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Прегледни чланак 

МРАЧНА ТРИЈАДА - ЕМОЦИОНАЛНЕ И 

ИНТЕРПЕРСОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

Катарина Н. Томић
1
 

Сажетак: Мрачна тријада је конструкт патолошких црта личности 

који се састоји из три компоненте које су међусобно концептуално различите, 

али се ипак значајно емпиријски преклапају: нарцизам, Макијавелизам и 

субклиничка психопатија. Концепт Мрачне тријаде нашао је своје место у 

важећим структуралним моделима личности, као што су Петофакторски 

модел, HEXACO - шестофакторски модел, али и Интерперсонални 

циркумплекс, у оквиру ког се персоналне особине векторски пројектују у 

одређене обрасце интерперсоналних понашања. Овај рад даје кратак теоријски 

приказ основних елемената Мрачне тријаде, као и преглед актуелних 

истраживања везаних за (не)оправданост посматрања три саставне димензије 

као јединственог конструкта, у теоријском и емпиријском смислу. Такође, у 

раду је дат и осврт на емоционалне дисфункције типичне за тријаду, као и 

проблеме и последице у интерперсоналном простору и социјалним односима. 

Кључне речи: Мрачна тријада, нарцизам, Макијавелизам, психопатија, 

Интерперсонални циркумплекс, личност, Петофакторски модел личности. 

УВОД 

Последњих неколико деценија бележи се значајан пораст 

интересовања истраживача за субклиничке облике социјално 

аверзивних понашања. Читав процес започео је дефинисањем Мрачне 

тријаде, конструкта који чине три димензије патолошких црта 

личности, обухваћене појмовима субклинички нарцизам, 

Макијавелизам и субклиничка психопатија (Paulhus & Williams, 2002), 

које нису биле обухваћене традиционалним типологијама и факторским 
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номенклатурама личносних димензија, као што је нпр. Петофакторски 

модел личности. Чињеница да елементи Мрачне тријаде обухватају 

диспозиције, особине личности и понашања која се традиционално 

сматрају маладаптивним, али у одређеним случајевима могу 

обезбедити компетитивну предност фацилитирањем понашања 

усмерених на постизање личних циљева и остваривање утицаја на 

друге кроз активну експлоатацију и занемаривање сопствених или 

туђих осећања и реакција (Jonason & Webster, 2012), чини испитивање 

самог конструкта веома захтевним и контекстуално одређеним. 

Традиционалне клиничке типологизације и класификације које описују 

елементе Мрачне тријаде, посебно психопатију и антисоцијални и 

нарцистички поремећај личности, подвлаче антисоцијална усмерења и 

ослањају се на категоријани приступ проблематици, док савремена 

схватања теже да елементе Мрачне тријаде посматрају као 

димензионална својства, која могу у субклиничкој форми бити 

присутна код различитих особа, и остати релативно невидљиве у 

социјалној средини и у том смислу сматра се да их треба укључити у 

постојеће стандардне типологије и факторизације структуре личности.   

Узимајући у обзир комплексност ових питања, овај рад има за 

циљ да истражи релевантна научна истраживања везана за 

проблематику конструкта Мрачне тријаде, њеног значења у 

персоналном и интерперсоналном простору и да дâ својеврстан преглед 

водећих савремених научних теорија, које представљају основу за 

емпиријска истраживања важних елемената понашања особа са 

израженим цртама Мрачне тријаде.  

Увид у доступну литературу извршен  је  приступом 

електронским базама података Конзорцијума библиотека Србије за 

обједињену набавку (КОБСОН), од којих је приступано сервисима 

EBSCO, ScienceDirect, Wiley Interscience, Springer – Link, kao i servisima 

ProQuest ebrary i Google Books за претраживање књига. 

ШТА ЧИНИ МРАЧНУ ТРИЈАДУ? 

Мрачна тријада личности је конструкт – кластер црта личности 

који обухвата три дистинктивне, али емпиријски преклапајуће 

компоненте: Макијавелизам, субклинички нарцизам и субклиничку 

психопатију (Jones & Paulhus, 2011). Аутори конструкта, Паулус и 

Вилијамс (Paulhus & Williams, 2002), у својој изворној научној 

публикацији, сажимајући литературу о карактерситикама личностима 

које су социјално аверзивне, али ипак унутар домена нормалног 
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функционисања, проналазе ове три компоненте као најпроминентније, 

покушавајући притом да покажу како, иако дистинктивне, ове 

карактеристике личности имају и нека заједничка својства, која 

оправдавају смештање у јединствени конструкт.  

Сам назив конструкта сугерише патолошку оријентацију, али 

ознака субклинички ослања се на димензионално схватања одређених 

црта које чине поједине компоненте овог конструкта, јер осим што  

постоје као елементи дијагностикованих поремећаја личности у оквиру 

важећих класификација, постоје и као особине-димензије личности 

присутне у одређеном степену код различитих особа у неклиничкој 

популацији. Како наводе Фурнам, Ричардс и др. (Furnham, Richards et 

al., 2013), разликовање нормалне и абнормалне личности веома је 

захтеван задатак и док су психијатријске класификације доминантно 

категоријалне, процене личности ослањају се на димензионалне 

моделе, у оквиру којих се патолошке црте посматрају као екстреми 

„нормалности“, тј нормално присутних особина.   

Појам субклинички нарцизам, на пример, у оквиру одређења 

структуре Мрачне тријаде подвлачи потребу за разликовањем 

патолошког нарцизма, као дијагностичке катогорије у оквиру 

нарцистичког поремећаја личности (DSM-IV-TR) од одређених 

нарцистичких црта личности присутних у субклиничкој форми. Таква 

дистинкција потиче још из 1979. године, радом Раскина и Хола на 

развијању Нарцистичког инвентара личности (Raskin & Hall, 1979), 

који, како је доказано каснијим емпиријским студијама, успешно 

детектује субклиничке манифестације нарцизма, тј. особине 

грандиозности, осећања супериорности и потребу за доминацијом. 

Важно је нагласити да у разликовању нормалног и патолошког 

нарцизма ови аутори прихватају димензионално гледиште, по ком се на 

димензији нарцизма личност по степену изражености нарцистичких 

црта може кретати од нормалног до патолошког, док има и аутора који 

сматрају да се ради о две сасвим различите димензије личности (Pincus 

et al, 2009). Разлике нормалног и патолошког (клиничког) нарцизма 

исказују се разликама у степену адаптивности или неадаптивности у 

односу на „карактерну структуру и процесе који су у позадини потребе 

за очувањем високе слике о себи тражењем самопотврђујућих 

искустава из социјалне средине“ (Čuržik i Jakšić, 2012: 22). Тако, 

нарцизам може представљати  патолошку карактеристику у оквиру 

дијагностикованог нарцистичког поремећаја личности, али и скуп 

особина личности, као што су доминантност, супериорност, 

грандиозност. Остале карактерситике које се повезују са нарцизмом 
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јесу потреба за пажњом и дивљењем, престижом, моћи и вођством и 

често испољавање арогантности (Morf & Rhodewalt, 1993). Такође, како 

наводе Раутман и Колар (Rauthmann & Kolar, 2012) након испитивања 

степена социјалне аверзивности сваког од поменутих елемената 

тријаде, нарцизам подразумева и изражене црте високог самоцењења, а 

девалвирања и унижавања других, што у одређеним ситуацијама може 

имати и позитивне социјалне консеквенце, обезбеђујући тим особама 

висок социјални статус и лидерске позиције, као и краткотрајну 

популарност. Опет, наглашавају аутори, негативни аспекти постају 

изражени у дугорочним социјалним релацијама, онемогућавајући 

трајне и стабилне везе с другим људима и појачавајући вулнерабилност 

и проблеме личног интегритета.    

Психопатија, други члан тријаде, повезана је са особинама као 

што су: неосетљивост,  манипулација, импулсивно трагање за 

задовољством, непредвидиво и антисоцијално понашање (Hare, 2003). 

Особе са израженим психопатским цртама имају мањак саосећања, 

неодговорне су и склоне експлоатацији других. Од свих чланова 

тријаде, психопатија је најчвршће повезана са антисоцијалним и 

делинквентним понашањем, са најјачом склоношћу ка деструктивним 

манифестацијама и представља скуп црта личности које се од стране 

социјалне средине доживљавају као „најмрачније“. Постоје бројна 

одређења психопатије, која се своде на „покушаје да се омеђе облици 

варијација у нејасном простору између нормалног и патолошког“ 

(Radulović, 2006: 73), при чему је приступ у дијагностичком одређењу 

фокусиран на базичне, латентне психолошке димензије и дефиците 

личности, тј.  на одређивање кластера особина које упућују на 

психопатски личносни склоп. Интересантно је гледиште Хера, по ком 

психопатија представља афективни, интерперсонални и бихејвиорални 

синдром, чији се симптоми могу посматрати кроз два фактора: 

„агресивни нарцизам, који обухвата егоцентричност, безосећајност и 

одсуство кајања, ниску емпатију, макијавелизам и нарцизам и 

антисоцијални животни стил, кога одликује неодговорно и 

импулсивно понашање, трагање за узбуђењем и неконвенционално и 

антисоцијално понашање (Hare, 1993, према: Radulović, 2006: 74 ). Из 

овог одређења јасна је коцептуална блискост психопатских црта 

личности и остале две димензије Мрачне тријаде. 

Макијавелизам је једини члан Мрачне тријаде који не представља 

патолошку појаву у клиничком смислу, нити поремећај, узевши у обзир 

чињеницу да није део идентификованих клиничких феномена, 

поремећаја личности, нити је значајан предиктор асоцијалног, 
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деструктивног и агресивног понашања. Оно што је иминентно 

Макијавелизму, а у складу је са пореклом самог  термина (у питању је 

дело италијанског политичког филозофа Никола Макиијавелија о 

особинама које треба да има политички лидер-владар) јесте одређена 

врста раскида са конвенционалном моралношћу, дугорочна усмереност 

на остваривање личних циљева помоћу свих потребних и 

расположивих средстава и цинично виђење људске природе и потреба 

појединаца. Чувена крилатица која каже да „циљ оправдава средства“ 

управо указује на склоност инструменталном понашању, усмереност ка 

побеђивању по сваку цену, добро „читање“ социјалних ситуација и 

вештине у формирању корисних савеза са другима, особине 

себичности, емоционалне хладноће и снижену емоционалну писменост, 

заинтересованост за новац, моћ и компетицију, као и девалвирање 

сарадње унутар заједница у којима живе и раде, неемпатичност и 

смањену бригу за друге људе (McHoskey, 1999). Макијавелизам 

карактерише хладно, цинично, прагматично и аморално размишљање, 

стратешко дугорочно планирање, материјалистичка усмерност и 

мотивација, склоност преварама и искоришћавању других (Rautmann & 

Kollar, 2012). Макијавелисти се описују као самодовољни, доминантни, 

усмерени ка моћи и са мањком просоцијалних вештина и понашања 

(McHoskey, 1999). За разлику од остала два члана тријаде, које 

карактерише повишена импулсивност, Макијавелизам карактерише 

усмереност ка циљу, прагматичност, добра контрола импулса, склоност 

ка дугорочном планирању и флексибилност у понашању и 

размишљању.   

ШТА ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО – СРЖ КОНСТРУКТА 

Јасно је да између све три димезије које чине Мрачну тријаду 

постоји концептуална сличност, што је и био разлог за покушаје 

њиховог спајања у јединствен конструкт, јер постоји значајан степен 

међусобног преклапања карактеристика и личносних црта све три 

димензије. Једна од сржних карактеристика јесте, на пример, 

заједничка склоност ка експолатативности и понашањима која су 

умерена на задовољавање искључиво сопствених  потреба и импулса и 

стремљења ка личној користи и напредовању, која постају значајно 

важнија од удруживања и сарадње с другима, као и неговања и 

поштовања осећања заједништва и припадања средини (Paulhus & 

Williams, 2002). Ипак, дебата о томе да ли се ради о једиственом 

конструкту или о три независне димензије личности још увек траје, са 

доста аргумената на обе стране. Такође, с обзиром на то да Мрачна 
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тријада представља конструкт другог реда у односу на базичне црте 

личности, многа истраживања испитивала су повезаност између 

Мрачне тријаде и одређених димензија датих у прихваћеним 

факторским моделима личности, као што је, на пример, Петофакторски 

модел (Costa & McCrae, 1992). Од свих пет фактора овог модела за 

димензије Екстраверзије и Сарадљивости добијене су најзначајније 

корелације са све три димензије Мрачне тријаде. Екстраверзија и 

Сарадљивост сматрају се најинтринзичнијим интерперсоналним 

својствима личности, јер директно утичу на префериран интензитет 

социјалне стимулације и квалитет социјалних интеракција (McCrae & 

Costa, 1989). Даље, у покушају да се направи веза између 

Петофакторског модела личности, као најпознатије таксономије црта 

личности и Интерперсоналног циркумплекса, у оквиру ког се црте 

личности векторски пројектују у одређене видове инетрперсоналног 

понашања, дошло се до налаза да управо фактори Сарадљивости и 

Екстраверзије заправо дефинишу две кључне димензије Доминације и 

Афилијације Интерперсоналног циркумплекса (Schmidt, Wagner et al., 

1999), о чему данас постоји општи научни консензус. Фактор 

Сарадљивости у ствари рефлектује квалитет интеракција на 

континууму од саосећања до антагонизма, што је веома значајно за 

изучавање Мрачне тријаде. Дакле, у досадашњој литератури као 

најзначајнији сржни елементи Мрачне тријаде наводе се 

несарадљивост (Jakobwitz & Egan, 2006) и интерперсонални 

антагонизам (Derefinko & Lynam, 2006), јер су то карактеристике са 

којима без изузетка корелирају сва три елемента Мрачне тријаде.  

Осим Петофакторског модела личности, значајно место у 

проучавању структуре Мрачне тријаде и места које црте личности које 

је чине заузимају у таксономијама структуре личности заузима 

HEXACO шестофакторски модел личности Лија и Ештона (Lee & 

Ashton, 2004), који постојећој таксономији додаје шести фактор, 

Поштење-скромност, у оквиру ког се специфично истичу дистинкције 

између просоцијалних и антисоцијалних тенденција и који обухвата 

црте као што су поштење, искреност, скромност и избегавање похлепе. 

Наиме, сва три члана Мрачне тријаде негативно корелирају са цртама 

скромности и поштења, чиме се још експлицитније и јасније обухватају 

кључне заједничке социјалне последице и интерперсоналне тенденције 

личности Мрачне тријаде, а то су антисоцијална усмереност, 

експлоатативност, неосетљивост и мањак емпатије (Williams & Paulhus, 

2004). На пример, испитујући Мрачну тријаду The Short Dark Triad 

скалом самопроцене (Jones & Paulhus, 2014), као и личност 159 

испитаника помоћу HEXACO-PI-R (Lee & Ashton, 2006) мере 
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персоналних домена, Пејлинг, Бун и др. (Pailing, Boon et al., 2014) у 

испитивању Мрачне тријаде и црта личности као предиктора 

насилничког понашања, долазе до података да сви чланови тријаде 

корелирају негативно са доменом Поштење-скромност, док су 

Макијавелизам и психопатија повезани и са антисоцијалним фактором-

несарадљивошћу, при чему, међутим, и ниско поштење-скромност и 

несарадљивост/антисоцијалне тенденције код ова два члана тријаде 

значајно предвиђају насилничко понашање, док је нарцизам поред 

„шестог фактора“ повезан само са фактором екстраверзије, али  за 

разлику од налаза ранијих истраживања, када се у регресиони модел 

убаце остала два члана тријаде, код нарцизма нема значајне 

предиктивне вредности непоштења-нескромности и екстраверзије у 

предвиђању насилничког понашања. Опет се као веома значајни 

издвајају фактор несарадљивости и антисоцијалног усмерења, али у 

овом случају само код „мрачне дијаде“ – Макијавелизма и психопатије, 

потврђујући раније теорије да је нарцизам „лакша“, позитивнија 

димензија Мрачне тријаде и да не подразумева обавезно антисоцијалне 

тенденције и агресивно и насилничко понашање, за разлику од два 

„мрачнија“ партнера у тријади, чиме се  донекле демантују 

унификационистичке теорије о Мрачној тријади као јединственом 

конструкту, о чему ће касније бити речи. Наравно, опет је „најмрачнија 

међу мрачнима“ у ангажовању у агресивном и насилном понашању 

психопатија, због модераторског утицаја импулсивности, као 

јединствене карактеристике тог члана тријаде, који модерира најтеже 

облике реактивног насилничког понашања и импулсивне агресивности 

са тежим последицама. 

Поред поменутих теорија, интересантан прилог проучавању 

сржних симптома код чланова тријаде дају и Џонс и Фигуердо (Jones & 

Figueredo, 2013) потврђујући својим истраживањем да Херов I фактор 

тј. фактор примарне психопатије (Hare, 2003), који описује специфичан 

интерперсонални стил и проистиче из афективних дефицита (одређење 

психопатске личности), представља заједничку, преклапајућу 

карактеристику код сва три члана Мрачне тријаде. Примарна 

психопатија подразумева особине као што су неосетљивост и 

манипулативност и представља сржну особину све три мрачне 

личности. С друге стране, Фактор II, секундарна психопатија, који 

обухвата антисоцијалне тенденције и склоност ка импулсивној 

агресивности (одређење психопатског понашања), представља 

дистинктивно својство које разликује психопатију од Макијавелизма и 

нарцизма. Аутори објашњавају да се Макијавелизам, конептуално 

ближи психопатији него нарцизам (који се често одређује као 



8 

најсоцијабилнији од сва три члана тријаде) такође може посматрати из 

угла персоналне и бихејвиоралне перспективе, при чему персонално 

језгро показује значајна преклапања са психопатијом, док се 

бихејвиоралне манифестације значајно разликују, јер укључују, ако што 

је већ и речено у ранијим поглављима, тенденцију Макијавелиста ка 

стратешком планирању, док је понашање психопата обележено 

импулсивним испадима и тражењу тренутних задовољстава и 

гратификација. 

РАЗЛИКЕ – У ПРИЛОГ ДИСТИНКТИВНИМ СВОЈСТВИМА 

Полазећи од теоријског оквира који даје теорија еволутивне 

конвергенције, а која објашњава појаву сличних карактеристика 

понашања код различитих појединаца у различим условима и то као 

последица специфичних динамичких процеса, потребно је испитати 

систематске разлике у поменутим карактеристикама и механизмима 

код сва три члана тријаде и доказати оправданост посматрања 

конструкта тријаде као јединственог и оправданог. Осим 

унитаристичког схватања конструкта, постоји још увек много разлога 

због којих би елеметне тријаде требало бар делимично посматрати као 

независне ентитете, поред уважавања оних особина које су за сва три 

члана тријаде заједничке. На пример, Паулус и Вилијамс (Paulhus & 

Williams, 2002) наводе следећа кључна дистинктивна својства, на која 

укузују спроведена релевантна емпиријска истраживања (на нека од 

њих смо већ указали у претходним поглављима овог рада): 

-нарцизам је повезан са отвореношћу за искуства и 

екстраверзијом, док остале две компоненте нису; 

-Макијавелизам и психопатија су негативно повезани са 

савесношћу, док нарцизам није. 

