тамошње младежи да их поучавају словенском писму и 

                                                 
12

Мирослављево јеванђеље је најзначајнији ћирилични споменик српске и 

јужнословенске, односно српско-словенске писмености из 12. вијека. У њему су 

упоредо заступљена два правописа: зетско-хумски и рашки. Рукопис се до 1896. године 

налазио у Хиландару, када је поклоњен краљу Александру Обреновићу приликом 

његове посјете Атосу. Данас се чува у Народном музеју у Београду, а један лист у 

Публичној библиотеци у Санкт Петербургу.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1896
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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словенској књизи“ (Јовановић, 2013: 20). Свети Ћирило и Методије су 

хришћанство прво почели да проповиједају у Моравској, а онда у 

сусједним словенским земљама „у Далмацији и Истрији које су 

обратили у православну вјеру“ (Милаш, 1985: 324). 

Словенско богослужење ширило се на рачун латинскога. 

Проповиједајући Божију ријеч на народном језику и обављајући службе 

црквене на језику који је народ разумијевао, Ћирило и Методије 

„обратили су били к себи све Славене из Моравске и других славенских 

земаља, тако да нико већ није хтио слушати латина“ (Милаш, 1985: 

323). Због тога су морали да издрже борбу са латинским свештенством 

(посебно Салцбургским архиепископом
13

), које се бојало да ће изгубити 

свој утицај међу Словенима.  

Како је Велика Моравска припадала западној цркви (чувала 

јединство са хришћанским истоком), било је потребно да и папа, као 

глава западног хришћанства одобри рад Ћирила и Методија, а нарочито 

да допусти словенску литургију, јер се на западу служило на латинском 

језику. Папа је (без обзира што се бојао да ће изгубити свој утицај међу 

Словенима), учинио изузетак и благословио словенске богослужбене 

књиге, а тиме и словенско писмо.  

У Риму су произведени за свештенике и ученици који су са 

Ћирилом и Методијем дошли из Моравске. Ћирило се у Риму повукао 

по трећи пут у грчки манастир. „У зиму 868. године разболио се. 

Осјећајући скору смрт, крајем године Ћирило је примио монашки лик и 

име Ћирило“ (Охридски, Преславски, Трифуновић, Грицкат, & 

Недељковић, 1964: 30). Пред смрт завјетовао је свога брата да настави 

свету ствар просвјећивања Словена. Ћирило је иза себе оставио много 

проповиједи, говора, превода и других књижевно-богословских радова 

везаних за његов рад учитеља вјере. 

Методија су након братове смрти чекали велики задаци. Постао је 

архиепископ на пространој епархији, која је захватала шире области 

Велике Моравске и Паноније. У прољеће 870. године папа „посвети 

                                                 
13 Тиме би архиепископ губио и „десетину што је добивао и трећи дјео дохода од 

славенских земаља, и сву своју власт“ (Милаш, 1985: 324). Ово је био довољан разлог 

да се Браћа са својим ученицима упуте (867. године) венецијанском епископу, како би 

рукоположио њихове свештенике, чиме би ојачали кадровску структуру. Пут их је 

водио преко словеначке кнежевине Паноније (данашња западна Мађарска), којом је 

управљао њемачки вазал кнез Коцељ. Он се такође заинтересовао за мисионарски рад 

Солунске Браће. Од њих је, заједно са педесетак својих ученика научио словенско 

писмо, како би могли читати словенске књиге. На путу из Паноније задржали су се у 

Млецима, а затим примили позив од папе Николе I да дођу у Рим. У Риму (868. године) 

их није дочекао папа Никола (у међувремену је умро), већ нови папа (Х)Ардијан II. 
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Методија за епископа. Тиме му даде власт која му је била 

потребна...Методије је сад могао редити своје ученике и стварно 

оснивати словенску цркву“
14

 (Поповић, 2004: 33).  

Задње године свога живота посветио је раду на превођењу 

допунских дијелова Светога писма и других литургијских књига. У 

његовој житији истиче се да је Методије како би ријешио своје бриге 

поставио међу своје ученике два свештеника који су брзо писали. 

Превео је најприје, за кратко вријеме „све књиге Светог писма у току 

шест мјесеци. У почетку, само псалтир
15

, Јеванђеље са Дјелима 

апостолским и изабраним молитвама, а затим и номоканон
16

“ (Lehr-

Splawinski, 1967: 179). Пред крај живота видећи да је његово дјело, 

ограничено само на Моравску и Панонију, окренуо се балканским 

Словенима. Зато је требао отићи у Цариград да у споразуму са царем 

Василијем I и патријархом изради план рада. Методије је тада оставио у 

Цариграду своја два ученика, свештеника и ђакона. Тај план је почео 

давати резултате ускоро послије Методијеве смрти. За свога 

насљедника Методије је препоручио Горазда, једног од његових 

                                                 
14 Архиепископ Методије је од Светоплука доживљавао неугодности и оштре нападе 

(тамница, зима, шибање бичем и сл.). Због тога је за наводне оптужбе морао опет ићи у 

Рим (879. године) да се оправда пред новим папом Иваном (Јован) VIII. „Свјестан у 

своју правичност, Методије похита у Рим одма“ (Милаш, 1985: 339). Јаким утицајем, 

личношћу, својим високим црквеним чином, уз способност да се озбиљним 

аргументима разложно супротстави папи за све оптужбе, папа Иван (Јован) му је 

потврдио архиепископско достојанство. Свечано признаје „Методијево православље, 

налази га невиним у свему ономе, у чему су га оптужили...те признаје да је вршење 

свете Литургије на словенском језику потпуно сугласно са установама и обичајима 

римске цркве“ (Милаш, 1985: 347). Али, да би задовољио и њемачку страну, папа Иван 

(Јован) одабрао је на препоруку Светоплукову, Методију за помоћника њемца Вихинга. 

До краја живота архиепископ Методије имао је изразитог непријатеља у њему. Вихинг 

је препоручен папи кроз Светоплука од „латино-њемачке странке, која је намјеравала 

да подигне у словенској црквеној области свога човјека који би у згоди да непрестано 

сметње Методију прави и да му згодније замке плете“ (Милаш, 1985. 347). На тај начин 

у црквену управу посијано је сјеме раздора које ствара неред. На све начине почели су 

правити сметње Методију. „Никакво средство, пак ни лаж, није им било зазорно“ 

(Милаш, 1985: 348). Папе су „штитиле словенске апостоле кад им је у рачун ишло, а 

кад није – гонили су их“ (Милаш, 1985: 334). То је период када је папа хтио да потчини 

својој власти Бугаре, Хрвате и Далматинце. 
15

 Псалтир, је старозавјетна књига са 150 псалама (молитве изражене у форми пјесме). 

У православној цркви: богослужбена књига из које се читају и пјевају псалми. У 

недостатку уџбеника, псалтир је служио као књига за учење читања (Трнавац, 2012: 

469). 
16

 Номоканон је мали зборник државних и црквених закона; у грчко-православној 

цркви: ручна књига црквеног права коју је 883. године израдио патријарх Фотије 

(Трнавац, 2012: 371). 
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вјерних ученика. Нажалост ову одлуку папа Стефан V, након 

Методијеве смрти није испоштовао. Методијево дјело доживљава 

кризу, а словенска црква је обезглављена. И поред свих тешкоћа које су 

снашле словенски народ, словенска писменост није у потпуности 

изгубљена.  

Можемо рећи да су Ћирило и Методије и поред свих тешкоћа на 

које су наилазили успјешно извршили своју просвјетитељску мисију 

започету прије 1150. година. Захваљујући њиховим прегнућима 

омогућен је и постигнут каснији процват средњовјековног књижевног 

рада у свој својој стваралачкој разноврсности. Књижевно дјело које су 

за собом оставили састојало се у сљедећем: „створили су књижевни 

језик (старословенски), саставили буквицу за тај језик (глагољицу), 

написали прве књиге словенске, превели их са грчкога“ (Поповић, 

2004: 50). Тако је развој писмености ишао „упоредо са општим 

културним напретком и у духовном и материјалном погледу“ (Ђорђић, 

1990: 62). Света Браћа запалила су тако „свјетиљку, која је српском 

народу показала пут којим треба ићи“ (Рајчевић, 2013: 25). Трагови 

записани глагољицом, а затим нешто млађом ћирилицом, потврда су 

духовне неуништивости и смисла човјековог постојања у вјечности. 

Просвјетитељски рад Ћирила и Методија имао је епохални значај 

за будући културни развој словенских народа, који су након смрти 

наставили њихови ученици. Они се разлилазе на више страна: једни иду 

на запад, у Чешку; други се спуштају на Јадранско приморје, а трећи 

одлазе на југоисток у бугарску државу кнеза Бориса, у којој се тада 

налазио и Београд. У Београду их је прихватио Борисов намјесник. 

Тиме је словенска писменост заједно са ученицима Браће добила ново 

плодно тле за свој даљи и широки развој писмености. Својим радом 

овдје су се истакли њихови ученици Климент и Наум. Захваљујући 

њима поред развоја писмености „заслужни су и за бујан монашки 

живот“ (Слијепчевић, 2002: 36) заједно са Константином Преславским. 

Треба такође истаћи, да језик на који су Ћирило и Методије 

превели основне вјерске књиге (псалтир, Јеванђеље са дјелима 

Апостолским), језик Македонских Словена. С обзиром на веома мале 

разлике у језику међу словенским племенима, он је такорећи био 

заједнички, па се као такав у науци назива старословенским. Временом 

је, међутим дошло до диференцирања у погледу језика словенских 

народа. Сваки од њих уносио је у првобитни старословенски језик 

особине народног говора, вршећи на тај начин измјене фонетског, 

морфолошког и лексичког карактера стварајући своју рецензију. Тако 

су настале македонска, српска, бугарска и друге рецензије словенског 
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језика, а међу најстаријим и најљепшим споменицима српске рецензије 

спада Мирослављево јевађеље.  

Најстарији споменици на старословенском језику писани 

глагољицом потичу из 10. вијека (дјело монаха Храброг, Асеманово 

јеванђеље, Синајски псалтир), а писани ћирилицом из 11. вијека 

(Савина књига, Супрасаљски зборник). У кијевској Духовној академији 

чува се најстарији рукопис писан глагољицом. Како су по свом 

формату били мали, у „науци су добили име – Кијевски листићи“ 

(Kulundžić, 1957: 558). Биле су то мале књижице згодне за преношење 

са мјеста на мјесто, према потребама попа „глагољаша, који је час овдје 

час ондје обављао божју службу из таквих књижица“ ((Kulundžić, 1957: 

558). Историјски извори указују да су ове књижице могле бити 

израђене „поткрај живота Методијева или домало након његове смрти“ 

(Ибидем), са циљем да се ублажи утицај романске и њемачке хијархије 

на словенску литургију.  

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД ОХРИДСКЕ ШКОЛЕ  

Климент је након што се ставио на располагање бугарском кнезу, 

послат за учитеља (главна мјеста Девол, Главиница и Охрид). Пружена 

му је могућност да разграна своје учитељске способности, те је по 

угледу на грчке школе основао и прву школу за учење словенског 

писма у Охриду (886. године). У току двадесет и три године свог 

просвјетитељског рада успио је да описмени велики број људи, 

свештеника и учитеља, чији је број износио око 3500. Осим 

просвјетитељског и вјерског, бавио се и књижевним радом. Сачинио је 

низ бесједа којима поучава становништво како да правилно извршавају 

вјерске обреде и живе хуманим животом. Дјела Климента Охридског су 

„једноставна, непосредна и разумљива за свакога. Испуњена су 

топлином и лиричношћу“ (Антољак, 1970: 94). Климент поучава 

одрасле да извршавају вјерске обреде, али и дјецу. У том послу му је 

помагао Наум, стари сарадник из Моравске. Дјеца су поучавана да 

пишу и читају, и то у три етапе. „Климент би их прво учио да пишу 

појединачна слова, затим би им објаснио значење онога што су 

написали, и на крају би водио њихове руке док нижу слова у слиједу 

једно за другим“ (Продић, 2011: 55). Поред тога што су оспособљавали 

ученике да пишу, Климент и Наум „су и васпитавали своје ученике“ 

(Ђорђевић, 1958: 9). Учили су их углађенијем животу у кући, а 

„средства тог школског васпитања била су учитељев примјер, усмена и 

писмена ријеч“ (Ибидем).  
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Историјски извори указују да је заправо поред школе за одрасле 

постојала и школа за дјецу. Посматрачи Климентовог рада задивљени 

су његовом „способношћу да у исто вријеме обавља више послова 

(поучава дјецу, чита књиге, преписује, пише нове)“ (Ћунковић, 1965: 

8). Заједно са Наумом, његује и шири писменост, те су им потребне 

књиге. Како још нема штампарија да се штампају, преписују их. На 

цијени су добри преписивачи или писари, који осим што су плаћени и 

уважавани, учитељи су писмености. Преводиоци и преписивачи 

постепено уносе промјене у стари језик и прилагођавају га свом 

говорном језику. Стари језик почео се „мијењати фонетски, 

морфолошки и лексички“ (Парлић-Божовић, 2011: 11). Од половине 10. 

вијека већ имамо преписе књига са новим гласовним особинама, новим 

облицима и ријечима. То је један од начина настанка „српске рецензије 

старословенског језика“ (Парлић-Божовић, 2011: 11). За историју 

просвјетитељских идеја наших народа, посебно важан податак је да 

управо појава словенског писма и првих књига на старословенском 

језику условила потребу за отварањем установа, које би васпитале и 

образовале дјецу, односно у којима би се то писмо учило и читале 

књиге, вршио васпитно-образовни рад.  

ЗАКЉУЧАК 

Из свега овог произилази да су основне специфичности 

прединституционалног васпитања и образовања старих Словена везане 

за зачетке њихове писмености, односно за појаву првог писма 

глагољице, касније ћирилице; да је морално васпитање доминирало 

међу компонентама васпитног процеса, док се интелектуално 

васпитање сводило на учење говора, касније схватање количина – 

мјерењем, бројањем и рачунањем. Интензитет друштвених фактора 

који су утицали на васпитање Словена, различит је. Доминантну улогу 

има породица, затим култура, обичаји, традиција. Ту су и географски 

фактори, посебно они везани за климу, природне специфичности, 

географски простор на који су се доселили Словени. 

Историјски извори указују да не постоје довољно поуздани 

докази да су прије примања хришћанства Словени имали своје писмо. 

Највјероватније су користили рабош и друге мнемотехничке или 

магијске знакове, док нису упознали писма  

Захваљујући Ћирилу и Методију отворене су прве школе, а 

њихови ученици Климент и Наум наставили су започети 

просвјетитељски и мисионараски рад. У Охридској школи спремали су 



28 

први свештенички кадар из словенских редова. Своје ученике 

рукополагали су за ипођаконе, ђаконе и презвитере, слали их не само у 

крајеве југозападне Македоније, већ и даље међу Србе. Захваљујући 

овим зачецима институционалног васпитања и образовања извршено је 

дефинитивно покрштавање и отпочело ширење писмености. Ово је 

разлог што Климента и Наума региструјемо и када је ријеч о просвјети 

Срба, без обзира што су они у основи македонски просвјетитељи. 

Ширили су просвјетне и васпитне идеје и књижевни рад у јужним 

словенским земљама, које у средњем вијеку наставља просвјетитељ 

Свети Сава, што су у суштини коријени институционалног (прво 

религијског, а потом свјетовног) васпитања и образовања Срба и 

припадника осталих етничких група и националних мањина и народа 

који су живјели на њиховим заједничким географским просторима.  
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PRE-INSTITUTIONAL EDUCATION IN SERBS 

Summary: This paper deals with the early literacy and identifies basic 

specificities of pre-institutional education in ancient Slavs. Moral education plays a 

central role among components of educational process, namely, moral virtues are 

handed down from generation to generation, while intellectual education boils down 

to learning speech, and later to understanding of quantities, through measuring, 

counting and calculation. The intensity of social factors influencing the upbringing 

of the Slavs varies. Dominant roles are played by family, religion, as well as culture, 

customs and tradition. In addition, there are geographical factors, especially those 

relating to the climate, natural specificities and geographical territory where the 

Slavs settled.  