-постоје разлике у когнитивним способностима: највише IQ 

скорове имају појединци са израженим нарцизмом, док они са високим 

скоровима Макијавелизма и психопатије имају најизраженију 

дискрепанцу између вербалних и невербалних скорова. 

 Нека истраживања показују да док је психопатија снажан 

предиктор делинквентног понашања, Макијавелизам и нарцизам нису 

(Williams & Paulhus, 2004). Такође, психопатија је јединствено повезана 

са насилном и антисоцијалном забавом, пирсингом и тетоважама 

(Nathanson, Paulhus et al., 2006). Када је у питању патолошка 

агресивност, психопатија се такође показала као снажан конзистентан 

предиктор различитих патолошких стања повезаних са повишеном 
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агресивношћу, док с друге стране, Макијавелизам није повезан са 

патолошком агресивношћу, осветом или насиљем (Williams & Pulhaus, 

2004). Нарцизам је слабо повезан са агресивним реаговањем, које се 

дешава као последица инструменталних мотива, искључиво уз жељу да 

се доминира у односу на друге, буде бољи и супериорнији од осталих, 

што значи само након перципиране его-претње  (Bettencourt, Talley et 

al., 2006). 

Разлике међу члановима Мрачне тријаде такође долазе до 

изражаја и у смислу значаја утицаја генетских и срединских фактора, 

при чему је показано да Макијавелизам има снажну срединску подлогу 

и да представља особину (стил понашања) која се времениом изграђује 

под одређеним социјалним условима као стратегија прилагођавања, док 

нарцизам и психопатија показују снажну генетску подлогу и мању 

зависност од срединских фактора (Vernon, Villani, et al. 2008). 

Проширењем ове линије истраживања на проучавање карактеристика 

моралог резоновања код особа са високим скоровима на појединачним 

димензијама Мрачне тријаде, добијена је заједничка фенотипско-

генетска повезаност Макијавелизма и нарцизма са нижим нивоом 

моралног резоновања, које подразумева искључиво уважавање личних 

интереса, без обзира на утицај понашања на друге. Kод психопатије 

постоји снажна негативна корелација са  вишим нивоима апстрактног 

моралног резоновања, што сугерише да су особе са високим скоровима 

Макијавелизма и нарцизма способне за размишљење о моралним 

дилемама и увиђање перспектива других особа, али да се ипак одлучују 

да делају себично, тј. искључиво у своју корист, док висока психопатија 

подразумева немогућност апстрактног моралног резоновања и 

решавања моралних дилема. Даље, само нарцизам и психопатија 

позитивно су повезани са импулсивношћу и тешкоћама самоконтроле, 

при чему је нарцизам повезан са позитивном, функционалном 

импулсивношћу, тј. повишеним самопоуздањем, док је психопатија 

повезана са дисфункционалном импулсивношћу (Dickman, 1990). 

Занимљиво истраживање Џонасона, Баумана и др. (Jonason, 

Baughman, et al., 2015), које се бавило испитивањем физичких, 

социјалних и психолошких проблема повезаних са Мрачном тријадом, 

полазећи од претпоставке да се ради о различитим врстама социјалних 

стратегија код три члана тријаде, а тиме и различитим последицама по 

њихово индивидуално и социјално функционисање, показало је, на 

пример, да је психопатија повезана са озбиљним здравственим 

проблемима, што је последица специфичног животног стила који се 

одликује високоризичним понашањем, анксиозношћу, импулсивношћу 
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и склоностима ка „брзом животу“, што проузрокује смањење просечне 

дужине живота у односу на остале две димензије тријаде. 

Макијавелизам је, с друге стране, био повезан са дужим просечним 

животним веком и успореним и безбедним приступом животу, док се 

код нарцизма детектују чак и позитивне социјалне последице у односу 

на психопатију и Макијавелизам, претежно због шире социјалне мреже 

и специфичне харизматичности у понашању. 

МЕСТО КОНСТРУКТА УНУТАР ИНТЕРПЕРСОНАЛНОГ 

ЦИРКУМПЛЕКСНОГ МОДЕЛА 

Већина аутора која се бавила струкутром и карактеристикама 

елемената Мрачне тријаде, како наводе Џонс и Паулус (Jones & 

Paulhus, 2011), слаже се да је веома је значајно, у емпиријском и 

практичном смислу, испитати који се аспекти мрачних личности могу 

идентификовати унутар интерперсоналног простора, а који не. Једна од 

доминантних теорија која доводи у везу карактеристике личности и 

понашање у интерперсоналном простору јесте Интерперсонални 

циркумплексни модел (Wiggins, 1996).  

Велики број истраживања потврђује повезаност између 

поремећаја личности, у клиничком или субклиничком смислу, и 

маладаптивних интерперсоналних релација. Веза између црта личности 

и понашања у релацијама може се посматрати у оквиру 

интерперсоналног круга - Интерперсоналног циркумплекса (Wiggins, 

1996), психолошког класификационог система који репрезентује 

индивидуалне црте личности и последична понашања у оквиру 

релација с другима и то на циркуларан начин. Интерперсонални 

циркумплекс представља циркуларни факторски простор 

интерперсоналних релација, унутар ког се могу пројектовати варијабле 

персоналних констуката, њихових индикатора и мера, тј. успешно 

објективно идентификовати интерперсоналне карактеристике 

личносних особина. Димензије интерперсоналног понашања 

распоређене су у дводимензионалном простору, чије су осе Доминација 

(контрола) и Афилијација (заједништво). Вертикална оса Доминације 

представљена је поларизованим вредностима Доминантност-

Субмисивност, а хоризонтална оса Афилијације поларизованим 

вредностима Хостилност-Пријатељство. Пресеци оса формирају четири 

квадранта (КВ) интерперсоналних односа и то: КВ1 - Пријатељски 

доминантан, КВ2 -  Хостилно-доминантан, КВ3 - Хостилно-субмисиван 

КВ4 – Пријатељски-субмисиван (Слика1).  
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Слика 1. Интерперсонални циркумплексни модел и положај 

компоненти Мрачне тријаде унутар модела (в. КВ2) (Wiggins, 1985) 

 

Модел има широку примену у разумевању веза између личности 

и психопатологије, посебно препознавањем концепта интерперсоналне 

патопластичности, који сугерише да се различити облици 

психопатологије, поремећаја личности, као и патолошких црта 

личности и особина, између осталог и фактора Мрачне тријаде, 

међусобно могу разликовати у погледу интерперсоналне експресије, 

чинећи практично различите интерперсоналне подтипове. У складу са 

том парадигмом, интересантно је нагласити да модел предвиђа и 

вероватноћу интерперсоналне комплеметарности различитих 

подтипова (Kiesler, 1983), где одређене врсте интерперсоналних 

понашања „производе“ специфине врсте социјалних одговора по 

принципу кореспондентности (сличности) на димензији љубав-

хостилност и реципроцитета/комплементарности (различитости) на 

димензији доминантност-субмисивност. Последњих десет година, 

модел је доживео промене у смислу реконструисања значења две 

базичне димензије, које са данас означавају као „усмереност на 

делатност“ и „усмереност на удруживање и заједништво“, при чему 

први означава интерперсонални стил који подразумева моћ у односу, 

контролу, личну експанзију и индивидуалност, док други обухвата 
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особине посвећености другима, удруживања, љубави, заједништва и 

пријатељства (Pincus, Lukowitsky et al., 2010). 

По неким ауторима (Jones & Figueredo, 2013), у циркумплексни 

интерперсонални модел може се укључити још једна димензија, 

значајна за разумевање конструката који су предмет овог рада. Наиме, 

индивидуе на било ком полу (позицији) на димензијама доминације и 

афилијације могу се разликовати такође и по трећој димензији, а то је 

врста временске (темпоралне) оријентисаности. Макијавелиста је особа 

која показује склоност ка дугорочном планирању и усмереност ка 

дугорочни циљевима, која је у великом броју социјалних ситуација 

адаптивнији механизам и укључује веома важне личне црте, као што су 

добра контрола импулса, отпорност на фрустрације и способност 

одлагање гратификација. Други пол ове димензије, усмереност ка „овде 

и сада“ имлицира импулсивност и представља углавном неадаптибилни 

механизам, осим у изолованим ситуацијама када може бити и користан. 

Разматрајући особину дугорочног планирања у овој популацији, аутори 

појашњавају да је експлоатативност код Макијавелиста усмерена ка 

обезбеђивању постизања виших циљева и да се манифестује током 

дужег временског периода, за разлику од остале две групе, код којих се 

експлоатисање других јавља скоро искључиво исхитрено, нагло, без 

бриге о будућим последицама. 

Анализирајући Мрачну тријаду у контексту Интерперсоналног 

циркумплекса, Џонс и Паулус (Jones and Paulhus, 2011) закључују, 

узимајући у обзир и налазе бројних других истраживања која су 

испитивала појединачне елементе тријаде, да се црте све три 

компоненте Мрачне тријаде пројектују у други квадрант релационог 

круга (КВ2), где спадају особе окарактерисане као арогантне, 

прорачунате, манипулативне и неосетљиве. Дакле, оваква позиција 

унутар релационог циркулуса подразумева тенденције усмерености ка 

себи и својим потребама и удаљавање од других у смислу избегавања 

узајамности, афилијације и заједништва, тј. код особа са израженим 

цртама Мрачне тријаде постоји изражена тенденција ка 

експлоатативном понашању, као и циничност, хостилност, похлепа и 

ароганција (Hegelson i Fritz, 1999). Осим тога, аутори наглашавају да су 

циркумплексне пројекције Макијавелизма и психопатије скоро 

идентичне, хостилно-доминантне, док се код нарцизма јавља 

приближавање афилијативном делу циркулуса, тј. ређе негативне 

корелације са афилиацијом него код остала два члана тријаде. Нешто 

другачије резултате добијају Раутман и Колар (Rauthmann, & Kolar, 

2013) на основу истраживања спроведеног  на узорку од 201 
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испитаника, у ком је коришћена скала за мерење Мрачне тријаде као 

интегралног конструкта (Dirty Dozen, Jonason and Webster, 2010) и 

двофакторска скала за процену личности на димензијама 

доминације/афилијације помоћу двадесет придева (Gebauer, Paulhus and 

Neberich, 2013). Резултати истраживања указују да нарцизам инклинира 

ка пријатељски-доминантном, Макијавелизам ка хостилно-

субмисивном, а психопатија ка хостилно-доминантном понашању у 

релацијама. Нарцизам је у овом истраживању позициониран у првом 

квадранту, означавајући ове особе као доминантне, шармантне и 

популарне. С друге стране, а супротно очекивањима, показало се да је 

Макијавелизам повезан са хостилно-субмисивним интерперсоналним 

стилом, што аутори студије објашњавају „социјалним камелеонством“, 

које овим особама омогућава да користе различите стратегије 

(удруживање/афилијацију, али и хостилно понашање) у зависности од 

актуелног контекста и циљева које желе да постигну. Заиста, у 

поређењу са остала два члана тријаде, Макијавелисти и показују већи 

степен прорачунатог понашања, усмереног ка дугорочним циљевима, 

као и бољу контролу импулсивности, посебно неконтролисаних изливе 

агресије у ситуацијама осујећења. Трећи члан тријаде, психопатија, 

следио је очекивани образац позициониравши се управо у другом, 

хостилно-доминантном квадранту, доказујући још једном да је од свих 

елемента тријаде, управо то онај скуп патолошких црта личности који 

има најдеструктивнији утицај на индивидуу и друштво. 

ЕМОЦИОНАЛНИ ДЕФИЦИТИ ПОВЕЗАНИ СА  МРАЧНОМ ТРИЈАДОМ 

Резултати великог броја истраживања потврђују да су заједнички, 

кључни емоционални дефицити присутни код сва три члана Мрачне 

тријаде недостатак емпатије и стање алекситимије, одређено као 

неспособност препознавања и описивања властитих и туђих 

емоционалних стања (Cairncross, et al., 2013). Емпатија представља 

мултидимензионални кострукт, који се састоји од афективне 

компоненте, способности проосећавања туђих емоција, као и  

когнитивне компоненте, способности разумевања емоционалних стања 

других особа, и сматра се кључним елементом социјалне свесности 

(Jolliffe & Farrington, 2006). Дефицити емпатије сматрају се 

фундаменталном карактеристиком Мрачне тријаде, при чему су, по 

неким ауторима,  поремећаји афективне компонентне типични за сва 

три члана Мрачне тријаде, с посебном израженошћу код психопатије, 

док су дефицити когнитивне компоненте емпатије, који обухватају како 

проблеме разумевања туђих емоционалних стања, тако и аберантне 
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процесе закључивања о сложеним намерама и уверењима других особа,  

иманентни само психопатији, а не и осталим члановима тријаде (Brook 

& Kosson, 2013). У свом истраживању повезаности емпатије и 

алекситимије са елементима Мрачне тријаде, Џонасон и Краузе 

(Jonason & Krause, 2013) показују да емоционална дефицијентност код 

Мрачне тријаде, посматрано из еволуционе перспективе, може да се 

посматра и као адаптивни механизам, кохерентан систем осећања и 

понашања који подржава и омогућава тежњу ка остварењу личних 

циљева у социјалној средини. То заправо значи да емоционални 

дефицити олакшавају антагонистичке социјалне стратегије уграђене у 

конструкт Мрачне тријаде. Ове стратегије базиране су на принципу 

спољне оријентације, што значи да су особе са цртама Мрачне тријаде, 

посебно са израженом психопатијом, усмерене више на спољашње 

гратификације и добијање оног што желе у спољном свету, него на свој 

унутрашњи свет и размишљање о сопственим и туђим осећањима, што 

може само да отежа склоност ка „брзом животу“ и тренутном 

задовољену потреба, типичном за Мрачну тријаду. 

МРАЧНА ТРИЈАДА У СОЦИЈАЛНОМ ПОЉУ 

Мрачна тријада као композитни конструкт најбоље се може 

концептуализовати као специфичан скуп социјалне симптоматологије – 

девијантнан процес социјализације који карактеришу интерперсонални 

проблеми, алијенација и импулсивност. Резимирајући закључке великог 

броја истраживања која су се бавила социјалим исходима Мрачне 

тријаде  и понашањем личности са проминентним цртама мрачне 

тријаде, Фурнам, Ричард  Паулус (Furnham, Richard et al., 2013) наводе 

да последице могу да се сагледају у пословном и едукативном 

контексту, као и кроз склоност ових особа ка антисоцијалном 

понашању, специфичним обрасцима сексуалног функционисања и 

бројне интерперсоналне проблеме. Покушавајући да разреши 

терминолошку проблематику у оквиру разматрања утицаја црта 

Мрачне тријаде на понашање у пословној комунакацији, на пример, 

Коен (Cohen, 2016), означавајући тријаду психопатијом као кровним 

термином, објашњава појам успешног психопате (подразумевајући 

личности са цртама тријаде), који својим бескрупулозним, 

хладнокрвним и ка циљу усмереним понашањем постиже успехе у 

оквиру корпоративног света, проналазећи велико задовољство у моћи, 

престижу и финансијској добити и често заузима високе положаје у 

оквиру корпорација. Слика успешног лидера често представља 

пажљиво изграђену илузију успеха иза ког заправо стоји 
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експлоататорско понашање и склоност ка непоштеном и неморалном 

понашању у послу (Chiaburu, Muñoz, et al., 2013). Даље, истражујући 

везу између присуства корпоративних психопата у радном окружењу и 

смањења радног учинка и повећања емоционалних проблема код 

запослених Боди (Boddy, 2014) наводи да ове особе имају токсичан 

утицај на средину у којој раде, поспешујући конфликте међу 

запосленима. Такође, као менаџери своје подређене узнемиравају, 

мобингују, злостављају вербално и физички и претрпавају послом, 

услед чега се код њих веома често детектује смањење задовољства 

послом и пад радног учинка. Наравно, запослени добијају и мање 

похвала за добро обављен посао, мање су цењени и ретко награђивани 

за свој учинак. Тиме се, заправо, улази у сферу тзв. 

контарпродуктивних пословних понашања (O'Boyle, Forsyth, et al., 

2011), која подразумевају намерне, промишљене акције усмерене 

против радне организације и људи у оквиру ње. 

Многе студије су, такође, испитивале повезаност елемената 

Мрачне тријаде и различитих врста антисоцијалног понашања и 

агресије и резултати већине указују на различите бихејвиоралне 

последице појединачних елемената тријаде. На пример, Џонс и Паулус 

(Jones & Paulhus, 2010). указују да је психопатска агресија повезана са 

импулсивним реакцијама на физичке провокације, док је нарцистичка 

агресија последица инструменталне потребе особе да победи 

противника након перципиране (стварне или симболичне) претње по 

Его. Даље, исто истраживање показало је да су предиктори агресивног 

понашања код особа са израженим нарцистичким цртама ниска 

сарадљивост, маскулиност и екстраверзија, а предиктор агресије код 

психопатских личности неуротицизам, при чему је уочљива разлика 

између провоциране и инструменталне (хладне) агресије, нашироко 

проучавана у објашњавању насилничког понашања. Психопатија се, 

иначе, сматра делом тријаде најсклонијим делинквентном понашању и 

једина од сва три члана тријаде где су агресивни испади доминантно 

непрорачунати, импулсивни и могу бити високо физички угрожавајући 

за жртву.  