Conversion to Christianity represents one of the most significant civilising 

events in the history of the Slavic peoples. It is pronouncedly processual in nature. 

Little is known about the first phase of Christianization of the Slavs; however, 

cultural heritage of Christianity is significant, especially in terms of the appearance 

of the first Slavic alphabet. Historical sources do not present sufficient evidence that 

the Slavs had their own script prior to conversion to Christianity. They probably 

used the tally and other mnemotechnic or magic signs before they became familiar 

with scripts of better developed civilizations. The serious task of the creation of the 

first Slavic alphabet fell upon brothers Cyril and Methodius, who created the 

Glagolitsa, later Cyrillic. The educational work of Cyril and Methodius had an 

enormous importance for the future cultural development of the Slavic peoples. 

Cyril and Methodius' disciples, most notably, Clement and Naum taught reading and 

writing in their school, in addition to providing elementary knowledge and 

upbringing. They taught by example, as well as through oral and written word. 

Thanks to the first educators and the early institutional education and 

upbringing, Ohrid became the centre of intense missionary work, educating the 

clergy from Slavic ranks. Subdeacons, deacons and presbyters prepared here were 

sent not only to the southwestern regions of Macedonia, but further on among the 

Serbs. 

Thanks to the disciples Clement and Naum, they spread educational and 

pedagogical ideas and literary work in the south Slavic countries; the educator St. 

Sava continued this work in the in the Middle Ages, thus laying the foundation for 

the coming institutionalization of education of Serbs. 

Keywords: pre-institutional education, first Slovenian script, Glagolitic 

script, Cyril and Methodius, Ohrid school. 
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ПАРАДОКС ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ – ПРИМЕР СРБИЈЕ 

Горан Д. Пљакић
1
 

Сажетак:Аутор овог рада бави се проблематиком парадоксалности 

образовних реформи које се спроводе у Србији од двехиљадите године. 

Стратешки циљ поменутих реформи јесте демократизација васпитно- 

образовних система који би требало да суштински подражавају развој 

демократског друштва у земљи. Међутим, поставља се питање како развити 

такав систем ако знамо да је демократско друштво предуслов за његов 

настанак. У овом случају парадоксалност се огледа у чињеници да су 

очекивани исходи образовних реформи уједно и предуслови за њихово 

спровођење.Такође, у раду се разматра питање конкретних исхода 

спроведених реформи образовних система у нашој земљи. Аутор указује да 

евидентни проблеми у стратешком планирању промена у образовању су 

настали, између осталог, и због очигледних пропуста у антиципацији 

привредног, културног и социјалног развоја, као и свеукупних друштвених и 

цивилизацијских кретања у будућем периоду. 

Кључне речи: образовна реформа, парадокс, стратешко планирање, 

демократско друштво. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА  

Лако је живети затворених очију 

– погрешно тумачити све што се 

види 

(БИТЛСИ) 

У контексту савременог друштва образовање добија место 

покретача промена у цивилизацији XXI века. Утемељено на новим 
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основама, образовање ће морати кроз перманентно уношење 

одговарајућих измена унутар својих оквира да одговaра на изазове које 

поставља постиндустријско друштво. 

Веома је дискутабилно питање које се односи на то да ли су 

образовне реформе у Србији након двехиљадите године биле усклађене 

са потребама привредних, културнх и социјалних промена које доноси 

савремено друштво или су више продукт политичког приближавања 

Европској Унији и процесима који се у њој дешавају. Заправо, можемо 

да се запитамо - Да ли је образовним реформама у Србији, које су 

уследиле након двехиљадите године, наш образовни систем 

модернизован у складу са поребама учеће цивилизације у XXI веку? 

РЕФОРМА ОБРАЗОВАЊА  

Када је реч о променама у систему образовања, у литератури се 

срећемо са терминима реформе, иновације или модернизације. 

Најучесталији од свих појмова је реформа. Корен речи овог појма у 

латинском језику је реч форма, што значи лик – облик, а глагол рě-

формо значи преобразити, променити у лицу (Žepić, према: Suzić, 

2005). Ненад Сузић истиче да овај појам може бити схваћен на два 

начина: „…1) као промена форме или успостављање нове форме и 2) 

као реконструкција или обнављање старе форме“ (Suzić, 2005: 148). 

Међутим, Сузић сматра да у оба случаја појам реформе не одговара 

ономе што подразумева сложен процес промена у систему образовања, 

јер се не фокусирају на суштину већ на форму. Чиме је аргументовао 

овакав став? Сузић се позива на оца америчке психологије, Виљема 

Џејмса, и његову констатацију да је наставник кључ на коме су пале све 

реформе образовања. Под тим је подразумевао да су промене потребне 

у учионици, за децу, а да наставни планови представљају само оквир у 

коме ће се наставна активност кретати (Suzić, 2003). Доналд Хирш у 

својој компаративној анализи образовних система на крају двадесетог 

века закључио је да дотадашње реформе образовања нису ништа 

поправиле јер је готово свака од њих била базирана на мењању 

наставних планова и програма (Tully, 2005), тј. биле су усмерене 

мењање форме. Да ли се нешто слично дешавало/дешава и у нашој 

земљи? 

Пре него што пређемо на поменуту проблематику, требало би 

констатовати на шта се односи суштина образовне реформе. Сузић 

истиче да је акцептирана суштина коју би требало остварити у школама 

следећа: разним видовима индивидуализације и кооперативног учења 
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наставну активност што више са наставника пренети на ученике 

(Suzić, 1998). Циљ је код ученика развити когнитивне, емоционалне, 

социјалне и радно-акционе компетенције потребне за живот у друштву 

XXI века (Suzić, 2000); оспособити ученике да уче како се учи, да умеју 

да доносе одлуке, да кооперативно раде, да у току школовања живе са 

демократијом, како би је касније примењивали у своме животу (Suzić, 

1998; Pešić и др, 2002). Последња ставка је у складу са дефиницијом 

свеобухватне реформе образовног система у Србији, која се односи на 

модернизацију и реорганизацију образовног система који ће послужити 

као суштинска подршка развоју демократије у земљи и њеној будућој 

интеграцији у Европу (Стратегија развоја образовања у Србији до 

2020. године, 2012; Jerković и остали, 2011). Постављени циљ реформе 

образовног система у Србији усклађен је са начелима транзиције у 

пост-социјалистичким земљама коју одликује процес усклађивања 

превазиђених стандарда на свим пољима друштвеног живота са 

стандардима Европске уније. 

У склопу целокупне трансформације нашег друштва и опште 

демократизације социјалних односа, економске транзиције ка тржишној 

привреди и припреми за интеграцију у европске токове 

демократизација образовања и образовање за демократију има кључну 

улогу за све учеснике на свим нивоима. Тако се у званичним 

документима демократизација васпитних и образовних институција и 

самог васпитно-образовног процеса, у свим његовим видовима, третира 

као циљ и стратешки правац реформе образовања. 

КАКВИ СУ ИСХОДИ ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ У СРБИЈИ? 

Поставља се питање да ли је образовна реформа, која се спроводи 

од двехиљадите године, створила услове за уважавање два основна 

принципа демократичности – принцип уважавања и принцип 

партиципације. Ако се узме у обзир чињеница да је неосновано појаве у 

образовању посматрати и тумачити изван њиховог културолошког 

контекста, постаје јасно да је демократизација васпитно-образовног 

процеса изузетно сложен задатак којим је обухваћено не само наше 

друштво, већ целокупан друштвени макросистем. Спровођење реформи 

на нивоу формалног васпитно-образовног система, што је најчешће 

случај у пракси, нема великих изгледа за успех. То потврђују 

истраживања (Jovanović, 2011), која су показала да постоји 

незадовољство резултатима реформе код оних који су били њени 

носиоци.  
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Између осталог, образовање за демократију и грађанско друштво 

подразумева постојање демократског образовног система, као и 

демократско социјално и политичко окружење (Pešić и остали, 2002). 

Оваква ситуација представља својеврстан парадокс
2
, који је у 

стратешко планирање образовних реформи уносио конфузију. С једне 

стране демократско друштво је предуслов за демократизацију 

васпитно-образовног система, а са друге стране, нема демократског 

друштва ако у систему образовања не постоји образовање за 

демократију. 

Препоруке за излаз из наведене парадоксалне ситуације односиле 

су се на превазилажење супротности (уважавање повезаности и 

узајамне условљености) индивидуалног – социјалног, теорије – праксе, 

професионалног – лаичког, институционалног – ванинституционалног, 

ефикасности – квалитета… (Pešić и др, 2002). Међутим, комплексност и 

дијалектичност оваквог приступа, умногоме отежавају његово успешно 

реализовање у пракси. Када се узму у обзир и тешкоће које се односе на 

мењање ставова носиоца васпитно-образовне делатности, можемо 

претпоставити да у овој ситуацији улагање великог рада и труда не 

гарантује успех.  

Сматрамо да се успешна реформа у образовању не може 

реализовати уколико се планиране промене поставе чисто нормативно - 

шаблонски - тако да им се група или појединац на силу морају 

прилагођавати. Једна од психолошких правилности када се на 

понашање актера делује спољашњом принудом је специфичан 

недостатак унутрашње мотивације чак и када се тражено понашање 

види као средство постизања неких жељених исхода упркос 

нежељености самог понашања. 

У вези са тим је и чињеница да се проблеми у свету не могу 

разумети, а ни решити ако их посматрамо независно један од другог. 

Међузависност, не само људских, већ и еколошких заједница стоји као 

детерминанта холистичког и еколошког приступа у поимању света. 

Наведено имплицира чињеницу да реформа образовања мора бити 

усклађена са културолошким контекстом одређене „друштвене мреже“. 

Утемељење за овакву констатацију налазимо у Брофенбренеровој 

                                                 
2У литератури парадокс (грчка реч parádoxos– против мишљења, против очекивања, 

неочекиван, невероватан) најчешће сеодређује као„мишљење противно општем 

мишљењу“(Вујаклија, 2007:644). Поред наведеног значења овај термин подразумева: 1. 

привидну противречност, бесмислицу, особеност, настраност, необичну мисао или 

ствар; 2. рет. подврсту антитезе– „...реченица чија су два дела на први поглед потпуно 

супротна, а ипак стоје један поред другог“ (Вујаклија, 2007:644). 
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(Bronfenbrener, 1997) теорији еколошких система, Брунеровом (Bruner, 

2000) поимању односа културе и образовања и Цаприним (Capra, 1997) 

схватању живих система. 

OСВРТ НА РЕФОРМЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Високо образовање је током претходних деценија постало 

„…централна варијабла реформских, транзицијских и техничко 

технолошких трендова. Изузетна важност високог образовања на 

личном, друштвеном, културном и економском плану, као и постојање 

компетентних и друштвено одговорних високошколских установа, чине 

основу за развој друштва које учи“ (Stanisavljević-Petrović & 

Maksimović, 2012: 195). Укључивањем наших универзитета у 

јединствен европски образовни простор који промовише Болоњска 

декларација, високо образовање у Србији нашло се пред великим 

изазовом да се оствари ефикаснији и ефективнији процес студирања. 

Овде пре свега мислимо на самњење прокрастинације током 

студирања, која се дефинише „…као добровољно одлагања неке акције, 

упркос томе што се очекују лоше последице тог одлагања“ (Nedeljković, 

2012:39). На учесталост ове појаве, не само код нас већ и у свету, 

указују резултати многобројних истраживања. Тако, у неакадемској 

популацији прокрастринира од 20% до 40% испитаника (McCown & 

Johnson, 1989), док се обим одуговлачења у студентској популацији 

креће у опсегу од 20% до 95% (Ellis & Knaus, 1977), где се посебно 

акценат ставља на висок проценат студената завршних година.  

Да ли је проблем прокрастинације решен овом реформом? 

Званични резултати говоре у прилог томе да је време одуговлачења 

током студија смањено увођењем система студирања заснованог на 

начелима Болоњске декларације, али не у складу са очекивањима. Још 

увек постоје високошколске установе које се могу „похвалити“ 

изузетно малом пролазношћу студената. На пример, на Факултету 

ветеринарске медицине 2009. године услов за упис четврте године дало 

је свега четири студента од 83, колико их је слушало трећу годину 

(Gligorijević, 2009).  

У контексту наведеног можемо поставити питање да ли је 

смањење одуговлачења током студирања, условљено применом 

Болоњске декларацие, утицало на квалитет знања студената. Сматрамо 

да би се овим питањем ваљало позабавити неким будућим опсежним 

истраживањем. Поткрепљење за наведену констатацију налазимо у 

резултатима рефлексије сопствене праксе који указују на хипотезу да је 
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парцијално полагање испита, код самог аутора овог рада, резултирало 

смањењем трајности знања. Уколико би резултати истраживања 

потврдили наведену хипотезу, концепт студија у нашој земљи базиран 

на Болоњској декларацији требао би озбиљно преиспитати.  

Да ли је услед журбе у реализацији образовних реформи дошло до 

својеврсне конфузије? Веома је важно промене у образовању темељно 

испланирати на стратешком, тактичком и операционалном нивоу. Овде 

посебно желимо да истакнемо динамичност стратешких промена јер су 

орјентисане на будући развој. Стратешки циљеви реформе 

високошколског образовања, према Стратегији развоја образовања у 

Србији до 2020., усмерени су ка стварању услова за гарантовање 

просперитета оним установама које у фокусу свог пословања имају 

квалитет пружених услуга примарним корисницима (Marković, Rajović, 

& Marković, 2014). Међутим, велики број образованих кадрова за 

којима држава реално нема потребе говори у прилог чињеници да је 

стратешко планирање промена у образовању у протеклом периоду 

драстично подбацило. Да ситуација буде још проблематичнија ови 

кадрови се и даље образују, док се с друге стране појављују 

дефицитарна занимања.  

Млади који сада полазе у основну школу већину свог живота и 

професионалног деловања оствариће у другој половини XXI века. Да 

ли их данашњи програми у школама образују за то време? Сузић 

напомиње да стратешка реформа „…мора антиципирати привредни, 

културни и социјални развој као и укупна друштвена и цивилизацијска 

кретања тог будућег периода“ (Suzić, 2005: 153). Тако је пред 

педагошку футурологију стављен озбиљан и пре свега комплексан 

задатак, због чега је журба у реализацији образовних реформи или било 

каква импровизација у пракси недопустива. 

ЗАКЉУЧАК 

Школство у Србији двехиљадите године започело је врло широке 

и озбиљне промене које су имале циљ да предности наше 

традиционалне школе сачувају, а да уједно комплетан систем усаврше 

увођењем европских стандарда и коришћењем искустава из читавог 

света. Започета реформа, као и сваки процес, морала је бити отворена 

за сталне допуне и модификације које су требале да прате економске, 

културне и социјалне промене у земљи и свету. Међутим, искуства из 

протеклог периода су показала да промене реализацијом у пракси често 

су бивале преусмерене од суштине ка форми. Овакво стање је 
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проузроковало смањење унутрашње потребе за променама кључних 

чинилаца образовања, како државе, тако и запослених у установама. 

Таква тенденција значајно је отежала њихову успешну реализацију и 

проузроковала честе импровизације у пракси. 
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THE PARADOX OF EDUCATION REFORMS – THE EXAMPLE 

OF SERBIA 

Abstract. The author addresses the issue of paradoxicality of educational 

reforms implemented in Serbia since the year two thousand. The strategic goal of the 

reforms is democratization of the educational system which is meant to provide 

fundamental support for the development of a democratic society. However, the 

question arises of how to develop such a system in light of the fact that a democratic 

society is a precondition for the development of a democratic educational system. In 

this case the paradox lies in the fact that expected outcomes of educational reforms 

are also preconditions for their implementation. The paper also deals with actual 

outcomes of completed reforms of educational systems in our country. The author 

points out that apparent problems in strategic planning of educational reforms, 

among other, stem from obvious oversights concerning anticipation of economic, 

cultural and social development, as well as overall social and civilisational 

developments expected in the period ahead. 
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society. 

Примљен: 20.04.2016. 

Прихваћен: 25.06.2016. 



 

 2016, бр. 9, стр. 39 -49. 