У новије време, са преношењем значајног дела социјалних 

интеракција у виртуелни простор Интернет-социјалних мрежа, све 

више се истражује и сајбер-насиље, као и специфично понашање 

носилаца црта Мрачне тријаде на социјалним мрежама, приликом 

комуникације са познатим и непознатим особама, коментарисања 

одређених конзумираних садржаја и ажурирања статуса, као начина 

презентовања себе на социјалној мрежи. Најчешће се понашање у 
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виртуелном простору, посебно на Фејсбуку као најпроминентнијој 

социјалној мрежи испитивало у контексту понашања особа са цртама 

нарцизма, јер је Фејсбук идеално место за (не)аргументавано 

самопромовисање и грађење грандиозних представа о себи. Бафарди и 

Кембел (Buffardi & Campbell, 2008), на пример, у истраживању 

спроведем на 156 корисника Фејсбука, показују да особе са израженим 

нарцизмом фреквентније користе користе Фејсбук од остатка 

популације, имају много више конекција, чешће објављују 

саморпомотивне од забавних и других садржаја, као и провокативне, 

сексуално експлицитније фотографије. Бавећи се сличним питањем, али 

везано за сва три члана Мрачне тријаде, Гарсија и Сикстром (Garcia & 

Sikström, 2014) у истраживању спроведеном на 304 испитаника 

просечне старости 26,4 година, а користећи мере нарцизма, 

Макијавелизма и психопатије, као и објективне системе кодирања 

изјава испитаника на Фејсбуку, показују да особе са цртама нарцизма и 

психопатије лако и брзо ступају у кратке интеракције са другима, 

успевајући притом да преузму вођство и наметну своје мишљење, као и 

да искористе друге испољавајући притом емоционалну хладноћу, 

вербалну агресивност, дволичност и склоност самопромоцији и 

очекивању слагања и дивљења од других. Структура њихових наратива 

(кодиране изјаве или статуси на личним профилима) предвиђала је црте 

нарцизма и психопатије, а у њима су доминирале изјаве које су 

означаване као „чудне“, неуобичајене и често обојене негативним 

ставовима. С друге стране, када је у питању сајбер-булинг, 

истраживање које је испитивало повезаност црта Мрачне тријаде и 

сајбер-агресивности, спроведено на адолесцентима узраста 14-18 

година (Pabian, De Backer, et al., 2015) показало је да су само црте 

психопатије, али не и нарцизма и Макијавелизма, повезане са сајбер-

агресивношћу код адолесцената, као и да се са повећањем узраста 

смањује њихова проминентност. У случају нарцизма, везе са сајбер-

агресивношћу добијене су само код особа са најексцесивнијом 

употребом Интернета. 

Када су у питању емотивне везе и начин бирања партнера, 

највећи број истраживања потврђује повезаност Мрачне тријаде и 

склоности ка бирању краткорочних веза и избегавању емоционалног 

везивања, као и промискуитетном понашању и сниженим 

критеријумима за избор сексуалних партнера (Jonason, & Kavanagh, 

2010). Осим тога, нарцизам је посебно повезан са преферирањем веза за 

једну ноћ, као и сексуалних односа заснованих на користољубљу. С 

друге стране, психопатија је повезана са преферирајем бизарних 

сексуалних релација, објеката и коришћења сексуалних реквизита, као 
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и са честим упућивањем отворених позива на сексуално општење 

потенцијалним партнерима. Макијавелизам, као трећи члан тријаде, 

није специфично повезан са преферирањем било краткорочних било 

дугорочних веза, што је у складу са већ поменутом склоношћу особа са 

овим цртама ка дугорочном планирању и постојању камелеонских 

способности и брзог прилагођавања контексту одређене релације и 

њеног значења. Науспрот томе, у свом истраживању веза истих 

варијабли, Коладич и Аткинсон (Koladich & Atkinson, 2016) откривају 

да сва три члана Мрачне тријаде показују преференције ка везама за 

једну ноћ, док код Макијавелизма и психопатије посебно постоји 

склоност ступања у периодичне сексуалне односе са пријатељима, чак 

и познаницима и колегама, што додатно потврђује манипулативну и 

експлоатативну природу ових особа. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Без обзира на велике помаке који су учињени у истраживању 

концепта Мрачне тријаде, потребна су додатна истраживања која би 

дала јасније одговоре на питања у каквом се тачно односу налазе 

појединачне димензије тријаде, као и додатне доказе у прилог (или 

против) посматрања три компоненте патолошких црта кроз овај 

јединствени конструкт. Јасно је да, иако имају различито порекло, 

личности појединачних димензија тријаде имају много заједничких 

карактеристика, пре свега социјално негативан карактер и усмереност 

на себе и своје потребе, што је укорењено у јединственом персоналном 

фактору несарадљивости, особини личности коју сви деле. Сам концепт 

Мрачне тријаде много је допринео да истраживања социјално 

аверзивних црта личности и понашања изађу из психијатријског и 

криминалног контекста и постану део важећих таксономија, јер су 

истраживања доказала да се различити облици и обрасци 

интеркорелација појединих патолошких особина и карактеристика 

личности осим у популацији криминалаца и особа са менталним 

поремећајима могу наћи и у општој популацији, сугеришући 

димензионалност патологије личности. Оно што је значајно за даља 

истраживања јесте питање даљег диференцирања појединачних 

димензија тријаде, као што је већ урађено разликовањем примарне и 

секундарне психопатије, као и грандиозног и вулнерабилног нарцизма, 

и испитивање интеркорелација нових поддимензија. Такође, неки 

аутори сугеришу и да постојећем конструкту треба додати још 

патолошких обележја, као што је нпр. садизам, кроз концепт Мрачне 

тетраде, али и неке друге патолошке особине личности, као што су 
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гранична организација личности и статусно рискантно понашање. Како 

год се концепт даље развијао, мит о јасној граничној линији између 

нормалности и патологије личности је срушен, јер је јасно да у сваком 

од нас могу постојати патолошке тенденције, које у зависности од 

социјалног контекста могу бити експониране, подстицане, или 

прикриване, адаптивне или неадаптивне и некада чак представљати 

предност у постизању циљева и обезбеђивању социјалног статуса. 

Висока екстравертност и самоувереност, комбиноване са ниском 

савесношћу и несарадљивошћу, компетитивношћу и 

индивидуалистичком оријентацијом, данас још увек особине „мрачних“ 

личности, у постмодерном свету могу постати предуслови социјалног 

успеха и лако у будућности довести до потпуне промене парадигме 

нормалност/патологија. Уосталом, зар друштво већ не познаје примере 

харизматичних нарцисоидних лидера, корпоративних Макијавелиста и 

психотичних идеалиста, који се крећу међу нама скоро невидљиво, 

скривајући своје право лице? 
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THE DARK TRIAD-EMOTIONAL AND INTERPERSONAL 

CHARACTERISTICS 

Summary: The Dark triad is a construct of pathological personality traits, 

which consists of three components conceptually different, but still with significant 

empirical overlap: narcissism, Machiavellianism and subclinical psychopathy. The 

concept of Dark Triad found its place in the current structural models of personality, 

such as the Big-five and HEXACO model, and also an Interpersonal circumplex, 

within which the personal qualities project itselves into certain patterns of 

interpersonal behavior. This paper provides a brief theoretical overview of the basic 

elements of the Dark Triad, and an overview of current research related to (un) 

justified observation of  the three constituent dimensions as a single construct in 

theoretical and empirical terms. Also, the paper presents an overview of the 

emotional dysfunctions typical for the triad, as well as the problems and 

consequences in the area of interpersonal and social relations. 
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Стручни чланак 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА У САВРЕМЕНОМ 

ШКОЛСТВУ 

Хајналка Ф. Пожар 
1
 

Сажетак. Свакодневне промене у свим подручјима људске 

делатности условљавале су и промене у погледу захтева које стоје пред 

наставником. Наставници поред својих основних подручја рада, морају да се 

прилагоде и уклопе у парадигму савремене школе и наставе. Циљ рада је 

анализирати пожељне компетенције наставника, као основних дидактичких 

претпоставки за унапређивање наставе. У том концепту, у раду се анализирају 

компетенције и улоге савременог наставника у школама, њихова 

оспособљеност за примену савремених наставних и образовних иновација, 

којима се тежи да превазиђу традиционални начини подучавања и да 

допринесе активној настави са аспекта успешности обучавања будућих 

генерација што од од наставника захтева широку лепезу компетенција. Знамо, 

да је у рукама наставника судбина будућих генерација. Њихово стално стручно 

оспособљавање треба да је један од гаранта у развијању специфичног знања и 

вештине. Кроз константно усавршавање они се адекватно припремају за живот 

и рад у савременом друштву. 

Кључне речи: наставник, компетенције, стручно усавршавање, 

савремена школа 

УВОД 

Наставник је „особа којој друштво и просветне власти признају 

да је квалификована за образовање и васпитање деце, омладине и 

одраслих”. Квалификације за овај посао стичу се завршавањем 

одговарајућих школа за припремање наставника. „Наставник остварује 

                                                 
1 pozarh@gmail.com, Висока школа за образовање васпитача и тренера, Суботицa 

Србија. 
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друштвене циљеве и задатке васпитања, пружајући ученицима 

теоријска и практична знања и умења, формирајући код њих правилан 

поглед на свет, развијајући њихов карактер и црте личности као и 

друштвену активност. Он делује не само у правцу постизања одређених 

резултата у раду и учењу, већ и у подстицању бројних позитивних 

особина, својстава и облика понашања својих ученика“ (Поткоњак & 

Шимлеша, 1989, стр. 103). 

Наставничке компетенције су скуп потребних вештина, знања као 

и вредности изграђених ставова. Наставничке компетенције су 

капацитет појединца који се исказује у вршењу сложених активности у 

образовно-васпитном раду. Оне треба да обезбеде професионалне 

стандарде о томе какво се подучавање сматра успешним. Односе се на 

компентенције за: наставну област, предмет и методику наставе; 

поучавање и учење; подршку развоју личности ученика; и на 

комуникацију и сарадњу („Правилник о стандардима компетенција за 

професију наставника и њиховог професионалног развоја“, 2011). 

Наставник има обавезу да положи стручни испит, који му 

омогућава даље бављење наставом, и састоји се од два дела: практичан 

рад (држање часа са одбраном из методике струке) и усмени испи из 

педагогије, психологије и законодавства. Тако стекну неопходну 

сигурност у раду што ствара осећање компетентности и социјaлане 

сигурности. Сигурност у наступу, убедљивост и реална самоувереност 

су важни предуслови успешности наставе. Ученици уче од наставника, 

не само вештине у раду већ и понашање, комуникацију. Наставник је 

објекат и субјекат професионалне имитације и идентификације. Његов 

утицај на ученике је огроман, јер поседује моћ (легитимну, моћ 

награђивања и присиле, моћ информисаности и стручњачку моћ). 

Нарочито добар успех у раду постижу наставници који изграде и 

референтну моћ. У ову професију би требало да иду само они који воле 

наставу и које су спремне да не само образују већ и васпитавају младе, 

и то у најделикантнијем периоду развоја, што је веома тежак, 

одговоран, суптилан, али и пре свега леп посао, који поред свих 

тешкоћа, доноси много радости. 

Одговорности наставника је вишеструка: 

-према ученицима као личностима, 

-према родитељима ученика, према другим колегама у школи, 

-према друштву у целини, јер јој је поверено васпитање и 

образовање младих, 
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-према себи и својој професији, јер она „ствара“ и изграђује 

њихову професионалну личност, мотивише их за рад и тиме 

задовољава сопствени мотив за постизањем успеха, за признање 

вредности (Ранковић-Васиљевић, 2003). 

Наставник је најодговорнији за формирање става ученика према 

професији. Угледан наставник је идеал коме ученици теже, то подстиче 

њихову активност на интројектовању вредности, самоизградњу 

професионалне личности по моделу наставника. Резултати 

истраживања које је спроведено у медицинској школи “7.април” 2003. 

године (Милутиновић & Симин, 2004, стр. 8–11) указују да наставник 

својим стручним и педагошким умећем, уз уџбеник који је прилагођен 

наставним програмима, има пресудан утицај на коначан резултат 

образовно-васпитног процеса у школи.  

УЛОГЕ САВРЕМЕНОГ НАСТАВНИКА 

Питања положаја, функције и компетенције наставника у школи 

је исто толико старо, као и сама школа. С обзиром на промене 

друштвеног контекста, неминовне су промене и у функцијама и 

компетенцијама наставника. Оне постају комплексне, поливалентне и 

подложне квантитативним и квалитативним променама, што поставља 

додатне захтеве пред наставником здравствене неге.  

Наставник није више особа која само „држи часове“, наводи М. 

Вилотијевић (1996: 149) “већ више личност која организује, подстиче, 

вреднује, примењује различите процесе и стилове учења и која уме да 

примени, ако је и када је то потребно, одређене стратегије 

компензације”(Вилотијевић, 1996, стр. 149).  

Тако наставник добија неке нове функције и звања, као нпр. 

планер -програмер, организатор и реализатор образовно-васпитног 

процеса, водитељ, саветодавац и васпитача, истраживач и верификатор 

образовно-васпитног процеса. Тако, у савременој школи наставник 

терба да чини следеће послове и задатке  

1. вршење избора, анализирање и распоређивање наставних 

садржаја, израда годишњих гланова и планова наставних јединица 

(функција планера), 

2. дидактичка трансформација научних, техничко-технолошких 

садржаја, примеравање опсежности и дубине могућностима ученика 

(функција програмера),  
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3. припремање и примена облика и метода наставног рада, 

правилна примена наставних средстава и техничких помагала за 

извођење образовног процеса (функција организатора и реализатора), 

4. организовање, вођење и усмеравање наставног процеса 

(функција водитеља, саветодавца и васпитача), 

5. вредновање тока, резултата рада и успеха ученика (функција 

дијагностичара и верификатора). 

Нове улоге наставника:  

-преусмеравање наставникове активности од поучавања ка 

учењу, 

-оспособљеност за коришћење савремене образовне технологије, 

- оспособљеност за рад са различитим ученицима (различите 

способностима, посебне потребе), 

- оспособљеност за тимски рад (кооперација са другим 

наставницима, сарадницима и родитељима), 

-оспособљеност за рефлексију, истраживање и евалуацију 

сопсвеног рада, 

-спреман да непрестано учи и да се континуирано усавршава, 

-да ради у тиму и развија способности за кооперативни рад, 

-и да гради хумане односе са ученицима (Ђерманов, Костовић, & 

Ђукић, 2006).  

Као што се види из претходнног, савремени наставник је и 

организатор и водитељ наставног процеса, и ментор –мотиватор, али и 

равноправни сарадник. Његова примарна улога је да ученицима буде од 

помоћи у развоју свих њихових физичких и психичких потенцијала као 

и да им помогне у достизању индивидуалног максимума. Наставник 

треба да познаје своје ученике као личности и треба да усмери њихово 

учење, као и могућности. Савремени захтеви и даље наглашавају 

креативност и иницијалу, али сада се више тражи тимски рад и 

одговорност у постизању колективног успеха. Планирање наставе уз 

заједничко учење и евалуирање резултата постигнутих у учењу може да 

повећа укупну одговорност. Посебно су добри резултати у подели 

одговорности која се постиже у сарадничком учењу. Следећа последица 

је широк избор метода у реализацији наставе. Наставник мора бити 

свестан обима и дубине наставних садржаја и да их по потреби увек 

модификује. „У свему томе, њему је потребан посебан осећај за 

“управљање” временом у којем се наставни процес одвија. Он мора да 

има јасну стратегију “вођења” одељења засновану на поштовању 
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достојанства ученика и за остваривање дефинисаних циљева учења“ 

(Симеуновић & Спасојевић, 2005, стр. 133). 

Од савременог наставника се тражи способност за 

дијагностификовање ученичких потреба и осетљивост за њихове 

социјалне и емотивне проблеме. Наставник мора да буде зрела и 

стабилна личност која има високе организационе способности, која 

познаје различите технике успостављања контакта и интеракције са 

ученицима, са колегама и са родитељима ученика. Такође, треба добро 

да разуме групну динамику и лидерство, да зна да анализира и решава 

конфликте, да има снажно осећање за демократске вредности, да 

поседује високо развијене социјалне вештине, односно да влада 

комуникационим компетенцијама (Ђукић, Костовић, & Ђерманов, 

2006).  

Табела I. Положај и улога наставника у савременом школству 
Традиционална настава: 

- Стриктно се придржава 

прописаном програму, 

само преноси ученицима 

садржај;  

-Нема простора за 

аутономне 

професионалне одлуке 

(само у оквиру обавезног 

програма);  

-Мали временски простор 

за ваннаставне 

активности. Рад се одвија 

по устаљеним 

шаблонима, не узима се 

довољно у обзир 

специфична 

индивидуална потреба и 

могућности ученика; 

-Наставник је 

првенствено предавач; 

остале улоге и 

могућности су угушене и 

маргинализоване; 

-Смањена сарадња са 

колегама, најчешће на 

личној основи; 

-Недовољна 

мотивисаност за стручно 

усавршавање; 

-Само спроводи одлуке 

које се тичу реформе и 

Нови концепт образовања: 

-Доминантна улога је 

произвођења учења, 

стварање окружење у којој 

ученици самостално 

откривају, и мисаоним 

активностима долазе до 

нових сазнања; 

-Флексибилна тј.прилагођена 

настава у којој помажемо 

свим ученицима да (на)уче, 

већа аутономност у 

планирању и реализацију 

часа; 

-Настава се реализује на 

разним местима, уводе се 

савремене наставне методе у 

којима се истиче самостална 

активност ученика, 

формулише питања и задатке 

прилагођеним њиховим 

индивидуалним 

могућностима,усмерава, 

помаже прати и верификује 

напредовање сваког ученика; 

-Наставник је посредник 

између извора знања и 

ученика, тј.помаже и води 

ученике у самосталном раду; 

-Сарадња са свим колегама у 

оквиру школе и заједнице, 

заједничkи труд да се остваре 

Предности: 

-Настава је 

интересантнија, постиже 

се већа активност ученика 

на часу, већа мотивација и 

оспособљавање за даљње 

перманентно само-

образовање,  

-Знања која се откривају 

сопственим мисаоним 

операцијама су трајнија, 

разумљивија и боље се 

примењују у 

свакодневном животу,  

-Прилагођеним 

диференцираним 

задацима омогућавамо да 

сваки појединац оствари 

когнитивни, лични развој, 

учење је константно, 

контролисано од стране 

ученика, подстиче 

стваралаштво и трајно 

коришћење умних 

способности; 

-Стварамо окружење и 

услове за успешно учење, 

користимо разне методе и 

облике рада, сликовите 

примере, изворе знања и 

радни материјал, 

истичемо значај 
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унапређења образовања; 

-Недовољно и невољно 

учествовање у збивањима 

у локалној заједници. 

васпитно-образовни задаци; 

-Обавезно континуирано 

стручно усавршавање 

наставника;-Имплементира 

савремене наставна средства 

и методе у рад, врши 

акционо истраживање за 

унапређење и праћење свог 

рада; 

практичног искуства; 

-Сталном сарадњом 

између наставника 

омогућује размена 

искуства, професионална 

подршка, могуће је израда 

стандарда квалитета 

наставног рада, увиђање 

нужности самоевалуације, 

израда инструмента и 

плана хоризонталне 

евалуације; вођење личног 

акционог плана, 

укључивање у збивања и 

програме шире заједнице. 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА  

Успешност реализације концепта образовања у школама у 

великој мери зависи од знања и умешности наставника. Његова улога је 

да преиспитује постојећу школску праксу као и знања на којима она 

почива, те да предлаже и уводи иновације за њихово унапређење.  