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 

UDK 7.01 

821.112.2(436).08-1 Тракл Г. 

 

doi:10.5937/sinteze0-11149   

Оригинални научни чланак 

ЈЕЗИК У ПЕСМИ – ХАЈДЕГЕРОВО ТОПОЛОШКО 

ТУМАЧЕЊЕ ТРАКЛОВЕ ПОЕЗИЈЕ 

Саша Ж. Радовановић 
1
 

Сажетак: Аутор у тексту отвара проблем Хајдегеровог тополошког 

тумачења песништва Георга Тракла. У тексту се најпре поставља проблем 

природе тополошког тумачења уметности имајући у виду тумачење које је 

спроведено у Извору уметничког дела. Потом аутор показује да Хајдегерово 

мисаоно промишљање о улози уметности у епохи технике следи Траклово 

песничко промишљање о улози песника у поменутој епохи. Такав дијалог 

певања и мишљење се онда сагледава кроз Хајдегерове ставове о мишљењу 

као изворној етици изложеном у Писму о хуманизму. 

Кључне речи: М. Хајдегер; Г. Тракл; истина бивствовања; топологија; 

поезија; песма. 

Хајдегерова филозофија уметности је на најобухватнији начин 

изложена у спису Извор уметничког дела (Heidegger, 2003: 1-74). У 

овом спису Хајдегер на један целовит и слојевит начин приступа 

тумачењу феномена уметности. Ипак, његово интересовање за 

истраживање уметности не престаје са овим списом. У том смислу 

треба рећи да је поменути спис носећи у његовом тумачењу уметности 

али не и једини јер Хајдегер у низу својих предавања, текстова и записа 

надограђује и допуњује своја размишљања из Извора уметничког дела. 

Један такав спис је Језик у песми објављен прво као самосталан чланак 

(1953) а потом у његовој књизи На путу ка језику из 1959. У склопу 

његових ширих истраживања о односу језика, мишљења и песништва 

(Heidegger, 2001: 35-82). Оно што овај текст чини значајним јесте то да 

се у њему, поред текстова О Сикстини и Уметност и простор, у 

једном битном смислу не само допуњују ставови из Извора уметничког 

                                                 
1 sradovanovic@vaspks.edu.rs, Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 
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дела већ се у одређеној мери и мењају. Наиме, у Извору... се 

расправљало пре свега о суштини уметности као извору уметничког 

дела и поставило начелна одређење да је уметност (себе)у-дело-

стављање истине у дело. При реализацији таквог начелног одређења 

Хајдегер тумачи одређена уметничка дела. Притом, он не инсистира на 

њиховој подели (родови уметности), показујући кроз анализу једног 

појединачног дела, грчки храм, слика Ван Гога на један експлицитни 

начин потврду таквог начелног одређења уметности. С друге стране, у 

спису Језик у песми, О Сискстини и Уметност и простор, Хајдегер не 

одступа од таквог начелног одређења уметности али ставља нагласак на 

њихову родовну одређеност. Он се сад усредсређује на појединачне 

родове уметности као што су поезија, сликарство или вајарство да би 

показао да одређење једног рода уметности стоји унутар начелног 

одређења уметности. Притом, таква промена у тумачењу уметности 

праћена је једном реинтерпретацијом уметничког дела. Уметничко дело 

се не разуме више полазећи од односа земље и света као сукоба којим 

се образује јединство дела како је то чињено у Извору уметничког дела 

већ се дело схвата сада као допуштање, јемчење или заснивање места. 

Оваква реинтерпретација последица је и тога што Хајдегерово 

тумачење уметности на одређени начин стоји у упоредном односу и са 

развојем целине његовог мишљења које је вођено питањем о 

бивствовању (Радовановић, 2015: 48-49) Разматрање уметности креће 

се такође на том путу питања о бивствовању о чему говори Хајдегер у 

„Додатку“ Извору уметничког дела: „Цела расправа „Извор уметничког 

дела“ креће се суштински а ипак прећутно на путу питања о суштини 

бивствовања“ (Heidegger, 2003: 73). 

Питање о бивствовању је руководно начело Хајдегеровог 

мисаоног пута. Његово питање се схвата као темељно питање које се 

разликује од водећег (метафизичког) питања о бивствовању. Темељно 

питање пита о бивствовању као таквом у његовој јединствености и 

нескривености, док водеће питања пита о бивствовању као о 

бивствовању бивствујућег односно бивствености (hen, idea, energeia, 

воља, воља за моћ...). Осврћући се на свој мисаони пут Хајдегер на 

семинару у Ле Тору (Le Thor) 1969 године говори да се ово питање у 

његовом мишљењу постављало на три начина. Најпре, као питање о 

смислу бивствовања (фундаменталноонотлошко), потом као питање о 

истини бивствовања (битноповесно) и на крају као питање о месности и 

месту бивствовања (тополошко) (Heidegger, 2005: 344). Ова три питања 

не значе да се у његовом мишљењу дешава дисконтинуиет у 

разумевању бивствовања, већ то да се темељно питање о бивствовању 

развија у измењеним односима. Разлог за такав развој и промену у 
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начину постављања питања о бивствовању Хајдегер налази у 

истраживању истине коју он повезује не само питањем са питањем о 

бивствовању, већ и са питањем о суштини уметности: „Ако треба да се 

појасни питање о бивствовању, мора се нужно докучити, шта повезује 

једна са другом идуће формулације, а шта их раздваја. Најпре истина“ 

(Heidegger, 2005: 344). 

У светлу тако постављених претпоставки о повезаности питања о 

уметности, са питањем бивствовању и питањем о истини треба 

разумети тополошко тумачење изложено у тексту Језик у песми. У 

поменутом тексту Хајдегер тумачи Траклово песништво при чему то 

тумачење упућује на једно место (in den Ort weisen). „Тумачење говори 

о Траклу само на начин да оно мисли место његове песме (Gedicht)“ 

(Heidegger, 2001: 37). Такво тумачење Тракловог песништва према 

Хајдегеровим речима треба да заврши у питању које пита о месности 

места (Ortshaft des Ortes), то јест у трећем облику темељног питања 

који Хајдегер назива тополошким. Хајдегер ће, на тај начин, „повесно 

промишљање које нас изводи ка месту нашег боравишта“ назвати 

(тополошким С.Р) тумачењем (Erörtertung).
2
 Оваквим ставом се 

показује да тумачење уметности стоји у функцији развијања питања о 

бивствовању као „питања о месту или о месности бивствовања“. 

Другим речима, тополошко тумачење у Тракловом песништву Хајдегер 

одређује као тумачење путем којег се налази оно место из којег се могу 

разумети не само све његове песме већ пре свега и место у којем се 

отвара повест бивствовања као прелазна епоха удеса Запада 

(Abendland). „Једно тумачење његове песме показује нам Тракла као 

песника скривене вечерње земље (Abend-Land) (Запад С.Р)“ (Heidegger, 

2001: 82). Такво тополошко тумачење нема књижевно-теоријски циљ. 

Оно не излаже Траклову аутопоетику већ се развија као разговор 

мишљења и певања (Dichten). У овом разговору се показује да 

мислилац и песник деле исто повесно мисаоно искуство о истини 

бивствовања. У том смислу тополошко тумачење афирмише искуство 

језика мишљења и истовремено утврђује топологију самообјаве 

бивствовања у виду песничке речи као је већ назначено у Хајдегеровом 

Писму о хуманизму: „Све је једино у томе да истина бивствовања дође 

до језика и да мишљење бивствовања доспе у тај језик“ (Heidegger; 

2004: 344). 

                                                 
2 Појам „Erörtertung“ преводи се овде термином „тумачење“, мада то није најсрећније 

решење. Божидар Зец преводи „Erörtertung“ термином „разматрање“ у књизи На путу 

ка језику, Нови Сад, 2007. Морфолошки немачка реч садржи „Ort“ што значи „место“ 

али српски језик нема такво морфолошко решење које би на тај начин одговарало 

немачкој речи. 
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Хајдегерово тумачење види у Траклу »песника скривене вечерње 

земље« који доводи истину бивствовања до језика. С друге стране 

Хајдегерово »мишљење бивствовања треба да доспе у тај језик«. 

Овакав однос мишљења и певања може да се доведе у везу са 

Хајдегеровом намером коју изриче у Писму о хуманизму. Према 

Хајдегеру, на крају повести Запада доминира технички начин 

разоткривања које одређује темељно држање човековог тубивствовања 

у целини. Мишљење треба да утврди повесно-онтолошки положај 

човека, измени искуство односа према бивствовању и пружи правила 

како ек-систентни човек треба да се упусти у истину бивствовања. У 

том смислу Траклово певање о »једном прелазном добу у повести« 

треба да легитимише Хајдгерову намеру изречену у Писму о хуманизму 

да је мишљењу, у доба техничке доминације и препуштености човека 

масовном друштву, потребно једно етичко обавезивање: „Тамо где је 

суштина човека мишљена тако суштински, наиме једино из питања о 

суштини истине, при чему човек није издигнут у центар бивствујућег, 

мора да израсте захтев за обавезујућим упутством и правилима, која 

кажу како човек искусан путем ек-систенције ка бивствовању, треба 

удесно да живи“ (Heidegger, 2004: 353). Хајдегер сматра да је потребно 

једно ново филозофско мишљење које не сме подлећи научно-техничој 

конструкцији света у којем се филозофија раствара на појединачне 

дисциплине, поприма научну строгост и оправдава своју егзистенцију 

пред науком. Такво мишљење неће мислити човека као 

представљајућег субјекта, већ у његовом суштинском фундаменту 

полазећи од истине бивствовања. Притом такво мишљење није једно 

ново конципирање етике већ једно другачије поимање теорије као 

највише праксе која се одликује једном ангажованошћу посебног типа. 

Такво мишљење је „...одлучујућа делатност сама којом се светски 

однос човек тек уопште може почети да се мења“ (Heidegger, 1983: 20).  

Хајдегеров тополошки поступак тумачења Траклове поезије 

(Dichtung) добрим делом подржава такав карактер мишљења. Начин 

тумачења не спада у класичну интерпретацију књижевног дела или 

песништва неког уметника. Хајдегер одваја своје тумачење од 

традиционалних научних поступака. На почетку свог тумачења износи 

став да његово тумачење у односу на епоху где влада историјски, 

социолошки, биографски и психоаналитички приступ може да се 

сматра као једностраност и странпутица (Heidegger; 2001: 37). На 

основу таквог одвајања од научног приступа поставља се онда питање 

како схватити Хајдегерово тумачење Тракловог песништва. Природу 

тополошког тумачења треба тражити у природи оног тумаченог и 

питаног. Оно што се тумачи и пита није суштина уметности као што је 
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то случај био у Извору уметничког дела. Тумачење које он спроводи 

стоји заправо у функцији питања о бивствовању. Медијум који 

испитује јесте конкретно песништво једног ствараоца уколико оно 

тумачи уметност као један особит допринос испитивању суштине 

бивствовања. Притом тумачење песништва нема само инструменталну 

вредност већ има и интринсичну. Тиме је тополошко тумачење 

спроведено у тексту Језик у песми диференцира у два узајамно повезана 

смера: као питање о бивствовању и као (алетиолошка) поетика 

песништва једног ствараоца. 

Алетиолошко-тополошко тумачење поетике једног ствараоца 

почиње питањем о месту певајућег казивања једног песника. Хајдегер 

пита о месту. Етимолошки сагледано „место“ (Ort) одређује се као врх 

копља где се све држи и скупља (2001: 37). Полазећи од таквог 

изворног значења Хајдегер поставља питање о месту Тракловог 

песништва које држи и скупља све његове песме. Истовремено 

закључујући да сваки песник ствара своје песништво »из једне једине 

песме«, (aus einem einzigen Gedicht) коју Хајдегер сматра 

неизговореном (2001: 37). Хајдегерова кованица „једна једина песма“ 

нема значење које припада књижевно-теоријској оријентацији. Ипак, 

ако би се правило неко поређење са таквом оријентацијом онда се може 

рећи да та једна једина неизговорена песма представља ауторску 

поетику. Другим речима, њоме би се означило оно по чему се 

препознаје песнички рукопис песника и шта је извор његовог стварања. 

При том, Хајдегерово тумачење не завршава на томе јер би то био 

књижевно-теоријски циљ, већ тражи оно место у коме се показује 

месност таквог места или повесна констелација бивствовања таквог 

песничког стварања и дела. Такво место, у овом случају Тракловог 

песничког казивања, може се назвати његовом алетиолошком 

поетиком. Према Хајдегеру рукопис такве неизговорено песме се може 

прочитати из објашњења Траклових појединачних и изговорених 

песама. На тај начин тополошко тумачење интегрише у себе 

објашњење других песама. „Само из места једне једине песме светле и 

звуче појединачне песме“ (2001: 38). С друге стране тумачењу једне 

једине песме потребно је пролажење кроз објашњење појединачних 

песама. Такав узајамни однос тумачења и објашњења претвара се у 

мисаони дијалог са једном једином песмом неког песника.  

Ова узајамна веза објашњења и тумачења може да појасни ако се 

имају у виду Хајдегерови ставови при промишљању Хелдерлиновог 

песништва. Хајдегер у свом промишљању (Besinnung) Хелдерлиновог 

песништва пориче да оно има карактер уобичајеног објашњења 
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(Erläuterung). Ово се да приметити на самом почетку његове књиге 

Објашњења уз Хелдерлиново песништво (Heidegger, 1996). Наиме у 

предговору за прво издање наведеног дела Хајдегер упућује да ту пред 

нама постојеће објашњење не може да буде допринос једном 

књижевно-историјском истраживању и естетици. Ову напомену 

допуњује реченим у предговору другог издања истоименог дела: 

„Поради онога што је испевано, објашњење песме мора тежити томе да 

само себе учини сувишним. Последњи, али и најтежи корак сваког 

излагања састоји се у томе, да нестане са својим објашњењем пред 

чистим ту-стајањем (Dastehen) песме“ (Heidegger, 1996: 8). Овакво 

промишљање Хелдерлиновог песништва пре свега подразумева 

укидање дистанце између интерпретатора и интерпретираног, субјекта 

и објекта објашњења што нас наводи на тврдњу да је Хајдегерово 

поступање неестетичко. Другим речима Хајдегер одбацује позицију 

филозофије рефлексије. Ипак његово поступање је тополошко јер 

његова идеја не састоји се у томе да своје промишљање уметности 

естетички дисциплинује и категорише, већ да такав, по њему, 

редукцијски приступ уметности, који се заснива на рефлексији, 

превлада. Наиме Хајдегерова замисао да једно објашњење треба да 

ишчезне пред интерпретираним односно испеваним не значи његово 

стапање са предметом теоријског посматрања.
 

Главни циљ овакве 

Хајдегерове замисли је да покаже да његово властито промишљање 

стоји у саприпадној вези са уметничким промишљањем (kunstlerische 

Besinnung) Хелдерлина. Потврда за ову тврдњу налази се у 

Хајдегеровом тексту Питање о техници где Хајдегер говори да је 

уметничко промишљање отворено према констелацији истине 

бивствовања и на тај начин пружа могућност оног спасоносног пред 

опасношћу која се надвија услед владавине техничке суштине 

бивствовања: „Наравно само онда када се уметничко промишљање, са 

своје стране не затвара пред констелацијом истине, о којој ми питамо” ( 

Heidegger, 2000: 39). Констелација о којој се овде пита јесте пре свега 

констелација истине бивствовања или оно што Хајдегер назива удесом 

разоткривања. Ова констелација почиње грчким схватањем истине 

бивствовања као не-скривености да би се путем преображаја истине 

бивствовања у исправност и њене изведене облике подударање и 

извесности овај удес достигао свој врхунац у техници где се изгубила 

могућност разоткривања истине као нескривености. На крају новог века 

почиње владавина технике где се производеће разоткривање 

(hervorbringende Entbergung) повлачи пред изазивајућим 

(herausfordend). Хелдерлиново песништво назива крај те констелације 
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оскудним временом (dürftige Zeit) и поставља нови задатак пред 

песништвом.
 3
   

Тополошко тумачење жртвује објашњење појединачних песама: 

оно долази до тумачења »једне једина песме« односно до места. У томе 

месту се види на који начин је Тракл отворен према констелацији удеса 

разоткривања односно удесу Запада на крају новог века. На овај начин 

може да се говори да је тополошко тумачење надоградња изворне етике 

које полази од повесног промишљања истине бивствовања или удеса 

разоткривања. Конкретно у тумачењу Тракла то значи: тополошко 

тумачење Тракловог певајућег казивања пита о месту једне једине 

песме полазећи од објашњења његових појединачних песама. Притом, 

објашњење треба да нестане пред »ту-стајањем« песме. Објашњавање 

појединачних песама нестаје не пред њима већ пред њиховим изворним 

местом (једна једина неизговорена песма) које је удесно и поетичко 

истовремено. Другим речима тумачење које се послужило објашњењем 

појединачних песама истиче ту-бивствени (da-sein) потенцијал 

певајућег казивања. Уважавајући самосталност уметничког »ту-

стајања« у истини бивствовања то јест њен екстатични карактер 

тумачење једне једине неизговорене песме се не завршава у тумачењу 

уметничког него у питању о месности места или месности једне једине 

песме које држи и просветљава све песме једног песника. Конкретно у 

                                                 
3 Хајдегеров савременик и критичар Теодор Адорно (Theodor Adorno) сматра да 

Хајдегер спроводи једно деестетизовање уметности. Види „Паратакса о Хöлдерлиновом 

касном песништву“ у (Adorno, 1985: 37-72). Према Адорну, Хајдегер Хелдерлину 

придаје метафизички дигнитет док истовремено испушта оно специфично песничко. Он 

уздиже песника надестетички, као утемељивача хероја, а да не рефлектује агенс форме 

алудирајући на то да се Хајдегер огрешио о естетички медиј истинитог садржаја, где је 

истинитоносни садржај посредован привидом. Адорно указује на ово деестетизовање 

следећим речима: „Ударно деестетизирање садржаја подмеће оно неизбрисиво 

естетичко као реално, не обазирући се на дијалектички пријелом између форме и 

истинитог садржаја“ (1985: 42-43). Адорно заправо осуђује Хајдегеров порицање 

дистанце чиме се помера хоризонт очекивања према интерпретираном при чему 

естетска истина постаје реалном, а привид стварношћу. Ипак Адорнова критика је 

заснована његовим сопственим уверењем да је тумачење уметности пре свега естетичко 

и да подразумева дистанцу између интерпретатора и оног интерпретираног, естетичара 

и естетског објекта, истине и привида. Кључно у свему томе је да Адорно у Хелдерлину 

види песника у контексту свог времена поред Гетеа и Шилера не придајући му неки 

дигнитет песника будућности. Тако Адорно потврђује још једном устаљени став да 

естетика и њена рефлексија долазе накнадно после уметнички произведеног предмета. 

Кетлин Врајт (Kathleen Wright) пише да Адорно као и Беда Алеман (Beda Allemann) и 

Пол де Ман (Paul de Man) своју интерпетацију Хајдегеровог Хелдерлина заснивају на 

предавањима која су објављена заједно у књизи „Erläuterung zur Hölderlins Dichtung“ и 

на предавању „...dichterisch wochnet der Mensch...“ које је Хајдегер 1951 год. у више 

прилика држао, а објавио у „Vorträge und Aufsätze“ (Wright, 2003; 213-230).  
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случају тумачења Тракловог певајућег казивања топологија улазећи у 

поетику поменутог аутора отвара алетиолошку проблематику. 

Специфичност тополошког тумачења је у томе да оно утврђује место у 

коме се отвара месност, то јест, истина бивствовања. Отуда постоје 

јасан већ поменути Хајдегеров став из текста Језик у песми да тумачење 

не завршава одговором већ питањем које пита о месности места. На 

овај начин се поново путем тополошког тумачења развија 

проблематика отварања бивствовања путем једног особитог „ту-

бивствовања“ (Da-sein) у овом случају Траклове »једне једине песме«.  

Ако је место Тракловог песништва једна једина песма поставља 

се питање је шта Хајдегер подразумева под месношћу места, јер управо 

тополошко тумачење пита о томе. Један став из Писма о хуманизму је 

више него упућујући: „Само бивствовање јесте однос уколико оно као 

месност (Ortschaft) истине бивствовања усред бивствујућег држи по 

себи и скупља ка себи ек-систенцију у њеној егзистенцијалној то јест 

екстатичној суштини“ (Heidegger, 2004: 332). Месност јесте само 

бивствовање у својој истини које скупља и држи к себи ек-систенцију у 

њеној екстатичној суштини. Таква месност (Запад) у Тракловом 

песништву отвара се из једне једине песме и њеног места.
4
 То место као 

ек-статична суштина припада удесу разоткривања и повесном удесу 

Запада. Тракл пева о „Души која је нешто страно на земљи“. Ова 

»душа«, сматра Хајдегер, није метафизичко-платоновско одређење 

човека, већ човек који се издваја из пропадајућег времена и прави 

прелаз у нови почетак. Тракл, тако, пева о странцу-путнику и назива га 

одвојеником (Abgeschiedener). На основу тога Хајдегер ће место 

његовог певајућег казивања назвати одвојеност (Abgeshiedenheit): „И 

пошто све песме скупљене на песму о одвојенику, ми ћемо место 

Тракловог песништва назвати одвојеност“ (Heidegger, 2001: 52). То није 

место који описује Траклово певајуће казивање, већ место путем којег 

бивствовање долази до речи то јест долази до језика. Његовим певањем 

се именује однос светог и несветог, сумрак Запада, довршење новог 

века и његово превладавање као и повесни положај човека унутар 

таквих односа.  

Траклова једна једина песма у којој се скупљају и држе све 

његове песме истовремено је и оно ту (Da) отварања повести 

                                                 
4 „Месност места које у себи скупља Траклову песму (Gedicht) јесте скривена суштина 

одвојености и зове се Запад (Abendland). Та земља (Land) је старија, то јест ранија и 

зато у већој мери обећавајућа него платоновска-хришћанска земља и него чак као 

европски представљена. Јер одвојеност је почетак узлазеће светске године, а не 

бестемељ пропадања“ (Heidegger, 2001: 77). 
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бивствовања. Другим речима уметност даје допринос отварању 

тематике бивствовања и њене констелације. Тако Траклов стих „Вече 

мења смисао и слику“ из претпоследње строфе песме Јесења душа 

показује повесну констелацију бивствовања у епохи довршења новог 

века (2001: 77). У том смислу тополошко тумачење је посао искусне ек-

систенције која живи удесно. Она искусна полази од етичке 

обавезаности за удес Запада, открива начин дешавања тог удеса и не 

само у мишљењу већ и у певању. Тополошко тумачење показује 

суседство певања и мишљења претварајући сусрет та два искуства 

језичког разоткривања у дијалог. „Полазећи од другачије слике и 

другачије смисла вече преображава певање (Dichten) и мишљење у 

дијалог (Zwiesprache)“ (2001: 51). Другим речима, као што мишљење у 

елементу језика одговара повесној констелацији истине бивствовања 

тако се може се рећи и за певање. При том у повесном смислу се 

дешава једна врло важна промена. Суседство мишљења и певања 

превладава оно стару несугласицу песништва и филозофије пренете 

још од Платона и утврђене преображајем почетне суштине истине 

бивствовања као не-скривености и исправност.
5
 Истовремено такав 

дијалог тумачења који води дијалог са певањем излази из оквира 

научно-дисциплинарног постављања истраживања карактеристичног за 

довршење метафизике на крају новог века. Конституише се нов однос 

према језику и искуству бивствовања - бивствовање на другачији начин 

долази до речи. „Језик Тракловог певања говори из прелажења 

(Übergang)...“ (2001: 74) – прелажења из првог почетка повести у други. 

На овај начин може да се каже да мишљење дели ово искуство прелаза 

са певањем односно са уметношћу.  

На крају, схваћено строго алетиолошки, Траклово песништво 

пева о преображају констелације разотркивања и скривања. 

Бивствовање на крају новог века показује се као техничко. Оно је 

постав (Gestell) у коме доминира суштина истине као изазивајуће 

разоткривање, у коме се све предметно бивствујуће претвара у стање. 

Човекова суштина је у опасности јер човек нема више потенцијал за 

изворно разоткривање. Уметност долази као оно спасоносно. Тракл 

наслућује такву улогу уметности и „...пева о удесу рода (Geschick des 

Schlages) који сабира човечанство у своју још задржану суштину то јест 

спасава човечанство“ (2001: 80). На овај начин тополошко тумачење 

                                                 
5 У том смислу фон Херман примећује: „Суседство (Nachbarschat) мишљења и певања, 

певања и мишљења - у овој темељној речи његовог мишљења скрива се преображај 

темељног одређења које носи западно европско мишљење од Платона и Аристотела до 

данашњих дана“ (Herrmann: 1994: 225).  
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показује да је Траклово песништво повесно-образујуће чиме се истиче 

онај квалитет уметности изложен у тумачењу које је спроведено у 

Извору уметничког дела. 
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LANGUAGE IN THE POEM – HEIDEGGER’S TOPOLOGICAL 

INTERPRETATION ON TRAKL’S POETRY 

Abstract: The author opens the problem of Heidegger's topological 

interpretation of poetry of Georg Trakl. The text sets the first problem the nature of 

topological interpretation of art, bearing in mind the interpretation which has been 

conducted in The Origin of Artwork. Then the author shows that Heidegger's 

thoughtful reflection on the role of art in the era the techniques following Trakl 

poetic reflection on the role of the poet in the said epoch. Such dialogue singing and 
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thinking is then viewed through Heidegger's views on the thinking as to the original 

ethics set forth in the Letter of Humanism. 
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Оригинални научни чланак 

КОРЕКЦИЈA И ВРЕДНОВАЊE ПОЗНАВАЊА ОРТОГРАФСКЕ 

НОРМЕ У НАСТАВНОЈ ПРАКСИ 

Ивана Ђ Ђорђев 
1
 

Сажетак: У раду испитујемо који статус имају ортографске грешке 

када се контролишу и вреднују писмени задаци средњошколаца. Са тим циљем 

детаљно смо анализирали корективне поступке наставника у 120 вежбанки 

(350 писмених задатака). Поред тога, бавимо се значајем, методичким 

аспектима и развијањем умећа исправљања писмених задатака. Хипотеза од 

које смо у анализи пошли је да је настава правописа у нашим средњим 

школама занемарена, што свакако утиче на перцепцију наставе, па и на 

схватање и понашање ученика. На правописне грешке се указује делимично, 

методологија исправљања грешака показује мањкавости, вредновање 

писмених задатака није увек у складу са заступљеношћу грешака, већ на то 

утичу други, спољни (и махом небитни) фактори. Наставник не прати да ли 

ученици усавршавају свој писмени израз, не прегледају се исправке писмених 

задатака. Речју, у исправљању и оцењивању писмених задатака са 

ортографског аспекта влада површност и аутоматизам. У раду се дају и 

предлози за измену затеченог стања. 

Кључне речи: правопис српскога језика; наставна пракса; грешке; 

вредновање; писмени задаци; исправке. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

У методичкој литератури детаљно су објашњени поступци које 

треба примењивати у исправљању и оцењивању писмених задатака и 

њихових исправака (Николић, 1988: 867–881; Вучковић, 1993: 184; 

Илић, 1998). Пред наставником је врло одговоран задатак ,,да писмене 

                                                 
1 ivanacurcin@yahoo.com, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило 

Палов“, Вршац 
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задатке у погодно време прегледа, на умесан и ефикасан начин укаже 

на њихове вредности и недостатке и да их објективно оцени (бројчаном 

оценом)” (Вучковић, 1993: 184; графички истакла И. Ђ.). Приликом 

вредновања и оцењивања треба имати у виду различите аспекте (или 

елементе) писменог израза; сагледавају се и процењују: (а) јасноћа, (б) 

усклађеност писменог израза са језичком нормом (граматичком и 

ортографском), (в) богатство, тј. разуђеност активног вокабулара, (г) 

композиционе карактеристике писменог састава (организација 

излагања, избор и приступ водећим мотивима, функционалност детаља, 

редослед изгагања и др.); (д) креативност (оригиналност, удео 

субјективне перспективе, непосредност казивања и др.); (ђ) заузимање 

(само)критичног става према описиваним и/или приповеданим 

догађајима, личностима и сл., (е) стил
2
; (ж) естетски изглед рада

3
 итд. 

За нас је посебно важно питање којим елементима писаног 

комуницирања наставници посвећују већу, а којима мању пажњу.
4
  

У раду испитујемо који статус имају ортографске грешке када се 

контролишу и вреднују писмени задаци средњошколаца. Поред тога, 

бавимо се значајем, методичким аспектима и развијањем умећа 

исправљања писмених задатака.  

 

 

                                                 
2 Када је реч о стилским елементима утврђују се комуникативност, експресивност 

језичких израза које је ученик употребио у писменом задатку. Ево ексцерпата из 

неколико наставничких коментара у којима је акценат на овом елементу: ,,Стил је 

конкретан, сликовит, експресиван, емоционалан, са доста добро одабраним епитетима, 

свежим поређењима и необичним метафорама, персонификацијама; Стил је блед, 

неизражајан, често су исти почеци реченица, исти придеви, прилози, глаголи. У задатку 

има стилских грешака које умањују јасност, прецизност и разумљивост реченица.” 
3 Под естетским (вањским) изгледом рада у наставној пракси подразумева се: узоран 

рукопис (читкост, слова једнаке величине, потребан размак између речи и реченица и 

сл.), осећај за простор (однос заглавља, наслова и текста, нов ред, завршетак једног 

ретка и почетак следећег, и др.) и уредност (без прецртаних, брисаних или накнадно 

дописаних речи, мрља и сл.), речју, утисак који текст остварује на читаоца искључиво 

својим графичким и графијским карактеристикама.  
4
 Разматрајући релевантност елемената на које приликом процењивања успешности 

писменог изражавања треба обратити посебну пажњу, М. Вучковић истиче: ,,Ако би се 

успостављао међусобни однос елемената који чине општу вредност једног писменог 

састава, онда би најприроднија сразмера била она у којој једну вредносну половину 

чини садржај, а другу сви остали елементи, од којих је, опет, важнија стилска 

компонента, затим језик и правопис и, коначно, естетски изглед” (Вучковић, 1993: 184).  
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МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

Хипотеза од које смо у анализи пошли је да се у наставној пракси 

настава правописа запоставља, што свакако утиче на перцепцију 

наставе, па и на схватање и понашање ученика. Са циљем да утврдимо 

поступке наставника приликом кориговања и вредновања познавања 

ортографске норме у писменим задацима детаљно смо анализирали 120 

вежбанки (350 писмених задатака) ученика гимназије општег типа и 

гимназија са два смера, из одељења специјализоване гимназије, као и 

стручних школа различитих образовних профила из Београда, Новог 

Сада, Вршца и Беле Цркве.
5
 За опис и анализу података коришћене су 

дескриптивна и аналитичка метода. Из сваке школе која је учествовала 

у истраживању прегледали смо по двадесет вежбанки (по пет вежбанки 

ученика из сваког разреда). Узорак сматрамо адекватним будући да су 

њим обухваћени поступци кориговања и вредновања писмених 

задатака наставника шест средњих школа различите територијалне 

припадности и врста. Прегледане су вежбанке ученика свих узраста 

које су различито вредноване, полазећи од најниже до највише оцене. 

Анализирајући репрезентативни корпус тежили смо да дођемо до 

валидних одговора на следећа питања: 

 Да ли и са којим степеном акрибичности наставници 

исправљају правописне грешке у писменим задацима?  

 На које грешке (граматичке грешке, правописне грешке, 

стилске грешке, естетски изглед рада, грешке које се тичу 

садржаја итд.) наставници посебно обраћају пажњу приликом 

кориговања писмених задатака? 

 На који начин наставници поступају када у писменим задацима 

уоче правописне грешке?  

 Којим правописним областима се у исправљању писмених 

задатака посвећује посебна пажња узимајући у обзир 

учесталост и врсту грешака?  