Традиционално образовање је било усмерено на пренос 

специфичних теоријских и методолошких знања знатно мање је било 

усмерено на оспособљавање за практичну примену тих знања у 

професионалном контексту. Раскорак између стицања теоријских знања 

и развоја практичних вештина у традиционалним студијским 

програмима смањује се увођењем нове парадигме у образовању, тј. 

увођењем курикулума усмереног на компетенције. Компетенције 

представљају динамичну комбинацију знања, вештина и способности, а 

студенти здравствене неге их развијају током процеса учења. Због тога 

можемо рећи да су компетенције финални производ образовног 

процеса.  

Компетентност као призната стручност, оспособљеност за неки 

посао, квалификованост, надлежност или меродавност налази се у 

првом плану у свим сферама живота и рада. Стандарди успешности 

постају све сложенији, а од појединца се очекује да буде способан да се 

суочи са свим променама у савременом свету што је предуслов развоја.  

Током 2011. године Национални просветни савет утврђује 

„Стандарде компетенција наставника“, и одређује правце 

професионалног развоја: („Правилник о стандардима компетенција за 

професију наставника и њиховог професионалног развоја“, 2011) 
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-Наставничке компетенције јесу „капацитет појединца који се 

исказује у вршењу сложених активности у образовно-васпитном раду. 

Оне су скуп потребних знања и вештина, као и вредносних ставова 

наставника. Наставничке компетенције се одређују у односу на циљеве 

и исходе учења и треба да обезбеде професионалне стандарде о томе, 

какво се поучавање сматра успешним“ („Правилник о стандардима 

компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 

развоја“, 2011).  

-Прописане су мере за унапређивање квалитета наставе и 

постављени су циљеви и општи исходи у складу са визијом образовања 

и васпитања као основе „друштва заснованог на знању“. У 

дефинисаним циљевима и исходима образовања и васпитања нагласак 

је стављен на опште компетенције ученика и развој специфичних знања 

и вештина за живот у савременом друштву(„Закон о основама система 

образовања и васпитања“, 2016). 

Стога је улога наставника вишеструка, јер треба да:  

-Развија кључне компетенције код ученика, и тако их 

оспособљава за живот и рад, и тиме им пружа основу за даље учење;  

-Пружа додатну подршку талентованим ученицима као и ђацима 

из осетљивих друштвених група и са тешкоћама у развоју, обезбеђујући 

тако подједнаке шансе, у складу са сопственим могућностима;  

-Да би био крајње ефикасан, мора да има и компетенције које се 

односе на превенцију насиља у школама, мотивацију ученика за учење, 

изградњу толеранције, спречавање дискриминације итд. („Правилник о 

стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја“, 2011). 

Наставникова компетенција је вишедимензионална појава, у 

оквиру које се, између осталих истичу педагошка и стручна. Педагошке 

компетенције наставника везане су за процесе и међуљудске односе у 

настави и васпитању уопште. Стручна и научна димензија 

наставникове компетенције везана је за наставне садржаје. Развијајући 

себе као просветног радника, наставник мора сагледати реалност у којој 

живи и усагласити своје потребе са потребама друштва. На овај начин 

постаје компетентан наставник.  

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Нове улоге наставника намећу потребу за променама у 

образовању будућих просветних радника и ширење лепезе њихових 
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компетенција, и да исте представљају важан сегмент њиховог 

нормативног положаја и неопходни за релевантан рад у настави. 

Већина компетенција се стиче иницијалним образовањем.  

На савремено образовање наставника треба гледати као на 

отворен и динамичан систем који је повезан са различитим подручјима 

друштвеног живота. Истовремено, то је и континуиран процес који 

започиње привлачењем што способнијих појединаца у иницијално 

образовање, увођење у посао, стручно усавршавање и едукацијске 

иновације и истраживања (Vizek-Vidović и остали, 2005) 

Подизање квалитета рада наставника и проширење њихових 

компетенција у први план поставља побољшавање њиховог 

иницијалног високошколског образовања. Циљеви европског 

универзитетског образовања пролазе процес модернизације уз 

наглашену тенденцију међусобног повезивања. У том смислу, стварање 

јединственог академског простора је основни циљ реформских 

поступака, који се данас спроводе на свим европским универзитетима 

(Bogosavljević, 2010). 

Наставници морају прихватити неке нове улоге, неке улоге 

трансформисати а неке сасвим напустити. Сасвим је сигурно да ни 

квалификације, ни знања које наставници стичу на факултету нису 

довољна за улоге које наставник данас има. Наставник мора стално да 

се усавршава, не само на подручју своје струке већ и на дидактичком 

(нове методе наставе, стратегије образовања), технолошком (нови 

извори информација) подручју. За успешно преузимање ових нових 

улога, наставник мора бити отворен и спреман за промене и мотивисан 

за целоживотно учење и континуиран професионални развој, како би 

што боље одговорили новим захтевима друштва.  

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално 

развијање компетенција наставника ради квалитетнијег обављања 

посла. Стручно усавршавање подразумева стицање нових и 

усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање 

васпитно-образовног, стручног рада али и развој каријере 

напредовањем у одређено звање („Правилник о сталном стручном 

усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника“, 2015). 

Стручно усавршавање наставника чини један од 

најделотворнијих начина помоћу којих школе могу брзо и адекватно да 

реагују на промењене околности и различитост својих ученика. 

Формално образовање потребно за образовно-васпитни рад је само 

први корак у професионалном развоју који се на различите начине 
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одвија и током даљег радног искуства („Стратегија развоја образовања 

у Републици Србији до 2020. године“, 2012)  

Професионални развој исказује се у жељи за квалитетним 

обављањем посла, то је процес за цео живот. Начин функционисања се 

односи на систем вредности, етички кодекс, знање, вештине и 

одговорност, дакле све што усмерава размишљање и деловање 

наставника (Ђерманов и остали, 2006). Програме стручног 

усавршавања могуће је реализовати путем курсева или семинара, путем 

посете наставним часовима других наставника, путем тимског рада на 

осмишљавању курикулума, модула, путем студијских посета, размена 

наставника итд.  

Стручно усавршавање треба да омогући наставницима да развију 

четири кључне врсте компетенција (према Банксу): познавање 

карактеристика ученика, детаљно и флексибилно познавање 

предмета/садржаја, вештину управљања одељењем и свест о етици 

сопствене професије (педагогије). 

1. Познавање карактеристика ученика: Наставник треба да 

познаје специфичан стил учења сваког ученика и да свој стил 

подучавања прилагоди свакоме од њих. Истраживања показују да је 

ученичко постигнуће више што је већа сличност између стила 

подучавања и учениковог стила учења. Ученици треба да буду у 

могућности да уче на начин који њима одговара (користећи 

комплементарне ресурсе као што су аудитивна, визуелна и 

манипулативна средства, кинестетичке игре и вежбе итд).  

2. Детаљно и флексибилно познавање предмета/садржаја: Да би 

били у стању да науче све ученике, наставници треба да разумеју како 

су различити садржаји у оквиру једног предмета повезани са 

садржајима других предмета и са свакодневним животом ученика. 

Наставник треба да је у стању да дизајнира час који ће омогућити 

сваком ученику да формира применљиву „мапу знања“, да повезује 

различите идеје и уочава нелогичности или грешке. Подучавање треба 

да се ослони на искуства ученика. То значи да наставници треба да 

познају културне разлике које постоје међу ученицима, да те разлике 

уведу у наставни садржај и равноправно их третирају током 

подучавања. 

3. Вештина управљања одељењем: Наставник треба да подстиче 

и одржава:  

а) сарадњу међу ученицима током процеса учења (управљање 

садржајем),  
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б) позитивно и одговорно понашање ученика кроз коришћење 

асертивне комуникације, договарање основних правила, увођење 

система награђивања и сл. (управљање понашањем), 

ц) различите културне обрасце групног понашања који су 

специфични за школу и средину у којој живе ученици (управљање 

одељењем као социјалним системом).  

4. Свест о етици сопствене професије (педагогије): Успешност 

реализације образовања у школама у великој мери ће зависити од знања 

и умешности наставника. Наставник треба да је у стању да преиспитује 

постојећу школску праксу и концепт учења и знања на којем та пракса 

почива, те да предлаже и уводи новине за унапређење школе и 

образовања (Лакета & Василијевић, 2011; Gošović, Mrše, Jerotijević, 

Petrović, & Tomić, 2010). 

ЗАКЉУЧАК 

Наставници играју кључну улогу за обезбеђење квалитета 

образовања. Под утицајем бројних промена, и наставник се морао 

мењати и тако добити неколико нових и врло важних функција. Од 

наставника се очекује да је оспособљен за коришћење савремене 

образовне технологије, оспособљен за рад са различитим ученицима, 

оспособљен за тимски рад (кооперација са другим наставницима, 

стручним сарадницима и родитељима), оспособљен за рефлексију, 

истраживање и евалуацију сопсвеног рада, спреман да непрестано учи и 

да се континуирано усавршава, да ради у тиму и развија способности за 

кооперативни рад и да гради хумане односе са ученицима. Стручно 

усавршавање наставника je веома користан начин да образовање брзо и 

адекватно реагује на промењене околности и различитост својих 

ученика. Образовање наставника утиче на квалитет учења и зато 

усавршавање наставника мора бити део националног образовног 

система, део националне образовне политике која мора бити подржана 

адекватним ресурсима (Pešikan, Antić, & Marinković, 2010). Један од тих 

ресурса је подршка концепцији професионалног развоја наставника. 
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Summary: Daily changes in all areas of human activity have made changes 

in the demands that are put before teachers. Teachers in addition to their primary 

area of work, have to adapt and fit into the paradigm of the modern schools and 

teaching. The aim of this paper is to analyze the desirable competencies of teachers 

as well as teaching basic assumptions for the advancement of teaching. In this 

concept, the paper analyzes the competences and the role of teachers in modern 

schools, their ability to apply modern teaching and educational innovations, which 

tend to overcome the traditional ways of teaching and to contribute to active 

teaching in terms of performance training of future generations of teachers which 

requires a wide array of competencies. We know that in the hands of teacher’s 

destiny of future generations. Their continuous professional training should be a 

guarantor in the development of specific knowledge and skills. Through constant 

training they are adequately prepared for life and work in modern society. 
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Сажетак. У овом раду се разматрају неки од кључних фактора 

значајних за процес имплементације инклузивног образовања у Србији. Након 

кратког осврта на законске одредбе којима се регулише инклузивно 

образовање у нашој земљи, приказани су резултати истраживања ставова 

наставника из шест основних школа из система редовног образовања и једне 

школе за ученике са сметњама у развоју према инклузивном образовању, као и 

њиховог искуства, компетенција, услова рада и мишљења о последицама 

инклузивног образовања и образовања деце са развојним сметњама у 

специјализованим образовним установама. Истраживање је спроведено у 

Крушевцу, на случајном узорку од 60 наставника (51 наставник из основних 

школа и 9 наставника-дефектолога из школе за ученике са сметњама у 

развоју). У истраживању су коришћени анкетни упитници са по двадесет 

питања, а резултати показују доминантно негативне ставове према инклузији 

код већине наставника у узорку. Значајан проценат испитаника из оба 

подузорка сматра да образовање деце са развојним сметњама у 

специјализованим условима може да дâ боље резултате, пре свега због 

недостатка системске подршке наставницима основних школа у процесу 

спровођења образовне инклузије. У закључку је дат критички осврт на 

тренутну ситуацију и представљена су потенцијална решења за превазилажење 

проблема који су уочени приликом истраживања, а односе се на неодрживост 

постојеће праксе инклузивног образовања. 

Кључне речи: инклузија, инклузивно образовање, ученици са сметњама 

у развоју, компетенције наставника за инклузивно образовање.  

 

                                                 
1 jovanovicpopadic@gmail.com, Основна школа „Јован Поповић“, Крушевац 
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УВОД 

Ставови и теорије о образовању деце са посебним образовним 

потребама драстично су се изменили последњих деценија двадесетог 

века. UNESCO је позвао светску политичку и образовну јавност да 

усвоје принципе инклузивног образовања као питање закона, истичући 

да сва деца имају права на образовање (Jablan & Kovačević, 2008). 

Заговорници инклузивног образовања подвлаче мноштво разлога за 

примену истог - толеранција, социјална правда, односи у заједници, 

нова перцепција традиционалног образовања, иновације у приступу и 

планирању образовања. Већина европских земаља подржала је закон о 

инклузивном образовању, а његова примена услед различитих закона и 

различитих система образовања варира и одвија се на различитим 

нивоима у различитим земљама, јер инклузија нема исто значење и исте 

циљеве у економски развијеним и економски неразвијеним земљама.  

Инклузивно образовање темељи се на дечјим, односно људским 

правима. Сва деца имају једнака права на образовање без обзира на пол, 

узраст, расну, етничку и религијску припадност, место живљења и 

имовинско стање, способности и здравствени статус (Kovač-Cerović, 

2004). Ваља нагласити да инклузија није синоним интеграцији, иако се 

често употребљавају у истом значењу. Интеграција је стање и 

подразумева делимично укључивање ученика са посебним образовним 

потребама у процес редовне наставе. Ученик похађа одређене часове 

или се укључује у поједине радионице, али није у потпуности укључен 

у наставни програм. Оваквим видом образовања ученик са посебним 

образовним потребама бива социјално интегрисан, док је 

функционална интеграција делимично постигнута или до ње не долази. 

Поборници инклузије истичу функционалну интеграцију као један од 

примарних циљева образовања деце са посебним образовним 

потребама, па интеграцију сматрају само кораком ка инклузивном 

образовању. Инклузија, дакле, подразумева како социјалну тако и 

функционалну интеграцију, односно потпуно укључивање појединца у 

одређену заједницу (Idol, 2006). Инклузија подразумева стварање 

система који се базира на дистинкцији и прихватању различитости, а 

темељи на могућностима и способностима сваког појединца. 

Инклузивном наставом сматрамо оне облике наставе које у свом 

процесу интезивно укључују децу и младе са препрекама у учењу с 

једне стране, и даровите ученике с друге стране у циљу развијања 

њихових способности, формирања система вредности и максималне 

социјализације појединачних личности. Крајњи циљ инклузије 

представља постизање самосталности и индивидуалности у 
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функционисању (Čolin, 2005. према Jablan & Kovačević, 2008). 

Инклузија је процес, отворен систем који се прилагођава потребама 

детета. Истиче равноправност, а полази од могућности. Заговорници 

инклузивног образовања традиционално (одвојено) образовање 

сматрају погрешним и превазиђеним, подлвачећи да је традиционално 

образовање кројено по мери „просечног“ имагинарног ученика, те да 

као такво, ученике прилагођава систему, не обратно. Инклузивно 

образовање је, како кажу, образовање „по мери детета“, па изискује 

индивидуални приступ и флексибилан систем који се прилагођава 

ученику. Требало би нагласити да наведени опис инклузије представља 

опис инклузије у развијеним земљама. Када су неразвијене земље у 

питању, у обзир се морају узети бројни фактори као што су религијска 

припадност, пол ученика, сиромаштво, избеглиштво, матерњи језик, 

зараженост ХИВ-ом и АИДС-ом, бескућништво, трудноћа или 

материнство итд, који не утичу, макар не у толикој мери, на образовање 

у развијеним срединама (Booth, 1999). Даље, поборници инклузивног 

образовања школе за ученике са сметњама у развоју сматрају 

дискриминаторним институцијама које продубљују изолацију и 

подстичу сегрегацију. Поред социјалног аргумента, који је очигледан, 

ове школе сматрају се неподобним за ученике са посебним образовним 

потребама због класификације ученика базиране на хомогености и 

наставног програма усмереног ка проблему/оштећењу. Образовање 

деце са развојним сметњама у специјализованим установама заснива се 

на уверењу да хомогене групе уче брже и боље. Наводи се и да боравак 

у школи за ученике са сметњама у развоју доводи до угрожавања 

развоја социјалних односа код деце, јер деца у свом окружењу срећу 

искључиво децу са развојним сметњама, не и вршњаке типичног 

развоја. Данас се одвојени, паралелни системи школовања сматрају 

штетним и превазиђеним. Па ипак, не можемо занемарити значај школа 

за ученике са сметњама у развоју. Посматрано са историјског аспекта, 

њихово оснивање довело је до укидања вишевековне социјалне 

изолације деце са развојним сметњама (Jablan & Kovačević, 2008). Но, 

како оспособљавање за живот у заједници подразумева укљученост у 

заједницу, данас се ове школе посматрају као ресурси, сервиси или 

едукативни центри који посредују између основних школа и 

деце/одраслих са развојним сметњама и њихових родитеља/пратње. 

Инклузија се, дакле, темељи на претпоставци да сви ученици могу 

учити, укључујући и оне са посебним образовним потребама 

(Dmitrović, 2011). 
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ИНКЛУЗИЈА У СРБИЈИ 

Следећи пример развијених европских земаља, Влада Србије је 

2009. године закону о образовању придодала нову одредбу - Одредбу о 

инклузивном образовању (Закон о основама система образовања и 

васпитања, Сл. гл. РС, бр.72/09, члан 3, 4, 5, 6, 77). Одлука је наметнута 

са врха, а наставници, како у основним школама, тако и у школама за 

ученике са развојним сметњама, нису имали право изјашњавања. Без 

икаквих претходних припрема, стручног усавршавања, подршке и 

помоћи, и поред свих протеста српске просвете, основним школама је 

наметнут рад са децом са посебним образовним потребама, а школама 

за ученике са сметњама у развоју наметнут је нови програм, програм 

који прати редовно школовање. Србија је најпре увела закон, обавезала 

школе да поступају по истом, а саму имплементацију инклузивног 

образовања препустила је наставном кадру.  