 Како наставници поступају ако се одређене ортографске грешке 

упорно понављају у писменим задацима истих ученика? 

 Да ли су поједине правописне грешке занемарене у кориговању 

писмених задатака иако се јављају у писменим задацима, те 

које су то правописне области?  

                                                 
5
 Корпус је прикупљен за потребе ширег истраживања у оквиру докторске дисертације 

,,Ортографска норма у писменим задацима ученика средњих школа као путоказ 

модерне наставе правописа” (Филолошки факултет, Београд).  
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 Да ли наставници коментаришу правописне грешке и на који 

начин их образлажу када оцењују писмене задатке? 

 Да ли се ученицима упућује замерка, даје упутство за 

исправљање правописних грешака и/ или упозорење, те да ли 

се правописно коректни задаци похваљују? 

 Како су оцењени задаци у којима су има крупних правописних 

грешака? 

 Да ли наставници прегледају исправке писмених задатака?  

ОПИС И АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

У корпусу који смо прегледали уочили смо да наставници 

највише пажње посвећују правописним грешкама (исправљено је 

укупно 41,1% грешака), потом стилским (36,5%), следе грешке које се 

тичу обликовања садржаја (11,7%) и граматичке грешке (8,8%), док се 

на естетски изглед рада најређе указује (1,7%). Разлози оваквог 

забележеног стања могу бити различити: а) на број интервенција 

несумњиво утичу заступљеност и фреквентност грешака у писменим 

задацима уочених у прегледаном корпусу
6
; б) чињеница да се 

објективно може оценити и исправити само аспект који се односи на 

граматичку и правописну коректност састава свакако утиче на то да је 

наставницима најлакше да вреднују грешке овога типа; в) 

заступљеност, фреквентност и врста грешака зависи и од типа текста 

који се анализира (тако, на пример, ученици ретко користе скраћенице 

у писменим задацима). 

Узимајући у обзир сва ограничења истраживања, ипак можемо 

констатовати да се наставници максимално труде да исправе све 

правописне грешке у писменим задацима. Остаје, међутим, питање због 

чега се – упркос приљежном исправљању – ортографске грешке и даље 

јављају и у писменим задацима и на тестовима објективног типа 

(Брборић, 2004). Ова чињеница представља путоказ за подробнију 

анализу наставничких интервенција приликом корекције ортографских 

грешака.  

Наставници су исправили (директним интервенисањем у текст), 

обележили (употребом коректорских знака) и указали (подвлачењем, 

                                                 
6
 Разуме се да су резултати сваког испитивања ове врсте у одређеној мери 

детерминисани корпусом. Зато смо се трудили да одабир писмених задатака из којих су 

ексцерпиране и анализиране интервенције наставника настале током исправке буде 

репрезентативан и  валидан за коначно разматрање и препоруку методичких поступака 

приликом исправљања ученичких задатака. 
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знаком узвика, упитником, узвичником и упитником заједно, текстом 

на маргинама и сл.) на све правописне грешке у 36% од укупног броја 

задатака репрезентативног корпуса (табелa I). Три четвртине укупног 

броја правописних грешака (75%) кориговано је (обележено, на њих је 

указано...) у 39,9% свих задатака. Наставници су у писменом задатку 

исправили (указали на, обележили...) половину свих правописних 

грешака које смо евидентирали у писменим задацима у 22% од укупног 

броја прегледаних задатака, а на мање од половине у свега 0,9% 

задатака. У 1,2% писмених задатака правописне грешке нису уопште 

исправљане.  

 

 

 

 

Табела I. Однос наставника према правописним грешкама у 

писменим задацима 

 

Наставник је у 

писменом задатку 

исправио (указао 

на, обележио...) 

Укупан број 

писмених задатака 

Процентуални 

однос 

све правописне 

грешке (100%) 126 36.00% 

три четвртине 

укупног броја 

правописних 

грешака (75%) 140 39,90% 

половину од 

укупног броја 

правописних 

грешака (50%) 77 22.00% 

мање од половине 

укупног броја 

правописних 

грешака (25%) 3 0,90% 

правописне грешке 

нису исправљане 4 1,20% 

Укупно 350 100% 
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Како се половично исправљање задатака не може сматрати 

ваљаним корективним поступком, закључујемо да је безмало четвртина 

задатака (24,1%) исправљана површно (није се поступало у складу са 

образовним и другим циљевима и захтевима наставе српског језика), а 

да се учинак од две трећине исправљених грешака може сматрати 

релативном, непотпуном домашеношћу поменутих циљева. У око 40% 

случајева пажња посвећена исправљању ортографских грешака указује 

на ваљано поступање у исправљању писмених задатака. Резултати 

анализе, како видимо, добрим делом подржавају метафору 

миноризације (уп. ПРАВОПИС ЈЕ СИТНИЦА), тј. показују да само 

доследна и целовита корекција, подржана адекватним методичким 

припремама (не само пре писања писменог задатка, већ и током читаве 

школске године) и поступцима на часовима индивидуалног и 

колективног исправка може резултирати побољшањем успеха у овој 

области наставе матерњег језика.  

Ови резултати показују да наставници исправљају правописне 

грешке у писменим задацима, али да се при томе у обзир не узимају све 

ортографске грешке које ученици начине у својим писменим задацима. 

Ученици тако остају необавештени о огрешењима о норму, тј. не знају 

да су у одређеним случајевима погрешили. То је разлог што неке 

грешке опстају одвећ дуго, занемарене од стране наставника и 

„скривене“ од очију ученика. М. Николић у Методици наставе српског 

језика и књижевности истиче да наставник при прегледу задатка треба 

да открива и јасно обележава све погрешке (Николић, 1992: 872), али, 

уз то, мора да истиче и друге појединости и места у задатку са назнакам 

у ком смеру их треба побољшати.  

Подробно анализирајући изабрани корпус, уочили смо да 

наставници не обраћају довољно пажњу на следеће правописне области 

(узимајући у обзир заступљеност и фреквентност грешака): (а) 

интерпункција (21,4%); (б) састављено и растављено писање речи 

(17,9%); (в) писма (16,07%). Познато је да доследност у корективном 

поступању, као и утицај броја грешака на оцену има значајне 

реперкусије на схватање/разумевање важности одређене наставне 

области; у том смислу, дакле, став наставника непосредно обликује и 

ставове ученика. 

Узроци забележеног стања могу бити различити: 1) наставници 

немају довољно времена за детаљну и подробну анализу сваког 

писменог задатка, па зато не исправе сваку правописну грешку; 2) 

наставници не прате измене и допуне правописне норме (поготово у 

вези са спојеним и одвојеним писањем речи); 3) наставници нису 
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довољно обучени у области ортографије (у време када се школовала 

већина наставника која тренутно ради у средњим школама, правопис 

није имао статус посебног наставног предмета)
7
, 4) у настави правописа 

негује се формалистички приступ – битно је да се задатак исправи, да 

наставник упише оцене у рубрику предмета, а знатно мања пажња 

посвећује се подробности и детаљности исправке. 

Основно начело кога се ваља придржавати при исправљању 

писаних састава је следеће: ученика треба подстицати да сам открива и 

исправља своје грешке, да уме да сагледа слабости свог састава, осети 

како се штогод може рећи лепше, језгровитије, како се изразити 

ваљаније и сликовитије. Стога П. Илић саветује наставнике: „Ако је, 

пак, неопходно интервенисати директно у учениковом тексту, том 

интервенцијом не треба казати ученику све. Тако, на пример, 

подвлачењем речи и израза црвеним мастилом ученику се скреће 

пажња на неадекватност њихове употребе, али смо му помогли 

исувише ако изнад његових испишемо своје, адекватније речи и изразе“ 

(Илић, 1998: 631). Међутим, само се у малом броју случајева мора 

директно интервенисати у учениковом тексту. То се чини онда кад 

природа грешке превазилази узраст ученика и кад је реч о ученику 

веома лоше писмености. У свим другим случајевима ваља 

интервенисати на маргини, а за интервенцију наставнику стоји на 

располагању већи број средстава: ту су, поред коректорских знакова, 

вербална средства, тј. примедбе (упозорења, замерке) и сл. 

У корпусу који смо анализирали уочили смо снажну тенденцију 

да се правописне грешке исправљају директно у учениковом тексту. 

Више од половине исправки у писменим задацима (53,3%) реализовано 

је на такав начин. У 36,6% случајева наставници су употребили 

коректорске знаке, док смо само у 10,7% задатака нашли текстуалне 

напомене (на маргинама) које се односе на правописне грешке.  

Изложена запажања указују на одређене мањкавости у 

методологији исправљања писмених задатака. Када наставник исправи 

правописне грешке у тексту задатка, ученик коригује текст преписујући 

га механички са леве стране вежбанке на десну, што нимало не 

доприноси проширивању знања. Радећи тако, ученик нема потребе да 

размишља о природи грешке, а ни о разлозима огрешења о правописну 

норму; не труди се да потражи објашњење у Правопису (или од 

                                                 
7 У прилог томе говори и чињеница да су наставници у 58,5% писмених задатака које 

смо прегледали описни (текстуални) део оцене започели малим словом иако је реч о 

почетку издвојеног исказа који треба писати великим почетним словом (Пешикан, 

Јерковић и Пижурица, 2010: 403).  
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наставника) или правописном речнику и сл. Речју – без саморадње 

остаје несвестан грешака које чини, те исту грешку понавља упркос 

наставниковом труду и напоменама. Зато сматрамо да би боље било 

ученике средњих школа ставити у ситуацију да самостално долазе до 

правилних решења и откривају разлоге (означених) грешака, док је 

наставников посао да у исправкама писмених задатака провери 

исправност унетих корекција. Пошто се након завршетка средње школе 

мало ко враћа овом градиву, самосталности у кориговању ваља 

посветити посебну пажњу у старијим разредима средње школе. 

Интересовало нас је како наставници поступају када се идентичне 

грешке појављују у више писмених задатака истог ученика. На основу 

анализе оваквих случајева, уочили смо да је чак у 95,5% од укупног 

броја прегледаних задатака наставник исправио грешку на исти начин 

као и у писменом задатку када се она први пут појавила. То 

недвосмислено указује на пасивну улогу ученика у решавању 

правописних недоумица које се јављају током израде писмених 

задатака.  

Наставник је приликом упорног понављања исте правописне 

грешке могао да поступи и на следеће начине: (а) грешку је могао 

означити подстичући ученика да је сам исправи; (б) уз исправку грешке 

наставник је могао да дода текст којим се ученик упозорава на санкције 

које га очекују уколико се грешка понови у наредном писменом 

задатку; (в) наставник је могао додати објашњење или савет, те упутити 

на актуелни правопис; (г) могао је увести кратку вежбу на маргини, 

којом би се постигла аутоматизација радње и сл. Само у једном задатку 

наставник је додао кратко објашњење како треба правилно употребити 

велико слово у вишечланим именовањима. 

Дакле, можемо закључити да наставници примењују исти 

методички поступак без обзира на то што он у претходним случајевима 

није донео позитивне резултате. Све ово указује на површност и 

аутоматизам у исправљању писмених задатака. Такође показује како 

наставници схватају своју улогу (исп. метафоре НАСТАВНИК ЈЕ 

ЛЕКАР, НАСТАВНИК ЈЕ ЕНЦИКЛОПЕДИЈА); ради се такође о 

неинвентивности, па тако часови писања исправка (индивидуалног и 

колективног) постају веома досадни и неплодни. Сврховито би било на 

часовима посвећеним исправљању писмених задатака за вежбања 

употребити грешке ученика (можда из другог одељења, али истоврсне), 

или променити контексте. 

Ученик, по правилу, очекује коментар свог задатка, а 

наставникова је обавеза да испод текста писменог састава напише 
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краћи осврт у коме описно, али аргументовано процењује његове 

најважније компоненте (садржај, стил, граматичку и правописну 

исправност и др.). Уколико образложење оцене изостане, вредновање 

задатка доживљава се као произвољна импресија (истина, 

компетентног) појединца, а одсуство корисних напомена и савета, па и 

похвала, не доприноси мотивацији нити писању (уистину) побољшане 

верзије писменог састава.  

Уочили смо да је у више од половине изабраних задатака (57,1%) 

образложење оцене писменог задатка изостало. Када се оцена 

текстуално образлагала, правописне грешке нису коментарисане у 

83,6% случајева, иако их је у писменим задацима било у 

незанемарљивом броју. Уколико је уз бројчану оцену задатка дато 

образложење које се тиче правописа, ученику се већином упућује 

замерка (у 79% случајева), понекад се ученик упозорава (16,6%), а 

веома ретко се ученику даје упутство (4,1%) како да унапреди културу 

писменог изражавања у домену ортографске норме. Ни у једном 

писменом задатку у овом корпусу наставник није упутио ученика да 

консултује актуелни Правопис српскога језика; најређи су они 

случајеви (0,6%) у којима се ученику сугерише употреба друге 

литературе (нпр. приручника, граматике и сл.).  

Интересовало нас је и како наставници поступају када је реч о 

правописно коректним писменим задацима. У више од половине таквих 

задатака (58,5%) похвала је изостала. Сматрамо да би похваљивање 

ученика који су правописно коректно написали писмене задатке 

утицала на позитивнији однос ученика према ортографској норми у 

писменим задацима. 

Замерке које су у великом проценту забележене у задацима 

корисније би било заменити упућивањем на Правопис српскога језика, 

у којем ученици могу самостално откривати како да грешке исправе. 

Приликом враћања на репрезентативни део корпуса запазили смо 

да има случајева у којима се дају високе оцене без обзира на број и 

тежину правописних грешака. Укупно 54,4% писмених задатака 

оцењено је високим оценама (врлодобар и одличан) без обзира на то 

што се у њима правописне грешке јављају у незанемарљивом броју. У 

27,3% случајева писмени задаци оцењени су оценом добар (3), док је 

ниске (недовољне и довољне оцене) добило само 18,2% ученика. Јасно 

је да у великом броју случајева правописне грешке не утичу на 

смањивање оцене писменог задатка. Такво поступање прећутно, али 

недвосмислено имплицира миноризовање значаја правописа, а то 
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свакако мора утицати и на перцепцију наставе, па и на схватање и 

понашање ученика. 

Контролисање и вредновање писмених задатака обавља се ради 

подстицања ученичког напретка. На основу прегледа, кориговања и 

вредновања писмених задатака, наставник би требало да сачини 

пројекат напретка за сваког појединог ученика, али и за одељење у 

целини, и то са циљем унапређивања писмености. Наставникова улога 

у пројекту ваља да буде пре свега инструктивна. Исправак писменог 

задатка не исцрпљује се само корекцијом појединих грешака, већ често 

обухвата обогаћивање и/или преобликовање садржаја и стилско 

усавршавање текста. Зато исправак не треба схватати као кориговану 

реплику изворног текста, већ као побољшану, у мањој или већој мери 

модификовану верзију писменог задатка. Када ученик пише исправак, 

очекује се (у новој верзији текста) бољитак на садржајном, језичком и 

стилском плану, што подразумева и правописну исправност читавог 

задатка. Анализа нашег корпуса показује да наставници не прегледају 

исправке писмених задатака. Забележили смо само један случај у којем 

је наставник прегледао исправак писменог задатка. Сматрамо да би 

овакво стање у наставној пракси требало што пре изменити. У 

писменом задатку ученик показује шта у одређеном тренутку зна и уме, 

али не и колико може. Исправљање мора да буде афирмативно и за 

ученике и за наставнике. Уколико се побољшана и усавршена верзија 

задатка не прегледа, циљ исправака постаје формалистички, а пројекат 

развоја и унапређивања писмености ученика остаје на пола пута: на 

већину грешака је ученицима указано, али није утврђено да ли су 

ученици наставникове сугестије применили и усвојили. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

На основу резултата испитивања статуса правописних грешака у 

прегледању, исправљању и оцењивању писмених задатака можемо 

извести следеће закључке: 

1) у наставној пракси прећутно али недвосмислено се миноризује 

значај правописа; 

2) наставници исправљају правописне грешке у писменим 

задацима, али вредновање (исправљање и оцењивање) не 

обухвата све правописне грешке које ученици направе, те тако у 

појединим случајевима ученици нису свесни својих грешака јер 

на њих није ни указано; 
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3)  наставници најчешће интервенишу директно у писменим 

задацима ученика, чиме се ученици пасивизирају; 

4) наставници не прегледају исправке писмених задатака; 

5) приликом исправљања писмених задатака наставници 

примењују исте поступке, без обзира на упорно понављање 

грешака, што указује на формализам и аутоматизам у овом 

важном сегменту наставе правописа. 

 

До попустљивог односа наставника према правописним грешкама 

доводе: (1) недостатак времена, (2) недовољна мотивисаност, (3) богат 

програм из књижевности који треба обрадити у средњој школи; (4) 

инсистирање ученика и њихових родитеља да добијају што боље оцене, 

без обзира на реално знање; (5) чињеница да оцене у средњој школи 

утичу на упис на факултете, а и тиме и на будућност ученика; (6) низак 

квалитет исправка и техницистичко поступање; (7) несигурност 

наставника у сопствено правописно знање; (8) наставници немају 

ослонац у широј јавности која не води довољну бригу о култури 

писменог и усменог изражавања; (9) недовољност методичке 

литературе која се бави наставом правописа у средњој школи; (10) 

изостанак континуираног и детаљног увида у правописна постигнућа 

ученика итд.  

Укратко, анализа статуса које правописне грешке имају у 

кориговању и вредновању писмених задатака указује да је настава 

правописа у нашим средњим школама занемарена. Изгледа да је 

пројекат у неговању и унапређивању писмености у средњој школи стао 

на пола пута.
 
У складу са тим је и примедба М. Николића да се у 

примени правописних вежбања и уопште настави правописа у нашим 

школама ,,започиње одједном више послова, а ниједна се не приводи 

крају” (Николић, 1992: 593). Тако се просте вежбе у средњој школи 

прескачу и замењују сложенијим са више захтева. Како показују 

резултати, на грешке се указује делимично, методологија исправљања 

грешака показује мањкавости, вредновање писмених задатака није увек 

у складу са заступљеношћу грешака, већ на то утичу други, спољни (и 

махом небитни), фактори. Наставник не прати да ли ученици 

усавршавају свој писмени израз, не прегледају исправке писмених 

задатака. У настави правописа поштује се традиционализам, а исто 

важи и када је реч о исправљању и оцењивању писмених задатака – 

ученик је пасиван.  
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Предлози за измену затеченог стања: 

 Неопходно је захтевати од ученика да пре но што предају рад 

наставницима задатак прочитају још једном ради кориговања 

евентуалних грешака; 

 уколико се неке грешке упорно јављају, потребно их је на 

посебним часовима темељито објаснити и отклањати;  

 наставник треба да бележи релевантне податке о компонентама 

задатака које је прегледао (у ту сврху би, са ортографског 

становишта, могао водити правописни дневник);  

 сва вежбања у усменом и писменом изражавању треба изводити 

плански, континуирано, у садејству са одговарајућим питањима 

из других наставних подручја овог предмета;  

 на правописним захтевима треба истрајавати све док их већина 

ученика не усвоји, онда ће и ученичко писмено изражавање (и 

казивање – јасно је да се усмено и писмено изражавање не могу 

одвојити ни у животу ни у школи) имати све мање недостатака, 

а самим тим и прегледање писмених састава биће олакшано; 

 стручним усавршавањима треба радити на перманентном 

развијању и неговању компетенција наставника у области 

ортографије. 
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CORRECTION AND EVALUATION THE KNOWLEDGE OF THE 

ORTHOGRAPHIC NORM IN THE PRACTICAL WORK OF 

TEACHING 

Summary: We exam what status have orthographic mistakes in correction 

and evaluation the essays of the high school students. We analyzed 120 notebooks, 

that is 350 essays from subject Serbian language and literature in Republic of Serbia. 

The aim was to analyze the ways of correction that teachers use in these essays. 

Among all we think through the importance, methodical ways and developing the 

ability of correction of essays. Hypothesis was that the value of the orthography 

became less important in practical work of teaching and it has influenced on the 

teaching, understanding and behaving of the students. The orthographic mistakes are 

not shown all, the methodology of correction of the mistakes lacks, and the 

evaluation of essays is not always due to the orthographic mistakes, other irrelevant 

things may affect it. The teachers do not check the improvement of the students and 

also do not check correction of essays of the students in high school. Actually the 

correction and evaluation of essays are superficial and automatic. In this work there 

are suggestions as a solution of this problem. 

Key terms: Serbian language orthography, teaching practice, mistakes, 

evaluation, essays, correction 
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Сажетак: У средњим школама се испољавају различити облици 

формалног и неформалног насиља. Ретке су ситуације у којима се искључиво 

одвија само један од облика насиља, често неформално насиље претходи 

различитим облицима формалног насиља и обратно. Истраживање 

неформалног насиља у односу на формално насиље, бар када су у питању 

педагошка истраживања, заостаје. Аутори рада су на узорку од 440 ученика 

средње школе идентификовали заступљеност: гласина, провокација, 

сегрегације, маргинализације, медијског злостављања и медијског вређања. У 

основи ових облика неформалног насиља идентификовали смо различите 

садржаје испољавања насиља. Резултати емпиријског истраживања могу 

послужити будућим истраживачима и практичарима за креирање програма 

превентивног деловања у борби против различитих форми насиља у школи и 

изван ње. Исто тако, добијене резултате могуће је искористити за 

конципирање различитих квантитативних и квалитативних педагошко-

методолошких приступа истраживању неформалног насиља у васпитно-

образовним институцијама. 

Кључне речи: вређање, злостављање, сегрегација, провокација, 

гласине, насиље, средња школа.  

УВОД 

Васпитно-образовну делатност савремене средње школе 

процењујемо по квалитету свих процеса који се у њој одвијају. Поред 

квалитетног наставног процеса, битно је унапредити и све остале 

формалне и неформалне процесе који се одвијају у школи и који су у 
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вези са њом. У свим тим процесима кључну позицију треба да има 

ученик, односно развој и васпитање његове личности. Васпитно-

образовни процес у средњој школи увек су пратили, данас прате, и у 

будућности ће пратити различити дистрактори, који процес васпитања 

успоравају и умањују његове ефекте. Нема сумње да је насиље у 

средњим школама, из дана у дан, све распрострањеније и да добија све 

сложеније облике. Насиљу су често, било директно или индиректно, 

изложени сви ученици средње школе, без обзира на пол, школски 

успех, националну и верску припадност.  

Забрињава чињеница да се доња узрасна граница смањује и да су 

ученици основне школе, чак и млађих разреда све чешће изложени 

насиљу и да често постају насилници, а не само жртве насиља. За 

овакво стање узроке не можемо тражити само у лошој организацији 

васпитно-образовног процеса у оснovној или средњој школи. Различити 

облици формалног и неформалног школског насиља у педагошкој 

литератури најчешће се третирају као продукт нарушене друштвене и 

педагошке климе.  

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП 

Одређени облик насиља је лакше препознати и описати него 

дефинисати. Насиље постоји од када постоји и човек. Као друштвена и 

педагошка појава, насиље је и данас изузетно актуелно међу 

научницима и стручњацима који се интересују за васпитање и развој 

деце и младих.  

Полазно и изузетно сложено питање у свакој, па и педагошкој, 

науци представља појмовно одређење насиља. Термин насиље потиче 

од речи сила, и тумачимо га као однос између двеју страна у коме једна 

страна употребом или самом претњом употребе силе утиче на другу 

страну. У педагошкој науци често се користи израз вршњачко насиље. 

Оно се јавља онда када је злостављање ученика учестало и када је он 

„трајно изложен негативним поступцима од стране једнога или више 

ученика“ (Olweus, 1998: 19). У овој дефиницији наглашено је негативно 

(агресивно) деловање које се испољава кроз дужи временски период. 

Насилно и негативно деловање према појединцу може се испољавати 

вербалним путем на различите начине: претњом, изругивањем, 

грђењем, али и без употребе речи или физичког додира (кревељење, 

неприхватљиви покрети, исказивање вулгарности разним симболима, 

намерно искључивање некога из групе, или одбијање да се удовољи 

жељама друге особе). Поред претходно наведене, у стручној 
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литератури постоје и друге дефиниције појма насиље. Према једној од 

њих, под насиљем се „подразумевају намерни поступци вршњака којим 

се другом детету наноси телесна или емоционална бол или се 

занемарује у тој мери да је угрожено његово здравље и развој“ 

(Микановић, 2010: 90). Понашање којим се наноси бол другима је 

разноврсно, али га грубо можемо разврстати на вербално и невербално. 

Насиље најчешће обухвата физичко повређивање, проузроковање 

материјалне штете, или психолошко повређивање као што је 

застрашивање, срамоћење, социјална изолација и слично. Исто тако, 

„насилништво се јавља када јача, моћнија особа повређује или 

застрашује мању, односно слабију особу свесно (намерно) и често“ 

(Bin, 2004: 15). Уочавамо да је у овој дефиницији наглашена 

присутност неједнакости снага удружених с насиљем, које могу бити 

последица разлика у годинама, физичкој снази, висини и слично. 

Нешто прецизнију и за овај рад прихватљивију дефиницију насиља у 

школи наводи Драго Бранковић. Овај аутор сматра да се насиље у 

школи може одредити као „специфичан облик насиља који се 

препознаје према различитим негативним намерама, поступцима и 

догађајима којима се жели узнемирити, омаловажити, искључити или 

напасти други ученик (ученици) с циљем да се нанесу физичке, 

психичке или социјалне последице“ (Бранковић, 2010: 30-31).  

Осим проблема у дефинисању, постоје и друга отворена питања у 

вези са насиљем. Свакако је једно од њих и питање класификација 

насиља које постоји у школи. Насиље се класификује на основу 

различитих критеријума. Тако Олвеус (Olweus, 1998) према начину 

изражавања насиље међу ученицима дели на директно и индиректно 

насиље. С обзиром на узроке појављивања могуће је разликовати 

инструментално и импулсивно насиље (Жужул, 1989; наведено код 

Илић, 2010).  

Према начину манифестовања издвајају се два основна облика 

насилног понашања: физичко и вербално насиље. Ова подела је 

прихваћена од већег броја педагога, психолога и социолога. Најчешћа 

класификација насиља која се појављује у педагошкој, социолошкој и 

психолошкој литератури је следећа:  

 вербално насиље – добацивање, изругивање, омаловажавање, 

претње,  

 социјално насиље – избегавање, игнорисање, искључивање из 

активности,  

 психолошко насиље – оштећење имовине, крађа, бацање ствари, 

праћење и  
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 физичко насиље – гурање, рушење, ударање и слично 

(Бранковић, 2010).  

Ова класификација обухвата већи број до сада поменутих облика 

насиља, али је не можемо сматрати најприхватљивијом 

класификацијом насиља у школи.  

Развој технике и технологије посредовао је још један вид насиља, 

који је уобичајен под називом сајбербулинг (енг. cyberbullying). Овај 

облик насиља представља сваку насилну комуникацијску активност 

међу децом путем модерне технологије (Илић, 2010). За разлику од 

обичног „булинга“, који се дешава у школи или на улици, жртва може 

да доживи непријатности и у својој кући. Овај облик насиља искључује 

могућност физичког контакта, обухвата ситуације када је појединац 

изложен нападу другог појединца или групе посредством мобилних 

телефона и интернета (блогова, форума, четова и сл).  

Поред претходно наведених критеријума и облика насиља, Драго 

Бранковић (2010) насиље класификује према још једном критеријуму – 

форма испољавања насиља. Примењујући овај критеријум могуће је 

разликовати две врсте насиља: формално насиље и неформално насиље.  

И поред тога што се у овом раду не бавимо формалним насиљем 

ученика, сматрамо изузетно важним указати на његову појаву и везу са 

неформалним насиљем. Формално насиље најчешће обухвата следеће 

облике: вербално насиље, физичко насиље, емоционално насиље, 

социјално насиље, сексуално насиље, културно насиље и економско 

насиље (Исто, 2010). Наведени облици насиља често су испреплетени, с 

тим да увек у одређеном тренутку преовлађује неки од облика 

формалног насиља. На пример, ретко ћемо чути да насилник бије своју 

жртву, вршећи физичко насиље, а да при томе не изговара погрдне и 

увредљиве речи (истовремено манифестујући и вербално насиље). С 

друге стране, вербални сукоби су често праћени неким облицима 

физичког насиља, као на пример: гурањем, ударањем или физичким 

повређивањем.  

Сви они облици насиља у оквиру којих се испољава насиље, а 

жртва и насилник нису у директним односима, дакле, формални 

контакт не постоји означавају се као облици неформалног насиља. 

Насилници кроз ове облике насиља често нису познати ни самој жртви. 

Неформално насиље је веома флексибилно, често мења форме и 

садржаје, па је тешко одредити његове појавне облике. Неформално 

насиље обухвата све насилничке активности које се проводе преко 

посредника. То могу бити други ученици, групе ученике или неки 

други начини и облици индиректних комуникација. Овај облик насиља 
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има далекосежне последице за развој личности, делује на психички 

(емоционални) и социјални интегритет личности, па је често опасније 

од саме физичке боли. Према структури и појавним облицима, 

неформално насиље је један од најсложенијих облика насиља. Веома је 

тешко пронаћи поуздане критеријуме класификације и утврдити врсту 

неформалног насиља у школи.  

У облике неформалног насиља најчешће убрајамо: гласине, 

трачеве, провокације, сегрегацију, маргинализацију и медијско 

неформално злостављање и вређање (Исто, 2010). Укратко ћемо 

указати на сваки од наведених облика. Гласине су чест облик 

неформалног насиља у школским условима. То је један од уобичајених 

начина разговора међу вршњацима у школи. Циљ ширења гласина 

понекад може бити повећање угледа, позиције појединца, привлачење 

пажње, али и омаловажавање, застрашивање или подстицање насиља 

према некоме. Трачеви су веома погодни за ширење површних и 

непроверених информација. Иницијатори трачева, као и они који 

преносе трачеве тешко се откривају и онда када се открију не треба са 

њима расправљати о садржају трача. Провокације препознајемо по 

намерном изазивању других, тако што им се упућују речи 

(информације) које за њих нису прихватљиве. Провокатор као намерни 

изазивач наводи неког да каже или изврши неку акцију усмерену 

против другог лица индиректно. Он то чини изазивањем, навођењем, 

подстрекивањем или другим поступцима. Сегрегација чини посебан 

облик неформалног насиља у школи. Она представља настојање 

насилника да одвоји појединца или мање групе ученика од других 

група или колектива. Овај облик насиља најчешће чине насилничке 

групе које се брже повезују и организованије проводе различите облике 

формалног и неформалног насиља. Маргинализација појединих ученика 

и њихово „остављање по страни“ отежава њихово учествовање у раду 

других група, па чак и у редовним и ваннаставним активностима. 

Најчешће жртве маргинализације су они ученици који се налазе између 

две групе и који нису у стању да се приклоне другим ученицима или 

групама. Често се маргинализација испољава између одређених група 

које су у нечему супростављене, удаљене и слично. Нису ретки 

случајеви да се у нашим школама поједини ученици изложени 

маргинализацији због изузетно доброг школског успеха, неповољног 

социјалног статуса, или због друге етничке и верске припадности. 

Медијско злостављање и вређање односе се на различите облике 

неформалног насиља путем мобилних телефона и интрнета, па чак и 

помоћу јавних средстава информисања. Мобилним телефоном 

насилник, скривајући свој број, жртвама неформалног насиља може 
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упућивати: увредљиве текстуалне поруке, фотографије, претње и 

слично. И интернет има различите могућности за исказивање 

неформалних облика насиља. Посебно негативан утицај медија 

испољава се када се „јавно приказују сцене насиља и када се објављују 

фотографије жртава насиља. На тај начин врши се поновно 

трауматизовање жртве, јер објављивање фотографија злостављања 

представља и објављивање идентитета жртве“ (Микановић, 2010: 98). 

Практично није могуће идентификовати ниједан медиј који је у 

потпуности неутралан када је у питању насиље. Бројна досадашња 

истраживања насиља потврђују да телевизија и интернет имају примат 

над осталим медијима.  