ИНКЛУЗИЈА У КРУШЕВЦУ 

У јуну 2013. године у шест основних градских школа и школи за 

ученике са сметњама у развоју у Крушевцу спроведено је истраживање 

о инклузивном образовању. Испитаници су били насумично изабрани 

наставници разредне и предметне наставе и дефектолози (51 испитаник 

из редовних основних школа, 9 испитаника из школе за ученике са 

сметњама у развоју). Циљ овог истраживања било је испитивање 

ставова наставника према инклузивном образовању, али и прикупљање 

информација о њиховом искуству, компетенцијама, условима рада, 

мишљењу о последицама инклузивног образовања и образовања у 

специјализованој образовној установи. Почетна хипотеза, изведена из 

личног радног искуства аутора, била је да ће обе групе наставника 

имати негативан став према инклузији. Већина питања формулисана је 

тако да су се испитаници могли определити за један од понуђена два 

одговора (да/не) или се од њих тражило да упишу број (године стажа, 

године искуства са ученицима са сметњама у развоју, број положених 

испита релевантних за рад са децом са посебним образовним 

потребама, број сати стручног усавршавања) или кратак коментар (ко 

учествује у изградњи индивидуалног образовног плана). Упитник за 

редовне основне школе разликовао се од упитника за школу за децу са 

сметњама у развоју, због различитог начина рада, искуства и природе 

посла, али су питања формулисана тако да у оба случаја што боље 

одражавају ставове према инклузивном образовању. Оба упитника 
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састављена су од по двадесет питања. Упитник је био анониман, не би 

ли се испитаници осећали слободније и дали што искреније одговоре. 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ СПРОВЕДЕНЕ У РЕДОВНИМ ОСНОВНИМ 

ШКОЛАМА 

Само 35,3% од укупног броја испитаника из редовних основних 

школа сматра да инклузија, поред рада са децом са сметњама у развоју, 

подразумева и рад са децом изузетних способности и рад са децом 

припадника националних мањина. Скоро две трећине испитаника - 

62,7% имало је, бар једну годину, искуства у раду са децом са 

сметњама у развоју. Сви испитаници тврде да су том приликом имали 

израђен индивидуални образовни план за чију су израду биле задужене 

разредне старешине, стручна служба и тим за инклузију. Ниједна од 

шест основних школа нема стално запосленог дефектолога, већ су у 

прилици да са њим сарађују једном или два пута недељно. Међу 

испитаницима највише је оних који током школовања нису полагали 

ниједан испит чији је садржај директно везан за рад са децом са 

сметњама у развоју- 66,7%; прате их они са положеним једним - 29,4% 

или највише два испита - 3,9%. Чак 90,2% испитаника себе не сматра 

компетентним за рад са децом са посебним образовним потребама. 

Кроз процес стручног усавршавања, у трајању од просечно двадесет 

сати, прошло је нешто више од половине испитаника - 60,8%, при чему 

је део стручног усавршавања финансирала Влада Републике Србије, а 

део сами наставници. Сарадња са стручњацима запосленим у школи за 

децу са сметњама у развоју омогућена је само половини испитаника - 

50,9%. Када је сарадња  са родитељима деце са сметњама у развоју у 

питању 62,7% испитаника је оцењује као добру, док је трећина 

испитаника незадовољна сарадњом и оцењује је као лошу. Од укупног 

броја испитаника који су имали искуства у раду са децом са сметњама у 

развоју (46 наставника) 66,7% наводи да број ученика у одељењима где 

је смештено дете достиже или премашује препоручених 25 ученика по 

одељењу. Алармантан је податак да више од 90% наставника тврди да 

нема довољно времена, нити услова за рад са децом са развојним 

сметњама. Чак 96% њих наводи да нису мотивисани ни награђени за 

труд уложен у рад са овом децом. Само 7,8% испитаника сматра да 

образовање у школи за ученике са сметњама у развоју нарушава права 

детета, док 96% тврди да инклузивно образовање не пружа кориснија 

знања од образовања у специјализованим условима. Када су у питању 

последице инклузивног образовања по ученике типичног развоја, само 

9,8% оцењује их као позитивне, док их 58,8% сматра негативним. Као 
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предности инклузивног образовања, они који сматрају да их има - 

52,9% најчешће наводе социјалну интеграцију, док је доминантни 

недостатак време потребно за припрему за рад, а прате га нестручност, 

недостатак помоћи и подршке, неповољни резултати - назадовање 

ученика са развојним сметњама, предрасуде према степену оштећења, 

проблеми при изради плана и програма. Несумњиво завређује додатну 

пажњу чињеница да 72,5% испитаника сматра да инклузивно 

образовање треба укинути, док је остатак мишљења да би га требало 

пажљиво развијати. 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ СПРОВЕДЕНЕ У ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ” 

Сви наставници запослени у овој школи сматрају да наставници у 

редовном обазовању нису компетентни и да се стручним усавршавањем 

(похађањем семинара, трибина, стручних скупова или учествовањем у 

различитим пројектима) не могу учинити довољно стручним за рад са 

децом са сметњама у развоју. Док само један испитаник  сматра да у 

редовном образовању постоје потребни услови за рад са децом са 

сметњама у развоју, сви они (100%) тврде да су овој деци неопходни 

посебни услови за рад и истичу да су ови услови у потпуности 

обезбеђени у школи за ученике са сметњама у развоју. Када је у питању 

сарадња са основним школама, везана за инклузивно образовање, 

остварује је 44,4% испитаника. Што се тиче компетенција, наставници 

школе са ученике са сметњама у развоју положили су просечно по 

једанаест испита чији је садржај директно везан за рад са овом децом, 

док у појединим случајевима тај број прелази и двадесет. Сви 

испитаници, без изузетка, сматрају да су увођењем инклузивног 

образовања дефектолози деградирани. Једногласни су били и приликом 

тврдње да образовање у школи за ученике са сметњама у развоју не 

нарушава права детета, а сложили су се и око мишљења да инклузивно 

образовање не пружа кориснија знања овој деци од образовања у 

специјализованим образовним условима. Две трећине испитаника - 

66,7% последице инклузивног образовања по децу са развојним 

сметњама оцењују као негативне, а као разлог већина наводи нестручан 

кадар у редовним основним школама, преобимне планове, недовољну 

посвећеност наставника овим, али и ученицима типичног развоја, као и 

ученицима изузетних способности. Трећина испитаника последице 

сматра неутралним, док нема оних који последице инклузивног 

образовања сматрају позитивним. Сви испитаници имају планове већ 

прилагођене ученицима са различитим врстама сметњи у развоју, а број 
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ученика (од три до осам по одељењу) им омогућава одржавање 

индивидуализоване наставе. Последице инклузивног образовања по 

децу типичног развоја само један испитаник сматра позитивним, док су 

оцене осталих испитаника подељене на неутралне и негативне. Као 

предности образовања у школама за ученике са сметњама у развоју 

испитаници наводе окружење, компетентност, практичне циљеве, 

специјализована наставна средства и помагала, величину одељења, 

начин рада и сл. Школа за ученике са сметњама у развоју се може 

похвалити добром сарадњом са родитељима својих ученика. Док 55,6% 

испитаника сматра да би инклузивно образовање требало укинути, 

остали су мишљења да би га требало развијати, али само за децу са 

физичком ометеношћу, не и за децу са менталним оштећењима. 

СТАВ ПРЕМА ИНКЛУЗИЈИ 

Узевши у обзир чињеницу да је и аутор рада просветни радник у 

основној школи, резултати спроведене анкете у великој мери 

рефлектују и ауторово лично искуство, те је хипотеза о негативном 

ставу према инкузивном образовању потврђена. Будући да основне 

школе у Србији немају адекватне услове за рад, уопште, негативан став 

наставника према инклузији могао се очекивати. Већина школа није 

адаптирана за рад са децом са сметњама у развоју (нема улаза за особе 

са инвалидитетом, нема основног дидактичког материјала за рад са 

децом, нема специјалних едукатора, нема оптималних услова за рад - 

довољно клупа, столица, рачунара и сл). Како је образовање у Србији 

претрпело драстичне промене протекле деценије, те увело мноштво 

новина, природно је да наставници пружају отпор према веома 

обимним и захтевним задацима које су им потпуна непознаница. 

Истраживања показују да је наставнику који има све услове за рад са 

децом са сметњама у развоју потребно најмање сат времена дневно за 

наставну припрему за једног ученика (Myles & Simpson, 1989. према 

Avramidis & Norwich, 2002). Ови ученици наставу похађају по 

индивидуалном образовном плану (ИОП) за чију је адаптацију задужен 

школски тим за инклузију. Но инклузивно образовање подразумева 

адаптирање наставе према потребама свих ученика. Чак и ако би биле 

подељене по нивоима - основни, средњи и напредни, свакодневне 

припреме за часове изискивале би вишечасовни рад. Узевши у обзир да 

је сваки наставник, поред основне обавезе - одржавања наставе, у 

обавези и да поседује портфолио о сваком ученику коме предаје, а у 

коме прати, евидентира и подстиче напредовање ученика, да води 

детаљну евиденцију о додатним и допунским активностима и 
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секцијама, учествује у тимовима за самовредновање и борбу против 

насиља, води евиденцију о сарадњи са родитељима и стручно се 

усавршава, како у школи, тако и ван ње, идеја о вишечасовним дневим 

припремама чини се неприхватљивом и неодрживом. Даље, током 

образовања, већина наставника није стекла потребна знања за рад са 

децом са сметњама у развоју, што додатно застрашује и демотивише 

наставнике којима је једина подршка у раду школски педагог или 

психолог, како редовне основне школе у Србији немају запослене 

дефектологе. Број ученика у одељењима у крушевачким школама 

најчешће премашује препоручен број ученика и то додатно отежава 

процес инклузије. С обзиром на то да је дисциплина горући проблем 

српског школства, у коме деца имају сва права, али не и обавезе, док су 

наставници обесправљени и затрпани обавезама, присуство детета са 

сметњом у развоју може додатно погоршати дисциплину и узроковати 

проблеме свим ученицима. Нажалост, морамо узети у обзир и просечну 

плату редовних наставника у Србији, која је срамно ниска и годинама 

непромењена, што додатно утиче на незадовољство наставника и 

донекле оправдава одсуство ентузијазма. 

С друге стране, наставници у школи за ученике са сметњама у 

развоју у Крушевцу очекивано испољавају крајње негативан и 

скептичан став према инклузији. Кадар ове школе чине наставници који 

су завршили Дефектолошки факултет и наставници који су по 

завршетку матичних факултета полагали по девет стручних испита за 

рад са децом са развојним сметњама. Ова школа у потпуности је 

прилагођена потребама и способностима ученика, како у физичком 

смислу, тако и у погледу људских ресурса. Број деце у одељењу је 

знатно нижи, па самим тим омогућава већи степен индивидуализације. 

Наставници ове школе се, такође, не слажу са мишљењем да је 

образовање у школама за децу са сметњама у развоју 

дискриминаторног карактера и не сматрају да се оваквим образовањем 

деца непотребно изолују. Напротив, они сматрају да се деца у себи 

блиском окружењу осећају знатно пријатније, слободније и срећније. 

Истичу да су неупоредиво компетентнији за рад са оваквом децом, 

позивају се на богато успешно искуство и подвлаче да је њихова улога 

у образовању детета са сметњама у развоју пресудна. Своју нову, не 

баш најбоље дефинисану, улогу саветника, ресурса, асистента, 

доживљавају као деградацију. Школа за ученике са сметњама у развоју 

у Крушевцу и даље функционише као и раније, а тврде да стопа уписа 

деце није опала од увођења Закона о инклузивном образовању. Такође, 

тврде да су имали прилике да се срећу са децом која похађају наставу у 

редовним школама и да, према њиховој процени, ова деца никада не 
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остварују пун потенцијал у редовној школи. Они сматрају да је редовна 

школа за ђаке са сметњама у развоју додатна фрустрација и да управо у 

њој долази до етикетирања и изолације, која неретко може узроковати 

агресивно понашање, пак, повлачење и депресивно реаговање. 

ЗАКЉУЧАК 

Истраживања показују да је у свету првобитан став према 

интеграцији, а онда и инклузији увек негативан, јер људи неретко имају 

отпор према новинама (Avramidis & Norwich, 2002). Суочени са 

инклузијом, наставници се осећају немоћно и несигурно, одозго 

наметнута одлука чини се потпуно неоснованом и практично 

непровереном. Ипак, како се њихово искуство из ове области развија, 

тако се и они осећају компетентнијим и развијају позитивнији став ка 

инклузији. Бројни су фактори који могу утицати на промену става. Ови 

фактори повезани су на много начина. Један од важних фактора који 

утиче на формирање става према инклузији је степен оштећења код 

деце са сметњама у развоју. Постоје три врсте оштећења - физичка 

(овде убрајамо и чулна), когнитивна и емоционална (поремећаји 

понашања). Форлин (Forlin, 1995. према Avramidis & Norwich, 2002) 

наводи да наставници радије прихватају децу са физичким оштећењима 

од деце са другим типовима сметњи. Такође, наставници радије 

прихватају децу са лакшим типовима оштећења него децу са тежим 

типовима оштећења. Разлог је тај што сматрају да се деца са тешким 

оштећењима не могу успешно укључити у наставу.  Други веома битан 

фактор при формирању става представља сам наставник. Истраживања 

показују да су млади наставници и наставници са мање искуства 

отворенији према инклузији од старијих наставника, односно 

наставника са вишегодишњим искуством. Даље, сама инклузија далеко 

је применљивија у основној школи него у средњој или на високој 

школи. Основно образовање је општије и отвореније. Не смемо 

занемарити ни искуство које наставници имају у раду са децом са 

сметњама у развоју - они наставници који имплементирају инклузивни 

програм у директном су свакодневном контакту са овом децом, што 

може довести до промене ставова. Компетенције наставника 

представљају кључну компоненту у инклузивном образовању. 

Наставници који су упућени у сам концепт инклузивног образовања, 

поседују знања и вештине за рад са децом са сметњама у развоју, имају 

помоћ и подршку како директора, тако и колега и специјалних 

едукатора и асистенте у настави показују позитивнији став према 

инклузији од оних других. Сопствена перцепција и улога наставника у 
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образовном процесу може утицати на став према инклузији, баш као и 

политичко опредељење или идеолошке аспирације. Трећи битан фактор 

представља окружење у ком се образовање дешава. То могу бити 

физички услови - ресурси, опрема, дидактички материјал, адаптиране 

учионице или људски ресурси - лични асистенти, дефектолози, 

педагози, психолози и сл. Улога специјалног едукатора у 

имплементацији инклузивног образовања  драгоцена је и незаменљива 

(Cook, Semmel & Gerber, 1999). Време потребно за припрему за рад са 

децом са развојним сметњама додатно оптерећује већ прилично 

упошљене наставнике, па им је помоћ у оваквој припреми неопходна. 

Зарад што боље ефикасности образовања наставници из школа за децу 

са сметњама у развоју и наставници редовних основних школа требало 

би да функционишу као тим. Знање и искуство специјалних едукатора 

ваљало би искористити за пружање подршке наставницима у 

инклузивном систему образовања, било да је у питању обука, 

адаптација програма или непосредан рад у настави.  

Дискутабилно је да ли је потпуна инклузија уопште могућа. 

Истраживања указују да је, тамо где постоје адекватни услови за њену 

имплементацију, одржива до одређене мере. Успешна инклузија деце 

са тежим менталним оштећењима није забележена. Но, предуслов 

успешног функционисања инклузивног система образовања представља 

освешћено инклузивно друштво. Сматрамо да би промоцијом 

толерантности и различитости, укључивањем особа са посебним 

потребама у свакодневне активности, развијањем емпатије у раном 

узрасту уз различите облике интеграције српско друштво лакше 

прихватило инклузију. Сигурно је да би реформом постојећег система 

образовања, уз неопходну финансијску подршку, инклузија у Србији 

била знатно успешнија. 
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Summary: This paper discusses some of the key factors significant for the 

process of implementation of inclusive education in Serbia. After a brief review of 

the legal provisions regulating inclusive education in our country, the results of the 

research of attitudes towards inclusive education of teachers from six primary 

schools and one school for students with disabilities, as well as their experience, 

competencies, working conditions and opinions on consequences of inclusive 

education and education of children with developmental disabilities in specialized 

educational institutions are shown. Research was conducted in Krusevac, on a 

random sample of 60 teachers (51 teachers from primary schools and 9 special 

education teachers from schools for students with disabilities). We used two forms 

of questionnaires with twenty questions, and the results show predominantly 

negative attitudes towards inclusion in the majority of teachers in the sample. A 

significant percentage of respondents in both sub-samples considered that education 

of children with developmental disorders in specialized institutions (schools) may 

give better results, primarily due to a lack of systematic support to teachers of 

primary schools in the process of implementing educational inclusion. The 

conclusion provides a critical overview of the current situation and presents the 

potential solutions to the problems that were identified during the research, and refer 

to the unsustainability of the current practice of inclusive education in Serbia. 

Key words: inclusion, inclusive education, students with disabilities, 

teacher's competences for inclusive education. 
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Прегледни чланак 

ПРИМЕНА ФИЛМА КАО ДИДАКТИЧКОГ СРЕДСТВА У 

НАСТАВИ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА 

Соња Н. Хорњак 
1
 

Сажетак: С обзиром да филм може бити ефикасно средство у настави 

шпанског као страног језика уколико се примени на одговарајући начин, у 

раду се разматра организација часа шпанског језика са филмом. Рад са филмом 

подразумева озбиљну организацију у дидактичком смислу. Организација часа 

са филмом представља вишеслојни процес који подразумева неколико фаза, од 

фазе припреме материјала до фазе реализације, при чему треба имати у виду 

бројне критеријуме. У раду се и илуструје пример пропратних активности за 

час шпанског језика са филмом. Циљ рада је да приближи ову тему 

наставницима и пружи им смернице и подршку за његову примену. 

Кључне речи: филм, дидактички медији, организација часа, 

критеријуми, наставни час, шпански језик 

УВОД 

Филм, као средство блиско ученицима, већ се одавно користи у 

свету у настави страних језика. С обзиром на техничке карактеристике, 

аудио-визуелни формат може допринети успешнијем наставном 

процесу развијајући бројне језичке вештине и компетенције. 

Посматрајући информацију када је представљена истовремено и 

звучним и визуелним путем, ученик боље памти градиво (Díaz Pérez, 

2002, стр. 263). Филм као аутентичан материјал пружа оригиналан 

језички инпут (Bahrani & Sim, 2012, стр. 56), који је драгоцен за час 

страног језика. Захваљујући визуелној компоненти филма, могу се 

посматрати контекст (Ruiz Fajardo, 1994, стр. 144), као и елементи 
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невербалне комуникације и различити културолошки аспекти (Peiffer, 

2002, стр. 38). 

При примени филма као средства у настави,час мора бити добро 

организован и осмишљен како би имао дидактичку сврху. С обзиром да 

рад са филмом зависи од бројних фактора, одређени критеријуми 

морају бити узети у обзир. Предмет рада је представљање елемената и 

развојних фаза који чине организацију часа са филмом. Циљ рада је 

приближавање овог начина наставе наставницима и указивање на даља 

истраживања у овој области. 

КАКО ПРИМЕНИТИ ФИЛМ НА ЧАСУ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА? 

Филм се на часу шпанског као страног језика може применити на 

више начина. Филм може да буде помоћни материјал којим би се 

илустровала одређена тема која се обрађује на часу или може бити 

стимулус за конверзацију (Amenós Pons, 1996, стр. 51). Такође, филм 

може да буде главно дидактичко средство на којем се заснива 

специјални курс из језика. При томе, специјализовани курс зависи 

првенствено од наставних циљева, али и од карактеристика групе којој 

је упућен. (Amenós Pons, 1996, стр. 51) 

Што се тиче садржаја који се жели приказати, филм се може 

применити на часу ради приказа језичких, али и културолошких 

садржаја. Поједини наведени приступ не искључује други, наставници 

могу да раде на језичким садржајима, а уједно и да укажу на културне 

садржаје (Amenós Pons, 1996, стр. 51). 

Zamora Piñel (2001: 32) сматра да постоји више начина употребе 

филма на часу. Некритички приступ и концепција ефеката 

подразумевају да наставник користи искључиво филмски снимак, без 

примене других дидактичких средства и без икаквог објашњења. Мана 

оваквих приступа су бројне нејасноће. За разлику од њих, квалитативни 

приступ подразумева да је филм једно од средстава у учионици, те 

ученици посматрају поруке из различитих перспектива као што је 

друштвена, политичка или економска (Zamora Piñel, 2001, стр. 32). 

С обзиром да је време приказивања филмова дуготрајно, аутори 

сматрају да је најбоље приказати репрезентативне филмске сцене у 

трајању од неколико минута (Brandimonte, 2004, стр. 876). На тај начин, 

ученику се пружа динамика, која га анимира и заинтересује за тему коју 

приказује, а на часу остаје довољно времена за пропратне активности. 

Такође, сцена се може поновити неколико пута ако ученици нису 
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нешто разумели или ако наставник сматра да је потребно посебно 

истаћи поједине сегменте. 

Велика предност филма на часу је то што представља адекватан 

материјал за различит тип часа, као што је обрада или понављање. 

Филм може да послужи да уведе нову тему коју наставник жели да 

обради на часу, пружи пример, понови садржај или утврди претходно 

научено градиво. 

ОКВИРНЕ ФАЗЕ У ПРОЦЕСУ ПРИМЕНЕ ФИЛМА 

Примена филма у настави обухвата неколико фаза, од фазе 

припреме до фазе реализације часа. Први корак подразумева одабир и 

припрему филмског материјала који ће се обрађивати. Други корак се 

односи на осмишљавање и организацију активности, док је трећа фаза 

примена припремљеног материјала на часу (Brandimonte, 2004, стр. 873; 

Stempleski & Tomalin, 2001, стр. 6). Díaz Pérez (2002: 270) истиче да је 

припремна фаза суштинска за рад са филмом, али ништа мање није 

значајна ни фаза припреме непосредно пред час јер је потребно да се 

наставник увери да апарати функционишу и да неће доћи до проблема 

у процесу реализације приказа филмског материјала. (Díaz Pérez, 2002, 

стр. 270) 

Организација активности подразумева јасно структуирање 

активности по временском критеријуму, односно поделу пропратних 

активности на активности пре гледања, активности за време и 

активност и након гледања, као што предлажу аутори De Pablos Ortega 

(2004: 20) и Ferrés Prats (1992: 104) (De Pablos Ortega, 2004, стр. 20; 

Ferrés Prats, 1992, стр. 104). С обзиром да се пасивним гледањем не 

постиже ништа, фаза реализације активности је кључна за постизање 

ефикасних резултата у настави (Brandimonte, 2004, стр. 875). 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР ФИЛМСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

Одабир филмског материјала представља најсложенији део 

процеса будући да хиспанска кинематографија, односно 

кинематографија  шпанског говорног подручја, укључује филмове 

снимљене у Шпанији и Јужној Америци, те обухвата велики број 

филмова. При одабиру материјала који се жели приказати, 

најзначајније је одредити циљ, односно шта је оно што се жели 

представити на часу. На основу тога се прелази на одабир филмске 
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сцене. У сцени садржај не мора експлицитно да се спомиње, већ 

имплицитно може да се развија кроз разговор. 

Такође, значајни су и критеријуми попут нивоа знања ученика, 

затим да материјал буде прилагођен узрасту, али и интересовањима 

ученика, како се не би досађивали.  

Уколико наставник нема времена да сам осмишљава активности, 

може да користи већ постојеће активности. Велику помоћ наставнику 

пружају приручници и интернет странице које садрже већ припремљене 

активности за рад са филмом. У сваком приручнику је назначено на 

који ниво знања се односи, као и који су били критеријуми при избору 

филмског материјала. Генерално посматрајући, критеријуми којим се 

воде аутори приручника су представљање култролошких или 

граматичких аспеката. Критеријуми за избор филмског материјала могу 

обухватати широки спектар, од представљања културног диверзитета, 

актуелних и атрактивних тема, разноликости жанрова (Aixalá Pozas, 

Álvarez & Anfruns, 2009:4) па све до лингвистичког плуралитета 

шпанског језика (Bembibre & Cámara, 2013: 8). При томе,у сваком 

приручнику као један од критеријума експлицитно су наведене и 

компетенције које се развијају. Значајно је истаћи да је у свим 

приручницима заступљено развијање и културне и граматичке 

компетенције (Arribas Esteras & Landone, 2001; McVey Gill, Smalley & 

Haro, 2002; Santos Gargallo & Santos Gargallo, 2001).  

Поред приручника, постоје специјализовани сајтови за учење 

шпанског као страног језика, који посебан одељак посвећују 

елаборираним активностима за часове са филмом 

(http://marcoele.com/actividades/peliculas/; 

http://www.todoele.net/actividadescine/Actividad_list.asp; http://www.filta.org.uk/), као 

и блогови специјализовани за примену филма у настави 

(http://concedecine.blogspot.com.es/; http://www.cineele.blogspot.co.uk; 

http://cinetikele.blogspot.com/). 

НАСТАВНИК КАО ГЛАВНИ ОРГАНИЗАТОР 

За успешну организацију часа са филмом, од суштинске 

важности и даље остаје незаменљива улога наставника. Примарна 

одговорност наставника је да створи успешно окружење за рад 

(Lonergan, 1990, стр. 5). Поред организације и надгледања часа с циљем 

да све прође успешно, потребно је и да наставник пружа објашњења 

ученицима, али истовремено и да подстиче дискусију и рад на часу 

(Ferrés Prats, 1992, стр. 53).  
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Међутим, бројни наставници се не усуђују да примене ово 

средство у настави. Díaz Pérez (2002: 271) наводи да је узрок проблема 

недостатак воље и технофобски став. Потребно је да наставници 

развију свест о новим технологијама, које се веома лако користе (Díaz 

Pérez, 2002, стр. 271). Bartolomé (1999: 21) истиче да неки наставници 

сматрају да се могу користити само програми који су направљени са 

дидактичким циљем и то комплетно од почетка до краја, али потребна 

је одређена доза креативности. Такође, поједини наставници су навикли 

на озбиљне садржаје, а филм садржи елемент забавног (Bartolomé, 

1999, стр. 19). Стога је неопходно развити свест наставника о значају 

лудичког елемента и креативности у настави.  

Значајно је да наставник покаже интересовање за филм јер његов 

став утиче на ученике (Ferrés Prats, 1992, стр. 112). 

ПРИМЕР ПРОПРАТНИХ АКТИВНОСТИ 

За рад са филмом на часу шпанског језика, потребно је да 

пропратне активности буду усклађене са одгледаним материјалом. 

Битно је да се активност не претвори у игру без контроле, тако да би 

активности требало да имају појединачне циљеве, а општу поруку. 

Активности би требало да подразумевају разумевање филма и 

контекста, садрже језичку употребу, интеграцију вештина, понављање 

граматике и лексичку актуелизацију (Martos Eliche, 2002, стр. 54). 

Vecino и Ramos (1999: 818) предлажу активно гледање које 

подразумева да се ученик активно укључи уз посебне задатке. Техника 

гледања је splitviewing односно делимично гледање филма, чиме се 

пажња усмерава на садржај који наставник жели да представи и 

истакне (Vecino & Ramos, 1999, стр. 818).  

Свака активност било да је пре, за време или након гледања има 

одређену функцију, као што је увођење ученика у контекст, развијање 

серије вежбања или извођење закључка (De Pablos Ortega, 2004, стр. 

20). 

Циљ уводних активности, као што и сама реч каже, је увођење у 

едукативни контекст и припрема ученика, као и подстицање за рад 

(Ferrés Prats, 1992, стр. 105). Неоходно је да наставник изабере садржај 

у складу са интересовањима ученика (Ferrés Prats, 1992, стр. 106). De 

Pablos Ortega (2004: 21) предлаже да активности пре гледања представе 

наслов и тему филма и главне ликове. Могу да садрже постер како би 

ученици претпоставили о чему се ради, као и слике. Затим, у наредним 

активностима ученици исказују хипотезе у вези са садржајем филма на 
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основу постера (De Pablos Ortega, 2004, стр. 21). Пример активности 

може бити и задатак са сликом низа ликова и одређене реченице, које 

ученици треба да повежу. (De Pablos Ortega, 2004, стр. 20) 

Филм је погодан и за развијање знања о невербалној 

комуникацији. Најбољи пример су активности са елиминисањем звука, 

при чему се пажња усмерава на невербалну комуникацију (Escudero& 

Ignacio, 2009, стр. 36). 

Након одгледаног материјала Vecino и Ramos (1999: 817) 

предлажу вежбе у којима се развија дијалог и интеракција. Ученици 

кроз причу исказују своје ставове о одгледаној сцени, изражавају своје 

мишљење и на тај начин развијају вештине усменог изражавања 

(Vecino& Ramos, 1999, стр. 817). Једна од активности развијања 

вештина усменог изражавања после гледања може бити и поређење 

закључака са почетним хипотезама, као и анализа елемената културе 

(De Pablos Ortega, 2004, стр. 20) 

ЗАКЉУЧАК 

Филм пружа бројне предности уколико се реализује на прави 

начин. Примена филма као дидактичког средства у настави шпанског 

језика представља одговоран задатак за наставника. На првом месту, 

потребно је сагледати интересовања ученика и у складу са 

интересовањима, изабрати филмски материјал, уз неопходно 

прилагођавање језичком знању ученика. Потребно је све поједине 

компоненте добро организовати, од припреме и одабира филмских 

сцена, до реализације активности. Сваки корак је подједнако битан јер 

исход часа зависи од појединачних активности. Пропратне активности 

су најбитније јер рад са филмом без пропратних активности нема 

дидактичку сврху. 

С обзиром да у Србији није много простора посвећено пракси 

примене филма у настави страних језика, као и да не постоје доступни 

приручници за наставнике који би им помогли у припреми часа, то 

представља изазов и поставља задатке за даља истраживаља у циљу 

осавремењавања наставног процеса. 

Нови нараштаји ученика одрастају уз аудио-визуелне 

технологије, које веома лако прихватају и користе, те је за очекивати да 

ће се и наставници прилагодити актуелним токовима и одлучити за 

примену филма у настави шпанског језика. 
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USE OF FILM AS DIDACTIC TOOL 

Sonja N. Hornjak 

Primary school „Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin 

Abstract: Due to the fact that film can be efficient resource in teaching the 

Spanish language if it is applied in a right way, we analyzed the organization of 

class of the Spanish language with а film. Working with film means a serious 

organization in a didactical sense. The organization of a class with the film presents 

a multilayerd process which has few phases, from the preparatory phase to 

realization phase, whereby various criteria should be kept in mind. In this paper we 

also illustrated the example of accompanying activities for the class of Spanish 

language with а film. The purpose of the paper is to bring this topic closer to 

teachers and to give them guidelines and support for its application. 
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Сажетак: У раду ће бити показано како приче из збирке Књига за 

Марка Сетлане Велмар-Јанковић могу бити тумачене у два кључа: један 

интерпретацијски кључ представља ове приче као приче које промовишу 

позитивну слику о сопственом, а негативну о другом и доприносе изградњи 

националног идентитета, па се у том контексту посебно фокусирамо на мит и 

митотворну традицију; у другом интерпретацијском кључу приче из збирке 

могу бити схваћене као приче које популаришу културу дијалога и промовишу 

глобализацијску визију света. Зато у раду постављемо питање „Шта прича 

чини?“. Бавећи се одговорима на ово питање указујемо на то да постоје разна 

сазнајна решења, а која ће постати важна зависи од читаочевог система 

информација, његових моралних и културних начела, као и од његових 

сопствених мотива и жеља. 

Кључне речи: глобализација, диjалог, књига, митологизација, морални 

принципи, прича, Светлана Велмар-Јанковић, традиција  

МИТОЛОШКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ВИЗИЈЕ 

У српској књижевности евидентна је тематизација два мита. То 

су косовски и светосавски мит. И један и други мит обележавају 

изградњу националне колективне свести с једне стране као свести о 

националној трагедији – битном обележју колективног идентитета и с 

друге стране као свести о краљевском пореклу и о витешкој и духовној 

лепоти. У причама Биљка – чудотворка, Златно јагње, Плаветна 

рибица, Дечак и соко Светлана-Велмар Јанковић приповеда о 

                                                 
1 todorov@vaspks.edu.rs Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 



56 

детињству српских владара из лозе Немањића и ревитализује 

светосавски мит, да би се у трима причама Змијска кошуљица, 

Стефаново дрво и Сирото ждребе везала за косовски мит. Осим два 

главна мита, мноштво је других митолошких елемената који су 

преузети из словенске митологије и потом транспоновани на уметничку 

раван. Те митске елементе можемо класификовати на две групе: 

природа и натприродно. Кад је природа у питању, кроз приче се 

сусрећемо са разним животињама, које могу бити схваћене и као 

животиње-звери, али и звери као метафора. У свим причама радња се 

дешава у неком природном окружењу – „У трагању за медвеђим леглом 

данима се, са браћом, провлачио кроз шибље, пентрао по стрмим 

стенама, осматрао са дрвећа“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 7) или „Ту 

на свом завијутку планинске речице, на стрмој обали, заклоњеној 

грмљем и шибљем, било му је скровиште. Један велики пљоснат камен, 

удобан као царски престо, дизао се над речицом – седиште на стени“ 

(Велмар-Јанковић, 2013, стр. 86). У таквом природном окружењу 

појављују се разне животиње: медведи, вукови, рибице, змије, коњи, 

дивокозе, корњаче, јежеви, пужеви. Светлана Велмар-Јанковић у причи 

Змијска кошуљица причајући о кнезу Лазару доноси и причу о змији 

као митском бићу, али се посебно описује лековито и магично својство 

змијске кошуљице:  

„Радан му је причао како змије, кад се пресвлаче, крију 

своје кошуљице на најнеприступачнијим местима. Онај 

човек који нађе змијин свлак, сматра се да је нашао своју 

срећу. Причао му је Радан и да се о оним јунацима о којима 

се казује да их копље и стрела не погађају а сабља не сече – 

мисли да на грудима носе змијску кошуљицу и да их она 

штити од сваког зла“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 93).  

Змија и вук су два главна облика животињског отеловљења 

предака, па поред приче о змији, постоји и прича о вуку. 

Приповедајући о одрастању Светог Саве у причи Златно јагње описује 

се сусрет дечака и вука као мистичан и опасан, али и величанствен на 

свој начин: „Усправио се са лоптом у рукама и – у тами шуме, пред 

собом, угледао огромног вука. Био је страшан и зао. Очи су му 

сјактиле, режао је и кезио зубе, спреман на скок. Растко је стајао, 

укопан. Није могао ни да јекне, ни да бекне. Ни да се макне... Огроман 

вук је гледао у дечака а дечак у вука. Онда звер послушно обори главу 

и седе“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 34). Овај сусрет може бити 

протумачен и као сусрет са демонском животињом, али на неки начин и 
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као сусрет са „својим родом“ с обзиром на то да постоји веровање о 

вучјем пореклу Словена.  

Осим животињског, у Књизи за Марка описан је и чудновати 

биљни свет: биљке чудотворке и биљке хранитељке, разно дрвеће, 

жбуње, купине. Ветар није само обичан ветар, већ ветар који говори, 

као и биљке. „Сваки поветарац и сваки ветар нам доносе, непрекидно, 

вести из света људи и животиња. И биљака. Ми за час све сазнамо... 

Стара дрвета су, Стефане, старе свезналице“(Велмар-Јанковић, 2013, 

стр. 115). Према томе, све природне појаве у причама су 

митологизоване. У причи срећемо и фигуру мајушног човечуљка са 

брадом који заједно са Стефаном Првовенчаним на суптилан начин 

указује на неке истине, етичке поруке и емотивне доживљаје. У 

словенској митологији патуљци су прилична реткост. Зна се да су мали, 

домишљати и препредени и као такви представљају праву супротност 

дивовима. Светлана Велмар-Јанковић не одступа од митске матрице и 

свог мајушног човечуљка смешта у простор шуме где живи испод 

корења дрвећа „Ја сам чувар овог дрвета. Живим у њему“ (Велмар-

Јанковић, 2013, стр. 111). 

Највише места у свим причама, свакако заузима шума. „Кад су 

прешли преко моста, мајка поведе Стефана према оближњој шуми“ 

(Велмар-Јанковић, 2013, стр. 108), „Одједном, невероватно хитро, 

медведица је нестала у шуми“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 7), „Ти 

неопажено истрчи, у игри, за лоптом и, исто тако у игри, приближи се 

шуми“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 32)... Поред шуме, као митска 

места помињу се још и језеро али и пећина. „У средишту пећине 

бисерни поток прави језерце из којег даље опет истиче, до на крај 

пећине“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 52). Може се учинити да је свест 

о друштвености и колективном идентитету испод свести о природи и 

натприродном у овој књизи. Природа и натприродно су кључни 

елементи на којима се гради традиционална заједница, па отуда не чуди 

да се изнад свести о друштвености потенцира свест о моћи природе и 

магије: „Кад је краљ Милутин умро, 1321, открило се да Урош ипак 

није сасвим слеп. Да види. Он је говорио да је прогледао чудом. Постао 

је српски краљ Стефан Урош III Дечански.“ (Велмар-Јанковић, 2013, 

стр. 64–65) или „Не, није кнез носио никакву панцирну кошуљу испод 

нарочитог оклопа. Њему то није било потребно. Само је његова жена 

Милица знала да он носи, на грудима, змијску кошуљицу коју ништа не 

може скинути, ни одлепити “ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 99). Имајући 

у виду овакве пасаже у Књизи за Марка можемо рећи да је духовност 

негде између паганске укорењености у природи и натприродном, с 
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једне, али и тежње ка хришћанском богу, с друге стране, јер је 

неспорно да се у причама могу препознати бројни библијски мотиви. 