Наведени облици неформалног насиља изазивају бројне психичке 

(емоционалне) и социјалне последице. Жртве неформалног насиља су у 

неравноправном односу. Оне се најчешће повлаче у себе, размишљају о 

језичком и логичком значењу омаловажавајућих речи и израза, трпе 

увреде и понижења, показују видљиве манифестације збуњености, те 

према другим појединцима и окружењу развијају систем пасивног 

отпора. Ови облици насиља у школским условима често се испољавају, 

јер су њихови механизми примене веома једноставни, а последице 

скривене и сложене.  

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА  

Након теоријског проучавања насиља у школи уопште, потребно 

је конципирати методолошке основе емпиријског истраживања. О 

потреби деловања у правцу ове педагошке проблематике указују нам 

све чешћи случајеви вршњачког насиља у основним и средњим 

школама који се испољавају у разним облицима. Проучавањем 

релевантне литературе о насиљу у средњој школи, и полазећи од 

тангентних истраживања значајних за овај рад, изабрали смо проблем 

који смо испитивали у овом емпиријском истраживању. Проблем овог 

истраживања представља неформално насиље у средњој школи. 

Предмет емпиријског неексперименталног истраживања дефинишемо 

као идентификацију облика неформалног насиља ученика средње 

школе. Циљ истраживања је да се идентификује број ученика средње 

школе и облици неформалног насиља којима су они највише изложени. 

На основу овако дефинисаног циља истраживања конкретизовали смо 

следеће задатке:  

 Идентификовати облике неформалног насиља ученика средње 

школе.  
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 Анализирати садржај неформалног насиља. 

 Указати на методолошке слабости скалирања у истраживању 

неформалног насиља.  

У овом истраживању користили смо две истраживачке методе: 

методу теоријске анализе и синтезе и сервеј (survey) методу. Основна 

претпоставка за коришћење методе теоријске анализе и синтезе у 

овом истраживању је постојање одређеног обима сазнања о 

дефинисаном проблему. Метода теоријске анализе и синтезе кориштена 

је у теоријском делу како би се размотрила досадашња сазнања о 

насиљу у школи. Сервеј метода је емпиријско-неекспериментална 

метода коју смо користили приликом интерпретације добијених 

резултата истраживања. Техником скалирање применили смо ННО – 

скалер за испитивање неформалних облика насиља (скала Ликертовог 

типа са четири степена процене). Инструмент су креирали Драго 

Бранковић и Ненад Сузић, професори Филозофског факултета у Бањој 

Луци.  

Статистичка обрада података извршена је применом софтверског 

пакета SPSS 19.0 for Windows, при чему смо израчунавали: фреквенције 

и проценте, аритметичке средине и стандардну девијацију. 

Истраживање је реализовано на узорку од 440 ученика и то 228 ученика 

Економске школе и 212 ученика Техничке школе.  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

На основу циља истраживања конкретизовали смо задатке према 

којима ћемо идентификовати облике неформалног насиља у средњој 

школи, анализирати њихову садржину и утврдити слабости примене 

скалирања у истраживању неформалног насиља. 

За идентификацију облика неформалног насиља и садржаја у 

оквиру појединих облика користићемо табеларне приказе за сваки 

облик насиља посебно. 
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Табела 1. Процене ученика о заступљености гласина/трачева 

ТВРДЊА 
0 (никада) 1 (ретко) 2 (често) 3 (увек) 

Ранг  
f % f % f % f % 

Неко је измишљао и причао 

нешто ружно о теби. 
70 16 279 63 73 17 18 4,1 1 

Неко је твојим познаницима 
слао ружне поруке о теби. 

262 60 135 31 38 8,6 5 1,1 3 

Неко је исписао графите на 
јавном мјесту о теби. 

430 98 6 1,4 2 0,5 2 0,5 9 

Неко протура причу около да 

се ти дрогираш. 
394 90 19 4,3 17 3,9 10 2,3 6 

Неко је лагао како ти крадеш. 401 91 32 7,3 6 1,4 1 0,2 7 

Неко је лагао како је с тобом 
водио љубав. 

346 79 61 14 21 4,8 12 2,7 5 

Чуо си да други ученици воле 
да те оговарају. 

123 28 219 50 74 17 24 5,5 2 

Најбољи друг/арица те је 
отрачао, рекао ружне речи о 

теби. 

305 69,5 108 24,6 18 4,1 8 1,8 4 

Неко је напричао како те 
родитељи стално туку код 

куће. 

416 95 17 3,9 6 1,4 1 0,2 8 

У Табели 1. приказани су дескриптивни статистички показатељи 

процена ученика о заступљености гласина или трачева као облика 

неформалног насиља. У оквиру овог облика насиља добили смо 

типичне одговоре, највећи број ученика има сазнање да је неко 

измишљао и причао нешто ружно о њима, а затим да су чули да други 

ученици воле да их оговарају. Ови, најчешћи, одговори ученика су 

типичан садржај за гласину (трач) као облик неформалног насиља. 

Гласине се најмање односе на писање графита, породичне услове, те 

изношење приче да неко конзумира наркотичка средства. Из претходне 

табеле се види да је садржај гласина (трача) веома разнолик и да је 

познат ученицима средње школе. Позитивно је то што процентуално 

већи број ученика средње школе није изложен неком од наведених 

садржаја гласина (трачева).  

Табела 2. Процене ученика о заступљености провокација  

ТВРДЊА 
0 (никада) 1 (ретко) 2 (често) 3 (увек) 

Ранг  
f % f % f % f % 

Неко те назвао погрдним 

именима пред вршњацима. 
140 32 214 49 73 17 13 3 1 

Неко ти јавно добацује ружан 

надимак. 
254 58 159 36 22 5,0 5 1,1 3 

Неко се јавно пред свима 

наругао твом изгледу. 
331 75 98 22 9 2,0 2 0,5 6 

Неко се јавно пред свима 

наругао твојим патикама, 
твојој одећи. 

380 86 53 12,0 6 1,4 1 0,2 10 
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Неко те је пред свима назвао 
себичним и егоистом, 

шкртицом. 

367 83 66 15,0 6 1,4 1 0,2 7 

Неко ти је пред свима рекао 

да си тужибаба. 
370 84 66 15,0 3 0,7 1 0,2 9 

Неко је пред другима рекао 

како се додвораваш 

професору. 

329 75 86 20 22 5,0 3 0,7 5 

Неко те јавно прозвао да си 
дебео или мршав. 

266 60,6 110 25,1 48 10,9 15 3,4 4 

Неко ти је јавно рекао да си 

смотан. 
194 44 180 41 44 10,0 22 5,0 2 

Неко те пред свима назвао 
плачљивком и слабићем. 

386 88 51 12 2 0,5 1 0,2 11 

Неко те наводи да вршиш 

насиље над другима. 
369 84,1 49 11,2 15 3,4 6 1,4 8 

Када су у питању провокације (Табела 2) најчешће се оне 

изазивају тако што средњошколци једни друге називају погрдним 

именима, а затим што јавно констатују да је неко смотан (неспособан). 

На задњем месту је то да некога називају плачљивком и слабићем, а 

затим да се исмевају обући и одећи коју неко носи.  

Табела 3. Процене ученика о заступљености сегрегација 

ТВРДЊА 
0 (никада) 1 (ретко) 2 (често) 3 (увек) 

Ранг  
f % f % f % f % 

Неко је погрдно или 
подругљиво вређао твоју 

националност. 

389 88 39 8,9 9 2,0 3 0,7 2 

Неко се јавно ругао томе што 
ти верујеш у Бога 398 91 34 7,7 5 1,1 3 0,7 3 

Неко од ученика ти брани да 
се укључиш у одређене 

активности. 

414 94 20 4,5 4 0,9 2 0,5 4 

Не позивају те на рођендане 

јер немаш пара за поклоне. 429 98 7 1,6 2 0,5 2 0,5 6 

На часовима нико неће да 

буде твој пар. 423 96 14 3,2  0 0  3 0,7 5 

Чим те почну нападати и 

вређати ти се приклониш 

насилничкој групи. 
356 81 62 14 16 3,6 6 1,4 1 

Сегрегација је увек осетљиво друштвено и педагошко питање. 

Данас постоје бројни узроци сегрегације појединца у друштвеном 

окружењу. Било који облик сегрегације озбиљно може угрозити развој 

и васпитање деце и младих. На облике сеграгације посебно су остељиви 

ученици средње школе, првенствено због периода адолесценције. Као 

облик сегрегације, у овом истраживању највише се издваја 

приклоњеност насилничкој групи. Иако се ради о процентуално малом 
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броју ученика, налаз није позитиван. Најмањи број ученика изложен је 

сегрегацији због материјалних разлога, што видимо из тврдње – Не 

позивају те на рођендане јер немаш пара за поклоне.  

Табела 4. Процене ученика о заступљености маргинализације 

ТВРДЊА 
0 (никада) 1 (ретко) 2(често) 3(увиек) 

Ранг  
f % f % f % f % 

Не дају ти да будеш главни ни 

у чему, не дају ти да будеш 

вођа. 

358 81 68 16 11 2,5 3 0,7 4 

Узалуд износиш предлоге кад 
вршњаци неће да их прихвате. 281 64 136 31 17 3,9 6 1,4 1 

У кући ти сви наређују јер си 

„последња рупа на свирали“. 283 64 89 20 40 9,1 28 6,4 2 

Вршњаци сматрају да се на 

тебе не треба ослонити јер ти 

ништа не иде за руком. 
398 91 37 8,4 2 0,5 3 0,7 5 

У школи сви теби наређују. 405 92,0 31 7,0 1 0,2 3 0,7 6 

У твом присуству неко је 
омаловажавао твој школски 

успех. 

327 74 86 20 22 5,0 4 0,9 3 

Ако ти вршњаци забране да се 

укључиш у слободне или 
школске активности, ти се 

прикључиш групи насилних 

ученика ван школе. 

420 96 10 2,3 5 1,1 4 0,2 7 

Као и сегрегација и маргинализација је посебно осетљиво 

питање. Она је посебно изражена када се испољава од стране вршњака. 

Највећи број ученика средње школе маргинализацију доживљава када 

узалуд износе своје предлоге и када их вршњаци неће да прихвате. 

Интересантан је податак да средњошколци маргинализацију 

доживљавају и код куће (ранг 2). Позитивно је то што се мањи број 

средњошколаца када је изложен маргинализацији опредељује за 

прикључивање групи насилних ученика ван школе и што у школи нису 

идентификовани као појединци којима сви наређују.  

Табела 5. Процене ученика о заступљености медијског 

злостављања 

ТВРДЊА 
0 (никада) 1(ретко) 2 (често) 3 (увек) 

Ранг  
f % f % f % f % 

Неко ти је погрдни надимак 

писао по школској табли. 
381 87 53 12,0 4 0,9 2 0,5 1 

Неко је писао ружан графит 
који се односи на тебе. 

428 97 7 1,6 4 0,9 1 0,2 6 

Неко ти се преко школског 

разгласа ругао. 
433 98 3 0,7 1 0,2 2 0,5 7 



75 

Неко те сликао мобилним у 
школској свлачионици док се 

пресвлачиш. 

407 93 25 5,7 4 0,9 4 0,9 5 

На леђа или школску торбу су 

ти налепили ружан натпис. 
338 77 79 18,0 17 3,9 6 1,4 2 

Неко је цртао карикатуре са 

твојим ликом и свима их 

показивао. 

393 89 42 9,5 3 0,7 2 0,5 3 

Добио си писмо или 
цедуљицу ружног садржаја. 

395 90 41 9,3 2 0,5 2 0,5 4 

Највећи број ученика средње школе доживио је да им неко 

погрдан надимак писао по школској торби, а затим да су на школсу 

торбу лепљени ружни натписи. Најмањи број ученика је изложен 

вређању путем разгласа или помоћу сличних уређаја који су доступни 

ученциима.  

Табела 6. Процене ученика о заступљености медијског вређања 

ТВРДЊА 
0 (никада) 

1 

(ријетко) 
2 (често) 3 (увијек) 

M 

f % f % f % f % 

Примаш увредљиве 

текстуалне поруке на мобилни 

телефон. 

390 88,8 40 9,1 7 1,6 2 0,5 3 

Примаш увредљиве видео 
поруке на мобилни телефон. 432 98 4 0,9 1 0,2 3 0,7 10 

Примаш увредљиве 

фотографије на мобилни 

телефон. 

430 98 4 0,9 3 0,7 3 0,7 9 

Примаш увредљиве трачеве 

на мобилни телефон. 412 94 22 5,0 5 1,1 1 0,2 6 

Примаш увредљиве позиве на 

мобилни телефон. 395 90 37 8,4 6 1,4 1 0,2 4 

Примаш увредљиве 

текстуалне поруке на 

интернету. 

362 82 62 14 13 3 3 0,7 1 

Примаш увредљиве видео 
поруке на интернету. 426 97 10 2,3 2 0,5 2 0,5 7 

Примаш увредљиве 
фотографије на интернету. 398 91 34 7,7 5 1,1 3 0,7 5 

Примаш увредљиве трачеве 

на интернету. 
380 86 45 10 8 1,8 6 1,4 2 

Примаш увредљиве позиве на 

интернету. 427 97,0 7 1,6 2 0,5 3 0,7 8 

Иако су тешко уочљиве разлике између медијског злостављања и 

медијског вређења, те разлике постоје. Злостављање обично траје дужи 

временски период. Као садржај медијског вређења највише се издаваја 

примање увредљивих текстуалних порука а затим и примање 
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увредљивих трачева путем интернета. Ученици су најмање изложени 

примању увредљивих видео порука а затим и увредљивих фотографија 

путем мобилних телефона.  

Табела 7. Статистичке вредности по облицима неформалног 

насиља 

 Гласине Провокације Сегрегација Маргинализација 
Медијско 

злостављање 

Медијско 

вређање 

N 438 438 440 438 439 436 

M 
0,4110 0,3813 0,1155 0,2606 0,1204 0,10 

SD 0,3041 0,2838 0,2515 0,3202 0,2384 0,2524 

Скјунис 1,439 1,217 4,703 2,612 5,060 5,654 

Стан. 

грешка 

скјуниса 

0,117 0,117 0,116 0,117 0,117 0,117 

Куртозис 2,819 2,656 31,752 12,617 39,549 47,906 

Стан. 

грешка 

куртозиса 

0,233 0,233 0,232 0,233 0,233 0,233 

Као што се види из Tабеле 7. статистичке вредности по облицима 

неформалног насиља указују на разлике у учесталости и јављању 

појединих облика неформалног насиља. Најчешће се јављају гласине и 

провокације, потом маргинализација док је нешто ређе заступљено 

медијско злостављање и медијско вређање. 

На следећим графиконима дајемо приказ дистрибуције укупних 

скалних вредности за сваки облик неформалног насиља.  

Glasine

1.751.501.251.00.75.50.250.00

F
re

q
u

e
n

c
y

200

100

0

Std. Dev = .30  

Mean = .41

N = 438.00

 

Графикон 1. Гласине 
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Provokacije
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Графикон 2. Провокације 

На Графикону 1. је дат приказ дистрибуције укупних просечних 

скалних вредности за тврдње којима се испитују гласине (трачеви) као 

облик неформалног насиља. Дистрибуција је позитивно асиметрична, 

преовладавају нижи резултати (скјунис је 1,44). Просечни скорови су 

распоређени између 0 и 1,75, а аритметичка средина износи М=0, 41.  

На Графикону 2. приказана је дистрибуцију скалних вредности за 

тврдње о провокацији. Дистрибуција је позитивно асиметрична, скјунис 

износи 1,22, а скорови су распоређени између 0 и 2,00.  
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Графикон 3. Сегрегација  
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Marginalizacija
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Графикон 4. Маргинализација 

 

На Графикону 4. су приказане дистрибуције скалних вредности за 

тврдње којима се испитује маргинализација као облик неформалног 

насиља. И овде је дистрибуција позитивно асиметрична, скјунис је 2,61, 

а скорови су распоређени између 0 и 2,50.  
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Графикон 5. Медијско злостављање 
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Medijsko vrijedjanje
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Графикон 6. Медијско вређање  

 

На Графиконима 3., 5. и 6. приказане су скалне вредности за 

тврдње о сегрегацији, медијском злостављању и медијском вређању. На 

сва три графикона приказана дистрибуција је такође позитивно 

асиметрична, али са знатно вишим резултатима. Скјунис за сегрегацију 

износи 4,7, за медисјко вређање 5,60 и за медијско злостављање 5,65. 