Светлана Велмар-Јанковић у неке приче уграђује божје заповести и 

молитве: „Свемогући Господ на небу и моћни отац твој на земљи бде 

над нама“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 28), „Љуби ближњег свог као 

себе самога“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 30), али нуди и извесне 

библијске приче:  

Кад је завршио молитву, више није био ни тужан ни 

уплашен. Пришао је једном од сандука, узимао у руке 

свитке, разгледао их не одвијајући их, и враћао.Најзад је 

један и развио. Одмах је погодио да су на њему исписане 

молитве које се читају о Бадњој вечери, о вечери кад се, у 

Витлејему, родио Христос, син божији. Свитак је био 

украшен многим цртежима у боји. На једном цртежу је у 

стаји, на слами, окружена овцама и јагањцима, лежала 

Богородица. Била је сва озарена неком унутарњом 

светлости и држала је у рукама свог тек рођеног сина. Уз 

њих двоје стајао је Јосиф. Изнад стаје је блистала велика 

звезда репатица, она звезда која је до забачене стаје довела 

три мудраца са Истока, да се поклоне сину Божијем. Међу 

животињама окупљеним у стаји и око стаје нарочито је 

лепо било насликано једно мало јагње, обојено бојом злата 

(Велмар-Јанковић, 2013, стр. 31). 

Попут ове, приче о рођењу Исуса Христа испричане кроз причу о 

једној слици и о Светом Сави кад је био дечак, интересантна је и прича 

о потопу, коју је Марко Краљевић, такође као дечак, чуо од других:  

Истина, то је било јако давно, у доба кад су људи постали 

тако зли да се и сам Бог, који их је створио, био наљутио на 

њих. Али пошто никад нису баш сви људи неправедни и 

зли, и тада је постојао један човек који је био праведан и 

добар. Звао се Ноје. Тог човека је Бог изабрао да изврши 

његову вољу. Јавио му се и упутио га како и од чега да 

сагради велики дрвени брод-ковчег. То пловило је требало 

да издржи страшни потоп који ће Бог послати са неба и 

који ће потопити сву земљу и све живо на њој. Ноју је Бог 

рекао да уведе на тај брод по пар од свих животиња и 

птица, од свега што у свету природе хода, лети, плива, 

скаче или пузи. И сам Ноје је могао да уђе на брод са 

својом женом, синовима, снахама и унуцима. Ваљало је, 

дабоме, снабдети се храном и водом за пуних четрдесет 
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дана и ноћи. Кад је све то било урађено, а људи нису 

постали ни мало бољи – Бог је послао дажд са неба, а Ноје 

се, са својом породицом и животињама, затворио у броду-

ковчегу. Киша је лила из облака непрекидно четрдесет дана 

и четрдесет ноћи и све воде на земљи су почеле да расту, да 

се изливају и међусобно спајају: речице и реке, језера и 

мора. И људи, и насеља, и шуме, и брда, чак и високе 

планине – све је полако нестајало. На крају је остало само 

непрегледно пространство воде по којој је пловио Нојев 

брод-ковчег (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 121). 

Тема духовности осим кроз библијске мотиве и приче, 

експлицитно је назначена и у ширем контексту кроз приче о 

образовању, каква је и прича Златно јагње. 

 „Стварно, шта су радили у зимске вечери ти људи из 

прошлих векова? Грејали се уз огњиште и читали приче? 

Вежбали се у читању и писању слова уз помоћ неког 

калуђера? То је могуће – јер, не заборавите, у то време није 

било школа па није било ни много оних који знали да 

читају и пишу. Много је било више оних који су умели да 

занимљиво причају“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 29).  

Дакле, списатељица и јавно отвара питање сазнања - да ли знамо 

како је било на основу писаног или испричаног, или на основу 

испеваног:  

Тако се завршава ова наша прича о дечаку Марку, који ће, 

кад одрасте, постати чувени Краљевић Марко. Наша 

историја га памти и као краља Марка. О њему и његовом 

коњу Шарцу српски народ, али и други балкански народи, 

испевали су много песама. Оне све говоре о томе како се 

велики јунак Краљевић Марко, уз помоћ свог коња Шарца, 

борио против Турака када су они освојили балканске 

земље. Тих песама има толико да ћете моћи да бирате ону 

која вам се највише буде допала. У тим песмама се помиње 

и вила Равијојла као Маркова посестрима, али само ми 

знамо да је то, у ствари, она лепа шарена птица из ове 

приче(Велмар-Јанковић, 2013, стр. 139). 

Помињање виле Равијојле, као и саме птице поновно нас враћа у 

свет природе и натприродног, па се наведена свест о друштвености, 

заиста чини другостепеном у односу на свест о природном и магијском. 

Уосталом, сама друштвеност само је прикривена митологизованим 

слојевима, што не значи да је Светлана Велмар-Јанковић опседнута 
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вилама, злим духовима, који одасвуд вребају и прете да обележе и 

будућност, како су обележили и прошлост, заједнице којој и сама 

припада. Да није тако, указују и извесни историјски подаци уграђени у 

приче о српским краљевићима. Међутим, у којој мери су описани 

историјски догађаји и личности стварни, а у којој мери се ради о 

имагинацији, интерпретацији и митологизацији питања су која ваљано 

треба размотрити. Прошлост о којој сазнајемо у Књизи за Марка је 

„документована“ низом података, али је питање да ли је тај 

„документовани“ поглед на свет, можда, визија саме списатељице која 

због урушавања традиционалног живота и његових вредности посеже 

за модерним наративним поступцима, трансформише историју у мит и 

води читаоце у фантастичне пределе господства и витештва. 

ТРАДИЦИЈА, ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

Свест о припадности колективу гради се на основи заједничке 

прошлости и она је у причама Светлане Велмар-Јанковић славна: 

Цар Душан је био најмоћнији српски владар пре него што 

су Турци почели да освајају Балкан. Владао је 24 године и 

за то време је створио велику српску државу. Већу него 

што ће бити било када касније. Много већу него што је 

Србија данас. Освојио је и покрајине које сада припадају 

другим земљама: Бугарској, Грчкој, Македонији, Албанији, 

Босни. Саставио је и чувени Душанов законик према којем 

се живело, радило и судило и у XIV и у XV веку не само у 

српским него и другим регијама на Балкану (Велмар-

Јанковић, 2013, стр. 83).  

У контексту националног идентификовања овакве историјске 

одреднице улазе у ред идентификатора, поред мита, језика или 

религије. Оне могу имати утицаја на стварање посебних представа о 

колективу и често препознавање оваквих „документованих истина“ 

води у народној култури и значењском организацијом према 

„јединицама читања“ у јавном дискурсу до појаве негативне 

аутостереотипије и хетеростереотипије. Оно што таквим представама 

обезбеђује трајност у вези је са отвореношћу и преносивошћу 

стереотипних образаца, односно могућностима њихове примене у 

различитим контекстима и ситуацијама. Да ли је заиста време 

Душанове владавине златна прошлост у српској историји? За живота 

цара Душана и непосредно након његове смрти његовим 

савременицима и онима који су их непосредно заменили, владавина и 
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резутултати Душановог рада нису били нимало сјајни ни примамљиви. 

„Властела није била задовољна владом Душановом јер ју је он држао у 

стези, а политика је његова тражила од ње сталне напоре и велике 

жртве“ (Stanojević, 1922, стр. 43). Позитиван став према Душановом 

царству у српском „колективном духу“ продукт је одређених 

конструкција, које су због фактора протока времена овај историјски лик 

и дело преобликовали у извесну вредност. То показује да оно што се 

назива „колективним духом“ је заправо „конструкт“ који се пре свега 

гради на забораву. И то је општа, али не и специфично српска 

претпоставка митологизације прошлости. Тако се могу разумети и 

многе реченице и одељци у Књизи за Марка. Зато никада са 

сигурношћу не можемо знати шта се уистину некада десило јер се 

временом сваки догађај надограђивао, употпуњавао, преобличавао, па 

је свака стварна прича попримала нешто легендарно. Ни Светлана 

Велмар Јанковић не превиђа значај легенде и пише да је она затварала 

сваку пукотину: 

На крају ћу вам испричати и једну легенду која се 

преносила у српском народу са колена на колено. Та 

легенда каже да је Светога Саву, на његовим дугим и 

тешким путовањима, увек пратио огромни сиви вук од кога 

је, изгледа, Свети Сава научио не само језик вукова него и 

свих других животиња. Знао је, дакле, немушти језик и 

звери би му се покоравале, где год би се појавио. Али оно 

најважније о чему казује иста легенда, ово је: у тренутку 

када је, у манастиру на Светој Гори, млади кнежевић 

Растко, вршећи свети обред, постајао монах Сава, у 

простору изнад себе угледао је оно мало, златно јагње које 

му се, некад, јавило у сну (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 38).  

Само помињање немуштог језика открива интенције списатељице 

да слику прошлости гради на основи митолошких образаца из којег би 

онда требало да се граде представе о себи и сопственој припадности. 

Паралелно са немуштим језиком тече прича и о златном јагњету „На 

једном цртежу је у стаји, на слами, окружена овцама и јагањцима, 

лежала Богородица“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 31). Ова, као и неке 

друге приче заоденута је у хришћанско рухо. Честе библијске 

компарације као и библијски цитати показују да је у Књизи за Марка 

поред мита и религија та која има улогу идентификатора у изградњи 

колективне припадности. Показује се да библијски мотиви могу 

учествовати у изградњи „народне самосвести“, а Светлана Велмар-

Јанковић их мобилише како би испричала причу о српском народу, при 
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чему постаје јасно да сама прича у савременим условима може добити 

другачије конотације. У духу модерних актуелизација и модернизација 

Светлана Велмар-Јанковић би могла бити одређена као списатељица 

која конструише улепшану слику прошлости како би сачувала 

аутентичност народа којем припада насупрот претњама глобализације и 

униформизације света. У том контексту главни императив причања 

прича о српским краљевићима јесте очување баштињеног идентитета. 

Остати свој је принцип који постаје доминантан у писању ове 

списатељице, а посебност и јединственост српске националне 

традиције и националне историје главна преокупација. У том 

егоцентричном интерпретацијском кључу приче о српским 

средњовековним владарима када су били деца треба да послуже за 

конструисање слике о српском народу уопште. Свакако да се ради о 

јуначком, поштеном народу, који је водио ослободилачке ратове јер су 

га покушали покорити, а као традиционални непријатељи 

представљени су Турци. 

Добро је знао ко носи чалме: Турци. Колико пута је само 

слушао о турским уходама који упадају у туђе земље па 

краду мушку децу. Много је турских војника-најамника у 

хришћанским војскама, говорио је отац. Нарочито код 

Грка, Византинаца, а то не ваља. Причало се и о томе да 

турска најезда прети земљама на Балкану. И српским, и 

бугарским, и грчким. Можда чак и далеком, сјајном 

Цариграду. Зар није и зато моћни владар српских земаља, 

Душан Силни, који је недавно постао цар, стално јачао 

своју војску и надгледао границе њихове простране државе 

(Велмар-Јанковић, 2013, стр. 133). 

Велмар Јанковић, према томе, описује свет, освојени и 

неосвојени, уређени и неуређени, па се може учинити да бинарна 

опозиција свој-туђ у Књизи за Марка има класификаторску улогу. 

Посебна опозиција може се направити на релацији хришћани – 

нехришћани „Они не воле хришћане. Као ни хришћани њих“ (Велмар-

Јанковић, 2013, стр. 78), али доминација оваквог егоцентризма могла би 

произаћи само из актуелног званичног дискурса, који пренаглашава 

значај етничке припадности како би се постигли жељени ефекти. 

Насупрот егоцентричним ставовима, у данашњим условима може се 

расправљати и о сусрету култура, па се Књига за Марка може 

тематизовати и из једне интеркултуралне и интертекстуалне 

перспективе. У причи Дечак и соко описује се како цар Душан као 

дечак захтева од оца да научи турски и арапски језик:  
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Кад ме водиш собом код цара Андроника, или када са 

учитељем идем кроз град, кроз гужву, чујем око себе многе 

говоре које разумем али и оне које не разумем. Грке и 

Бугаре разумем, Дубровчане и Млечане, Арагонце и 

Парижане. Уз то су они хришћани, једу и понашају се 

слично нама. Турци и Арапи имају не само другу веру и 

друкчији говор, него сасвим друкчије обичаје и понашање. 

Хтео бих да их разумем, а то нећу моћи док не будем 

разумевао њихов говор (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 70). 

Цар Душан, према томе, жели да упозна и разуме друге, а што 

Светлану Велмар-Јанковић директно открива као списатељицу, која 

својим писањем читаоце не води искључиво у традиционализам, па 

самим тим и у изолационизам. Многе су и топографске 

децентрализације присутне у Књизи за Марка, па се поетолошки 

морамо упитати да ли Јанковићева писањем о Цариграду, Дубровнику, 

непроходним бугарским планинама антиципира глобално деловање 

књижевности? Како иначе другачије схватити жељу за уклањањем 

разлика између онога што јесте и онога што је могуће или барем 

замисливо? Ако један текст улази у дијалог са другим текстом, а што 

Светлана-Велмар Јанковић чини и директним назнакама, онда се ствара 

један нови текст, који тако постаје саставни део једног ширег, 

књижевног и културног контекста. То онда говори да списатељска 

жеља за комуникацијом и за креирањем смисла води једној 

универзализацији и једној врсти глобализације. Бројни су библијски 

цитати и реминисценције, присутно је и упућивање на читање поеме 

Слово љубве, на читање епских песама, што може условити да приче 

могу бити интересантне само за националне читаоце, али би то било 

сувише поједностављено читање. С тим у вези треба имати у виду 

компарацију ликова из прича са ликовима из немачке бајке Снежана и 

седам патуљака. „Ми знамо да је то могао бити патуљак сличан, 

рецимо, добром Учи из бајке о Снежани и седам патуљака и да добри 

патуљци обавезно носе браду“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 111). 

Дакле, даје се паралела између ликова, указује се на сличности између 

свог и туђег, што значи да у причама долази до сусрета култура. Има и 

других сусрета култура у књизи у облику покушаја усвајања овог пута 

језика других: „Грчки и латински био је готово већ савладао, а 

италијански и француски је вредно учио уз свог учитеља из Млетака“ 

(Велмар-Јанковић, 2013, стр. 69). Позитивну слику о другима можемо 

уочити и у причама Плаветна рибица и Дечак и соко. У првој се 

описује татарски хан Нагој, а смештање радње у ханову тврђаву у 
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дубинама бугарских планина, без сумње, води у разумевање једне друге 

културе: 

Урош се плашио татарског хана Нагоја, иако хан није 

показивао никакво непријатељство према њему. На свој 

начин био је чак и љубазан али од те његове љубазности би 

се дечак кочио. Повремено га је хан чак призивао у своју 

раскошну одају, да га пита да ли је задовољан, да ли му је 

нешто потребно (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 41). 

У причи Дечак и соко све се дешава у Цариграду, који је 

описан као огроман и тајанствен, а грчки цар Андроник II 

као племенит: „Цар се показивао племенит према њима, 

спасио их је од даљег прогона. Били су послати њему, 

Андронику II, у Цариград, као заточеници, а он им није 

одузео ни сву слободу, ни сва права, само их је чувао. И 

склонио“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 68). 

Овакви примери говоре о постојању могућности превазилажења 

језичко-културних разлика и указују на то како су могуће интеграције. 

Дакле, међусобни дијалог култура описује се као могућ, а да то не буде 

само теорија постављен је важан постулат у причама из збирке Књига 

за Марка: обликовање националне културе и разумевање себе и 

властитог идентитета постаје могуће једино у дијалогу са другим, те је 

тако пожељно стварати климу за међусобан дијалог култура. Прави 

писци попут Светлане Велмар-Јанковић чине то на софистицирани 

начин. У том контексту веома важна је афирмација самог читања, при 

чему афирмацију треба разумети као свако изговорено „да“ које је 

нужно у постизању било којег споразума. Овако схваћена афирмација у 

складу је са Гадамеровим поимањем разговора као премисе 

разумевања(Gadamer, 1978), што значи да увек морамо имати у виду 

добру вољу саговорника. И док инсистирамо на разговору, заправо 

стварамо ситуације за међусобну комуникацију, а као предуслов те 

комуникације јесте само узајамно одобравање. „Да, слушам те шта ћеш 

рећи“, „Да, причаћемо о томе“. Чак и уколико се некоме прети, ако се 

са неким свађамо, ми ступамо у комуникацију, морамо му се обратити, 

морамо дозволити да се тај неко појави у нашем простору у којем ми 

већ јесмо, мора се појавити у некој нашој равни, у нашем језику. Ово 

иницијално „да“ омогућава долазак другог: долазак неког другог 

догађаја, другог човека, друге културе, другог аутора - у смислу истог 

аутора у другом виду. У нашем случају афирмација читања и обраћање 

другом присутна је у самим причама кроз дијалог ликова: „Ако је твоја 

прича о вуку, а јесте, онда је моја о једној биљци која је чудотворна, о 
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медведићима и мравима – али сачекај још неко време. Кад осетиш 

жељу да ми испричаш своју причу, ја ћу ти испричати моју“ (Велмар-

Јанковић, 2013, стр. 37), али и директним обраћањем списатељице, која 

позива на комуникацију: „Већ сте погодили, драги читаоци“ (Велмар-

Јанковић, 2013, стр. 149) или „Кладим се да не знате како су у 

деспотово време називали топове“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 119) 

или „Али нећете моћи да погодите шта је Марко открио већ сутрадан 

после овог догађаја“ (Велмар-Јанковић, 2013, стр. 138). Према томе, и 

пре него што се почне говорити или пре него почнемо да егзистирамо 

као ми, постоје они – други, који нас позивају да их пратимо или 

слушамо. У том расцепу између нашег одобрења и прихватања и 

њиховог исказа, као и између традиције и њеног тумачења, ствара се 

могућност за афирмацију нечег посебног, новог и јединственог, а што 

може имати и извесне последице када је у питању однос између текста 

и његове интерпретације. У складу са Деридиним поимањем света као 

текста, можемо говорити о томе да без интерпретације нема 

разумевања ни себе, ни других, ни саме стварности.  

Оно што називам „текстом“ садржи у себи све такозване 

стварне, економске, историјске, социоинституционалне 

структуре, речју: све могуће врсте односа. ... То не значи да 

су сви односи суспендовани, оспорени или садржани у 

књизи, како људи сматрају, или да су до те мере наивни да 

у то верују или да мене оптужују да ја тако сматрам. Али, 

значи да сви односи, да свеколика стварност поседује 

структуру издиференцираног трага и да се може односити 

на ту „стварност“ једино уз помоћ интерпретативног 

искуства(Дерида према Burzyńska & Markowski, 2009, стр. 

407). 