Просечни скорови су распоређени између 0 и 1,50. 

Анализирајући наведене резултате, можемо констатовати да смо 

међу 440 ученика средње школе идентификовали жртве неформалног 

насиља и да тај број није мали. Испитаници су најчешће наводили да су 

жртве гласина и провокација које најчешће прати медијско вријеђање и 

медијско злостављање, што је видљиво из предочених резултата. 

Облици неформалног насиља као што су провокације, сегрегација и 

маргинализација су знатно ређе заступљени. 

СЛАБОСТИ ПРИМЕНЕ СКАЛИРАЊА У ИСТРАЖИВАЊУ 

НЕФОРМАЛНОГ НАСИЉА 

Свака истраживачка техника има своје вредности и ограничења. 

Како смо у овом раду применили технику скалирање и инструмент који 

је претходно баждарен и како имамо искуства у примени овог 

иструмента у истраживању неформалног насиља у основној школи 

(види код Mikanović i Popović, 2013) навешћемо нека запажања. 

Испитаници исказују став према свакој тврдњи у инструменту иако се 

свака од тврдњи на њих не односи. Видели смо да се на узорку од 440 
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ученика о ставрним жртвама неформалног насиља ради приближно у 

10% случајева (испитаника), чиме се смањује квантитативни а тиме и 

квалитативни приступ истраживању. Ставови нису исказивани на 

основу искуства, већ на основу нагађања и слободне процене. 

Применом скалера нисмо открили узроке различитих облика 

неформалног насиља. Применом скалера изостао је и директни контакт 

испитаника и истраживача што додатно отежава дијагностиковање.  

Слабости примене технике скалирања у истраживању 

неформалног насиља могуће је превазићи применом других 

истраживачких техника као што су анкетирање и интервјуисање.  

ЗАКЉУЧЦИ 

Овим емпиријским истраживањем смо утврдили да су ученици 

средње школе изложени различитим облицима неформалног насиља. 

Резултати показују да су највише изложени гласинама (трачевима) и 

провокацијама, нешто мање сегрегацији и маргинализацији и најмање 

медијском злостављању и медијском вређању. Иако смо 

идентификовали различите облике неформалног насиља, њихова 

учесталост није забрињавајућа, јер смо установили да је од 440 

испитаника њих око 10% изложено облицима неформалног насиља, 

односно да су били жртве неформалног насиља. Недоречености у 

истраживању неформалног насиља треба превазићи применом других 

истраживачких техника, посебно анкетирања и интервјуисања.  

Без обзира на утврђене резултате, превентивно деловање треба 

базирати на примени одређених програма за спречавање насиља међу 

средњошколцима. Они су неопходни, јер се њима доприноси 

смањивању формалних и неформалних облика насиља, и посебно се 

смањује могућност да неформално насиље прерасте у формално. 

Таквим програмима треба омогућити васпитање животних вредности 

као што су: мир, поштовање, љубав, хуманост, дружељубивост, 

одговорност, срећа, толеранција, сарадња, поштење, скромност, 

јединство и сл. Појединци који имају позитивне ставове према 

наведеним вредностима лакше препознају опасност од насиља, као и 

различите облике насиља и, што је и најважније, они више могу 

међусобно допринети њиховом смањивању.  
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INFORMAL VIOLENCE IN SECONDARY SCHOOLS 

Abstract. Various forms of formal and informal violence can be found in 

secondary schools. Situations in which only one form of violence is present are rare; 

informal violence often preceds various forms of formal violence and the other way 

round. Investigations concerning informal violence in relation to formal violence, at 

least in terms of pedagogical research, is somewhat lacking. Analysing the sample of 

440 secondary school students, the authors identified the presence of: rumours, 

provocation, segregation, marginalization, media abuse and media insulting. 

Varying content of manifested violence was identified at the core of these forms of 

informal violence. The results of empirical investigation can serve future authors 

and practitioners to create programmes of preventative action to suppres various 

forms of violence in school and outside it. In addition, the findings can be used for 

the development of various quantitative and qualitative pedagogic-methodological 

approaches to the investigation of informal violence in educational institutions. 

Key words: insulting, abuse, segregation, provocation, rumours, violence, 

secondary schools.  
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ПРАКТИКУМ ЗА БУДУЋЕ ПРАКТИЧАРЕ ЗА МЕТОДИКУ 

УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 

Анђелка Булатовић: Методика упознавања околине - практикум,  

Знатижеља, агенција за издавачку делатност, Нови Сад, 2015. 

 

Методика упознавања околине - практикум ауторке др Анђелке 

Булатовић, је намењен студентима високих школа струкових студија за 

образовање васпитача, јер представља значајну литературу из области 

методика упознавања околине, посебно за рад студената будућих 

васпитача на вежбама ове методике.  

Практикум је конципиран у складу са курикулумом овог 

студијског предмета и нуди богат садржај који је структуиран у 

једанаест поглавља - вежби за студенте, које су посебно методички 

креиране и приказане на 139 страна на интересантном А4 формату. 

Одабрани формат омогућава студентима лагодно писање и испуњавање 

практикума приликом израде вежби и задатака. Са становишта 

методичке обраде рукопис је на високом нивоу. 

Рукопис обухвата следеће теме: методика упознавања околине 

као научнa дисциплинa; циљеви и задаци методике упознавања 

околине; принципи рада у методици упознавања околине; методе 

васпитно-образовног рада за упознавање околине; облици васпитно-

образовног рада у методици упознавања околине; средства васпитно-

образовног рада у методици упознавања околине; посете, излети и 

екскурзије; активности у упознавању деце са околином; планирање у 

упознавању предшколске деце са околином; писмено припремање 

активности упознавања околине и евалуација у методици упознавања 

околине. Све поменуте теме су конципиранe кроз краћи теоријски 

осврт и низ изазовних задатака и прилога. Број задатака по вежбама је 

различит, у зависности од теме методике упознавања околине и 

сложености самог задатка и захтева. Минималан број задатака у вежби 

је два, као што је то пример у оквиру теме Циљ и задаци методике 



84 

упознавања околине, док је максималан број задатака четрнаест, унутар 

теме Методе васпитно-образовног рада за упознавање околине. 

Ауторка пред студенте поставља интересантне, креативне и разнолике 

задатке, осмишљене и методички израђене тако да подстичу студенте 

на: примену стечених знања из ове области, повезивање теоријског и 

практичног знања, креативност, разврставање, описивање, 

анализирање, упоређивање, навођење примера, неговање критичког 

приступа, креирање, планирање, вредновање и самовредновање. 

Посебна вредност практикума је у томе што се од студената захтева да 

самостално изразе своје идеје када је примена садржаја из области 

упознавања околине у питању. Рукопис нуди богатство примера из 

методичке праксе васпитача предшколских установа као што су: игре за 

децу предшколског узраста на активностима упознавања околине, 

васпитно-образовна средстава од рециклажног материјала, аудио-

визуелна средстава (компјутерска презентација), друштвене 

активности, естетско уређење дворишта, радионица са децом, 

еколошки кутак, еко-патрола, активности реализоване у сарадњи са 

локалном средином, активности са родитељима, садржаји из природе и 

друштва и модели писаних припрема за активности методике 

упознавања околине.  

Може се закључити да је Методика упознавања околине - 

практикум ауторке Анђелке Булатовић, квалитетан и методички 

савремен практикум, који ће бити од велике користи за студенте у 

оквиру предмета Методика упознавања околине и за Методичку праксу 

упознавања околине. Студенти, будући васпитачи, као и запослени у 

васпитно-образовним установама и који се баве процесом васпитања и 

образовања деце, методикама, а посебно методиком упознавања 

околине, ће оснажити методичке компетенције путем овог практикума. 

 

Отилиа J. Велишек-Брашко 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача,  

Нови Сад 
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Татјана Родић, С децом око света, Београд, Креативни центар, 

1998. 

Основна литература за наставу у основној школи јесте уџбеник. 

Међутим,  колико год уџбеник био добро конципиран и опремљен, 

нужно је да учитељ и наставник користи додатну литературу, како би 

постојеће знања кроз која га води уџбеник приказао на други начин. 

Знања која деца и ученици стичу на часовима треба да добију своју 

практичну примену и вредност у животу. Као додатну литературу, за 

наставу у вртићу и основној школи, која развија мултикултуралност, 

може се користити књига С децом око света Татјане Родић, која је 

1998. године добила прву награду на сајму књига у Београду, као и две 

Невен награде - за најбољу илустрацију дечје књиге, чији је илустратор 

Душан Павлић, и за најбољу дечију књигу из области популарне науке. 

Књига је настала на основу мултикултуралног прогама „Руке око 

света“ који је три године примењиван у студију за децу „Дечја 

откривалица“ у Београду у форми радионица за децу узраста од 4 до 7 

година. Избор активности и земаља у програму и у овој књизи 

направљен је на основу дечјих захтева и жеља. 

Са овом књигом креће се на путовање кроз двадесет две земље 

света, током кога се упознају различити народи, културе и обичаји. У 

свакој земљи налазе се подаци о основним географским подацима, 

природно-географским и друштвено-економским одликама, културним 

одликама , као и много предлога за различите игре и активности. 

Књига обухвата двадесет и две земље света. Десет земаља из 

Европе (стр.6-34), Велика Британија, Ирска, Шведска, Немачка, 

Холандија, Француска, Шпанија, Италија, Грчка и Русија. Једну земљу 

из Африке Гану (стр.37-41.), шест земаља из Азије (стр.41-59.), Израел, 

Саудијску Арабију, Тајланд, Индију, Јапан и Кину. Бразил, Мексико, 

Сједиене Америчке Државе и Канада из Северне и Јужне Америке 

(стр.63-73.), као и Аустралију ( стр.76-79.). 
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Уводни део садржи објашњење о томе како је настала и како се 

користи ова књига. Затим следи петнаест симбола који ће се сусретати 

у књизи, који су намењени лакшем сналажењу у оквиру сваке земље. 

Симболи као што су (језик, песма, обичај, одећа, игра, грађевине, 

занимљивости, храна, животиње, превозна средства, спорт, музички 

инструменти, предлог за читање, активност, активност уз помоћ 

одраслих),омогућавају и „тематско“ читање, уколико Вас занима и 

интересује посебна тема. Затим следи тематска карта света , која прати 

садржај књиге. Сваки континент је обојен различитом бојом , а наслов 

земље из садржаја се поклапа са бојом континента. 

Родитељи, васпитачи, учитељи и наставници могу заједно са 

децом и ученицима да прочитају ову књигу и поразговарају о њој, а 

затим могу да опробају неку од предложених активности. Коришћење 

ове књиге је почетни корак при мотивисању деце и ученика, да сазнају 

више о свету у коме живе , али и о деци и својим вршацима на планети. 

Према речима др Тинде Ковач- Церовић, рецензента ове књиге, 

„Родитељи, васпитачи, наставници, који код деце желе да развијају 

мултикултуралност, наћи ће у овој шармантној књизи веома користан 

ослонац и подстицај за своја настојања“. 

 

Катарина Чутовић,  

ОШ „Танаско Рајић“ Чачак, 

Примљен:  07.04.2016. 

Прихваћен: 30.06.2016. 

 



 

 2016, бр. 9, стр. 87 -88. 

IN MEMORIAM 

 

 

 

doi:10.5937/sinteze0-11578   

 

СТАНИСЛАВА ЗДРАВКОВИЋ СТАНКА  

(1939-2016) 

Позната крушевачка професорка физичког васпитања Станислава 

Здравковић преминула је после краћег боловања, у Крушевцу, 22. 

фебруара 2016. године и сахрањена на Старом крушевачком гробљу. 

Станислава (сви смо је звали Станка) рођена је 1938.године у 

Трстенику, у којем је учила основну и средњу школу. Затим је 

завршила студије на Високој школи за физичко васпитање у Београду, 

1963. године. Ванредно студирајући, завршила је и постдипломске 

студије на Медицинском факултету у Скопљу одбраном магистарске 

тезе о теми Антропометријске карактеристике и моторичке 

способности и њихова повезаност у деце 5. и 6. године, 1978. године. 

Радни век је започела пре завршетка основних студија. Школске 

1961/62. године радила је у Економској школи у Трстенику на месту 

наставника физичког васпитања, а од 1. септембра 1962. у Учитељској 

школи у Крушевцу, у истом звању. У овој школи радила је све до њеног 

укидања, 1973.године. Када је уместо Учитељске школе формирана 

Педагошка академија у Крушевцу, Станка је изабрана, прво, у звању 

предавача више школе за предмете Физичког васпитања и Методику 

физичког васпитања, на Одсеку за образовање учитеља и одсеку за 

образовање васпитача предшколских установа, а касније у звање 

професора више школе за исте предмете. Педагошка академија у 

Крушевцу је 1993. године трансформисана у Вишу школу за 

образовање васпитача. У овој школи Станка је изабрана у звање вишег 

предавача за наставни предмет Методика физичког васпитања. На овом 

радном месту остала је све до пензионисања, 1997. године. 

Мирне пензионерске дане провела је у дружењу са члановима 

породице, рођацима и пријатељима. 

Станка је у свом радном веку учествовала у школовању преко 

тридесет генерација учитеља и васпитача у крушевачким школама. 

Била је изваредни педагог. Красили су је стручност, објективност и 
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одговорност у раду. Имала је веома одговоран однос према ученицима 

и студентима. Посебно се истицала као разредни старешина. Добро је 

познававала све своје ученике и активно учествовала у њиховом 

формирању као будућих учитеља и васпитача. Поред редовне наставе, 

за ученике је организовала разноврсне спортске активности, и у 

школама у којима је радила и на нивоу општине Крушевац. 

У односима са колегама увек је била коректна и одговорна. 

Инсистирала је на тимском раду и личној одговорности. Зато је бирана 

у многе комисије и одборе, и у школама у којима је радила и у граду 

Крушевцу. Била је и члан Управног одбора Више школе за образовање 

васпитача у првом избору. 

Карактерисало је и изврсно достајанствено држање. Свој 

професионални рад Станка је обогатила већим бројем објављеним 

стручних радова у часописима и зборницима, у периоду од 1974. до 

1984. године. У Зборнику радова настаника Педагошке академије у 

Крушевцу, са библиографијом, бр.2 (Крушевац, 1984.год.) наведено је 

11 њених библиографских јединица. Навешћемо наслове неколико 

радова из научне области којом се бавила:  

1. Експериментално истрађивање методике физичког васпитања 

опште издржљивости код деце. Физичка култура, бр3, Београд, 1975; 

2. Развојне одлике узраста од петог до седмог годишта и телесно 

вежбање, Физичка култура, бр.2, Београд, 1975; 

3. Сврха и начин проверавања физичког развоја и 

психомоторичких способности деце предшколског узраста, Физичка 

култура, бр.5, Београд, 1979; 

4. Моторичке активности деце од 36 месеци, Зборник предавања 

за стручно усавршавање медицинских сестара, шапилографисано, 

Зајечар, 1981; 

5. Одос карактеристика физичког развоја и нивоа експлозивне 

снаге деце 5. и 6. годишта (део магистарске тезе), Зборник радова 

наставника Педагошке академије у Крушевцу, Крушевац, 1984. 

Станка је писала и о актуелним темама везаним за организацију физичке 

културе и спорта у општини Крушевац и у школама у којима је радила. 

Памтићемоје као драгу колегиницу, наставника и пријатеља. 

 

Др Милош М. Марковић 
Примљен: 12.05.2016. 

Прихваћен: 30.06.2016. 
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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 



91 

 

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/
mailto:sinteze@vaspks.edu.rs
http://www.vbs.rs/
http://crossref.org/
../konacno/scindeks.ceon.rs
http://kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html
http://proquest.com/
http://kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html
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