Дакле, важно је знати дешифровати све оно што је у некој књизи, 

али и у самој стварности присутно. Светлана Велмар-Јанковић на 

једном месту нешто дешифрује, на другом месту већ мистификује, 

укључује различите стратегије писања, а од читаоца се очекује да све те 

стратегије одгонетне. Распознавање могућих релација у Књизи за 

Марка, а у данашњим условима проблематизовања питања шанси и 

ризика глобализације, можемо доћи до питања списатељске или 

читаочеве потребе за комуникацијом и за читањем и до питања 

креирања смисла. До каквог смисла ће се доћи и какав ће се сопствени 

идентитет изградити кроз текст зависи од мноштва чинилаца.  
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ЗАКЉУЧАК 

У складу са Гадамеровом афирмацијом и Деридином 

деконструкцијом приче из збирке Књига за Марка могу бити оцењене 

као проза која пружа могућности за конструисање колективистичког, 

баштињеног идентитета, али и за конструисање позитивне слике о свом 

и другом, као и за деконструкцију тих слика јер се човек не може 

затворити у сопствене границе будући да је предодређен да непрестано 

прекорачује било како схваћену сферу иманенције. Питање „Шта чини 

причу?“ попут постструктуралиста превели смо на питање „Шта прича 

чини?“ и заинтересовали се за одговоре на ово питање везујући се за 

приче из збирке Књига за Марка: на који начин ове приче промовишу 

позитивну слику о сопственом, а негативну о другом, колико 

конструишу патријархалну, а колико модерну слику света, у којој мери 

популаришу хришћанску, а у којој глобализацијску визију света. 

Бавећи се овим питањима указали смо на то да су могућа разна сазнајна 

решења, а која ће постати важна зависи од читаочевог система 

информација, његових моралних и културних начела, као и од његових 

сопствених мотива и жеља. Према томе, истакли смо два веома важна 

питања у тумачењу смисла: ко говори и ко види јер су она битна за 

оцењивање и тумачење онога што се види и о чему се говори или пише.  
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Abstract. The paper demonstrates how stories in the collection Book for 

Marko by Svetlana Velmar Janković can be interpreted in two keys: one 

interpretation key presents these stories as narratives promoting a positive image 

about what is one's own, and a negative image about the other, thus contributing to 

the construction of national identity: in this context the paper focusses on the myth 

and myth-construction tradition. In another interpretation key the stories in the 

collection can be understood as narratives promoting culture of dialogue and 

globalization vision of the world. Thus the paper poses the question "What does the 

story do?". In answering it, we point to the fact that there exist various cognitive 

solutions – which of them are to assume relevance depends on the reader's frame of 

reference, his moral and cultural principles, as well as his own motives and wishes. 
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1
 

Сажетак: У овом раду се разматра колективни идентитет ликова 

Кочићеве прозе. Истражују се архетипске црте, необичност, оригиналност и 

импресивност ових јединствених ликова у српској литератури као и присуство 

колективног памћења, свести о себи и другима, историјске, социјалне и 

економске околности које окружују Кочићеве јунаке. Освртом на елементе 

стваралачког поступка посебно издвајамо уметникову мотивацију и присуство 

трагичног и комичног. Анализирани су ликови Симеуна Ђака, Давида Штрпца, 

Мрачајског проте, Реље Кнежевића, а дат је осврт и на Кочићеве женске 

ликове. Откривањем на који се начин и у којој мери стваралаштво Петра 

Кочића подудара са елементима историје, психологије, социологије и 

антропогеографије, употпуњава се књижевно-научна мисао о делу Петра 

Кочића и омогућава вишеструки приступ читању Кочићевог дела.  

Кључне речи: проза, јунак, карактер, архетип, мотивација 

УВОД 

Приповедна проза Петра Кочића је и данас читалачкој публици 

привлачна, занимљива, уверљива, животна и жива. Теме као што су 

друштвена неправда, беда, национална пониженост, патриотизам, 

слободарски дух, затим ликови Крајишника, дотада непознати у 

српској прози, оригинални стваралачки поступаци, привлачили су 

књижевне критичаре током читавог двадесетог века и једнако су 

инспиративни за нова читања. Приказујући Босанску Крајину и њеног 

човека у датом историјском тренутку, писац нам је дао неколико 

                                                 
1 solasabilja@gmail.com, студент докторских студија, Универзитет у Нишу, Филозофски 

факултет 
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непоновљивих, значајних типова, јединствених у српској књижевности 

које одликује историјска различитост у односу на своје савременике. 

Историјски и психолошки различит, љути противник наметнутог му 

режима живећи увек на ивици егзистенције, горко бунтован, Кочићев 

јунак пре свега трагични херој. Иако горчина и бунт против режима 

наглашено карактеришу Кочићеве јунаке, ниједан од њих није дат 

површно. Са књижевноисторијске тачке гледишта дело Петра Кочића 

са једне стране припада реализму, са друге је блиско поетици модерне. 

Елементи натуралистичко-импресионистичког приступа са присутном 

симболиком модерног типа одликују Кочићев реализам у коме 

најзначајније место има сеоска средина, рурални амбијент, народно-

фолклорни садржаји, али не са толико идеализације као код других 

српских реалиста. У његовом делу се прожимају реалистичко-

миметички и модерни импресионистички књижевноуметнички 

поступак. Кочићево дело се препознаје по томе што је завичајно 

одређено, везано за земљу, језик и људе Змијања. Догађаји и карактери 

су социјално и психолошки мотивисани, а симболика пејзажа и 

сатиричка критика аустријске управе у Босни и Херцеговини су 

посебно наглашени. 

Колективни идентитет Кочићевих јунака 

Петар Кочић је грађу за своја дела налазио је у свом окружењу, у 

ликовима људи које је познавао у догађајима којима је био сведок или 

сам учествовао. Посебно се трудио да дочара амбијент наглашавајући 

дејство средине на људе. Познавајући добро фолклорно наслеђе своје 

средине уградио је елементе традиције у своја дела. Понегде је градио 

ликове по узору на народну песму, или је преузимао фолклорни језички 

образац, или је фолклор био предмет пародије.  

Кочић се није устручавао да у својим делима буде личан. Навијао 

је за своје ликове и саживљавао се са фабулом. Тешка аустроугарска 

владавина у Босни и Херцеговини је у народу гушила природне 

политичке тежње и сејала раздор међу масама. Кочић је у свом делу 

успео да изрази народне јауке и пркосе, бунтовну снагу људи свог 

завичаја и властити пркос. Сви његови ликови су утопљени у животну 

стварност, потпуно сједињени са микросветом коме припадају. О 

Кочићевим јунацима Исидора Секулић каже да су то људи ћутања и 

неповерења, наглине, људи ракије и њених испарења која увеличавају 

стварност; људи ноћних разговора; очеви стармале деце и другови 

горких шалџија; људи узбуђених машта и силине и пасјалука.  
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Кочићеви јунаци су једним својим дијелом изразити виолентни 

горштаци и носиоци патријархалног, епског и колективног менталитета 

и херојства, а другим дијелом су то мирни и тихи планинштаци, благе 

природе и топлога срца. При томе су обликовани тако да снажно долазе 

до изражаја и њихова лична обиљежја, психички ломови, еротска 

енергија, а затим и бујна имагинација, свијет легендарних представа, те 

наизмјенична оптимистичка и песимистичка, ведра и суморна, 

трагикомична спознаја живота и судбине (Максимовић 2005 : 15). 

Сликајући своје земљаке, много је пазио на њихово достојанство 

и изглед. Увек високо узигнута чела и у најтежим ситуацијама су 

спремни на досетку и шалу, подвалу туђину, непоколебљиви родољуби, 

борци за правду, поносни и срчани. Неки сељачки типови су посебно 

занимљиви због искључивости у својим поступцима и као 

представници Кочићевог завичаја где живе људи са набреклом снагом, 

пуни живота и планинске гордости. „Све је љуто, немирно, горопадно и 

тврдоглаво на овој планини и испод ове планине“, говорио је Кочић о 

Крајишницима. 

Без обзира на то што имају сопствена обележја, ови људи су 

оличење колективног менталитета. У колективном и стваралачком 

памћењу српског народа велику улогу има усмена народна традиција. 

Део овог наслеђа и колективног памћења је присутан у приповеткама 

Петра Кочића. Оне су проткане антопогеографским, етногафским и 

етнопсихолошким садржајима у којима је колективно памћење веома 

присутно. Реализовано усменим путем у језику, предању и религији 

открива се у свету Кочићевих ликова. Сви Кочићеви ликови су чувари 

традиције, духовности и идентитета. „Кочићево дело је златна жила 

живог памћења змијањских Срба, које се огледа у вјековној традицији 

чувања (књижевних) текстова, али и аутоимажа вјерског и националног 

идентитета. Кочићево дјело је значајно и за синхронију и дијахронију 

проучавања националног менталитета, колективне свести и памћења“ 

(Шмуља 2009: 104).  

Земља, језик, људи, традиција у Кочићевим делима су обележени 

достојанством немањићког српства, поносом на косовско предање и 
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светосавље.
2
 Кочићеве Крајишнике непрестао прати страх од 

асимилације, па ипак они нису ксенофобични, већ беневолентни и 

плахи карактери. Због вековног осећања губитка, скучености, 

окованости, због свести о некадашњем сјају и господству и суочавања 

са новим временима и новим људима, као колективна карактерна 

особина код ових људи развила се такозвана историјска туга. 
3
 

Петар Кочић је добро познавао етнопсихологију колектива из 

кога је поникао, па је стварајући грандиозне књижевне ликове стварао 

и поетику која је заснована најпре на свести о сопственом колективу. 

Виолентна плаховитост, племенита беневоленција, праведност, 

емоционалност, изражена туга и меланхолија су изразите особине 

динарских Срба. Свест о себи и своме постојању, свест о немањићког, 

косовској и светосавској традицији су снажно присутни и у свести 

Кочићевих јунака, који су заправо представници народа и носиоци 

колективног памћења. Код појединих Кочићевих ликова наилазе се 

амбивалентне слике представа о сопственом колективу. Оне су 

архетипови косовског предања и идеалне представе о себи и 

истовремено аутоимажи о истом властитом колективу као свест о 

заједници која се налази у процесу етнопсихолошке дегенерације. 

Амбиваленција је условљена постојањем истовремено и идеалне и 

реалне слике о себи. „Није случајно да код Кочића са планине долазе 

слике идиле као и архетипско памћење једног идеалног времена, док 

испод планине долазе све оне тенденције и све пошасти које угрожавају 

и нарушавају ту планинску идилу (смрт, неправда, рушење, освајање, 

асимилација, окупација)“ (Шмуља 2009: 111). 

                                                 
2 Говорећи о динарском типу Јован Цвијић каже: „Динарски човек гори од жеље да 

освети Косово, на коме је изгубио независност, и да обнови стару српску царевину, о 

којој стално сања, чак и у најтежим приликама, у којима би сваки други очајавао. 

Обманут околностима и догађајима, напуштен од свих, никад се није одрекао народног 

и друштвеног идеала. Ова постојаност и апсолутна вера у национални идеал главни је 

факат у његовој историји. Себе сматра као богом изабраног за извршење националног 

задатка. Све ове своје вечите мисли он изражава у песмама и приповеткама, чак и у 

посмртним тужбалицама (нарикачама). У свакој прилици се на њих навраћа: опева их и 

прича у кући, увече поред ватре а после свакодневног рада, у црквама и манастирима, 

излазећи из цркве, приликом сваког скупа или сабора“ (Цвијић 1966: 362).  
3 „Ових особина нема код свега динарског становништва, али се на њих често наилази. 

Оне су карактеристика њихове тако жалосне и тужне историје за време дуге турске 

владавине. У њиховим народним мелодијама врло често преовлађују тужни тонови; али 

каткад, из сентименталности и туге избијају и енергични тонови, све енергичнији, живи 

и страсни... монотони и тужни тонови гусала потпуно се слажу са народном душом 

када она обнавља успомене из историје, пуне патњи и понижавања. Динарска туга је 

историјска туга која се не предаје судбини, преко које се манифестујуо сећајност и 

осећање части и поноса, личног и националног“ (Цвијић 1966: 371). 
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Неки се Кочићеви ликови могу идентификовати са архетипским 

ликовима универзалног памћења и наслеђа као што је нпр. удес Реље 

Кнежевића, који је сличан старозавеној Књизи о Јову или као што 

Симеун Ђак подсећа на Дон Кихота. „У својим нараторским 

аутоимажима он, Симеун, постаје витешки бранилац и спаситељ 

Гомионице, док се нама читаоцима открива као јунак са јединственим 

стваралачким заносом и умјетничким памћењем. Симеун чува 

староставну профетску књигу у којој је садржана савршено кодирана 

реалност, која је својеврсни аутентикум и симбол који функционише 

управо архетипски“ (Шмуља 2009: 111). 

Свест о себи и свест о другоме у многим Кочићевим делима је 

присутна у мотивисању ликова и догађаја, а исказана је појмовима 

идентитета, менталитета и стереотипа. Разумљиво је да је свест о себи и 

своме код Кочића приоритетна, као што је и свест о другом веома 

изоштрена и пренаглашена, па и пристрасна, када су аустроугарске 

власти у питању. Ово је посебно видљиво ако се идентитет, алтеритет и 

стереотип посматрају са идеолошке стране. У том смислу Станиша 

Тутњевић наводи да све оно што се именује као босанско у овој игри 

представља посебан самосвојан идентитет коме је намењена улога ниже 

врсте. У односу на тај прости босански идентитет и менталитет 

артикулише се виши, цивилизованији, европски идентитет чији су 

носиоци аустроугарски државно-судски чиновници. Наводну 

супериорност и утемељеносат тога идентитета на вишим 

цивилизованијим вредностима, изражену самоувереношћу и крутом 

осионошћу његових представника, Кочић мајсторски ставља у 

искушење у ситуацијама када они потцењивачки успостављају 

дистанцу према ономе што је друго, у овом случају босанско, 

подразумевајући да је оно, управо због тога што је другачије, самим 

тим мање вредно и недостојно већег значења и већег статуса (Тутњевић 

2009: 10). 

Петар Кочић је у својим приповеткама створио ликове у којима је 

видљив карактер крајишких Срба, и у коме су присутне карактерне 

црте динарског психолошког профила. Емоцонално богати, често се 

поведу за живом маштом, али и за првим знаком одушевљења и срџбе. 

На акцију их покрећу моралне и духовне побуде, материјални интереси 

су у сенци моралних. Максимум од себе дају када им се изазове 

осећајност, индивидуални или национални понос, питање части, идела 

правде или слободе. Тада крајишки човек верује да може савладати све 

тешкоће на свету. Крајишки човек је интимно везан за земљиште и 

природу свог завичаја. Јака веза са природом, прецима чини да ови 
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људи изгледају увек млади, свежи и изоштрених чула. Према другима 

су услужни и пуни доброте. Осетљиви су за туђе невоље те их велика 

осећајност наводи некада и на непромишљена дела. У недостатку 

искуства могу да поступају наивно подајући се сентименталном и 

неупутном оптимизму. Говорећи о Кочићевим јунацима Горан 

Максимовић истиче да је Кочићу који је и сам био планинштак, по 

пореклу, васпитању, бистроме уму и плахој нарави, пошло за руком, 

као ретко којем српском књижевнику, да проникне у тврда планинска 

срца својих земљака, да разоткрије њихове големе јаде и скривене боли, 

да сазна тајне жеље које се ником не казују, те да завири у дубине 

њихове величанствене и заплетене душе (Максимовић 2005: 15).  

Кочићева епска нарација у приповеткама обично тече двосмерно. 

Сликао је тешку судбину својих Крајишника са природом око себе и у 

себи и са друге стране сатирично је исмевао туђинску, немилосрдну 

власт која је притискала његово Змијање и Змијањце. Кочић нам је 

оставио приче о убогом а поносном свету, свету жељног живота а 

осуђеног на погибију. „Ове приповетке носе у себи поетску лепоту 

записа о једном свету негде тамо у врлетним планинама Кочићеве 

Крајине, али и о човеку баченом у свет немилосрдан и суров“ (Вученов 

1970: 251). 

У сатиричним делима Јазавцу пред судом и Суданији, Кочић је 

супротставио два света један према другом, сељачки и виспрен свет 

наспрам оног који оличава моћ државе и силе. У таквом положају као 

да их је упоређивао или наводио читаоце на то. И тада је фигура 

његовог сељака Крајишника израстала до неслућених размера, те је 

његов Крајишник постајао представник једне универзалне, 

општељудске правде и права човековог на егзистенцију. 

Истраживач Кочићевог живота и стваралаштва, Милан 

Карановић, наводи да су сви Кочићеви ликови и стварно постојали: 

Лујо, Давид, Туба, Мргуда, Симеун Ђак, Мрачајски прото. У 

приповеткама писац их је ставио у нове односе, повезао је Тубу са 

Мргудом, по сличности судбине. У сатирама је повезао Давида са 

Суданијом, по правцу и облику сатиричног изобличења, а Симеуна 

Ђака у различита суочавања пет различитих, међусобно повезаних 

текстова о њему. Кочић је портретиста а његови Крајишници су одраз 

оживотвореног живота и проживљене стварности. Просвећени и 

посвећени планинци из околине манастира Гомионице, које су векови 

култура, биологија укрштања природних закона или закона владајућих 

проверавали. То су људи који су примали ударце живота, неузвраћајући 

их. Међу највећа Кочићева уметничка остварења убрајају се ликови 
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Симеуна Ђака, Давида Штрбца, Мрачајског проте, Реље Кнежевића, 

Мргуде, Тубе, Лује. 

Један од најомиљенијих и најпопуларнијих Кочићевих ликова је 

лик Симеуна Ђака. У циклусу приповедака о Симеуну Ђаку (Зулум 

Симеуна Ђака, Истинити зулум Симеуна Ђака, Мејдан Симеуна Ђака, 

Из староставне књиге Симеуна ђака, Ракијо, мајко!), Кочић је 

обликујући комични портрет Симеуна Ђака, приказао и једну 

хумористичку страну света. Овај портрет је аналоган многим типовима 

занесењака, лакрдијаша, хвалисавца, митомана које смо сретали у 

хумористичко-сатиричкој прози у светској, али и српској литератури. 

Без обзира на то, Кочић је мање користио литерарне обрасце, већ је, као 

и многе друге своје ликове, обликовао лик Симеуна на основу личног 

познавања људи, чија је казивања слушао. „Ради се о аутентичном лику 

брђанина који је читав свој вијек (одрастање, сазријевање и старост), 

провео у ропству и отпору туђину, а своју свијест или вјеру у 

национални опстанак сачувао уз „ракију мученицу“ , уз гусле, буне и 

причања о јунаштву и негдашњој слави угашеној“ (Максимовић 

2005:79). Циклус се састоји од пет приповедака које имају специфичну 

структуру и посебну функцију јунака. У већини ових приповедака 

појављује се прича у причи које су различите по ситуацијама и 

акцијама. Једна прича је она уз казан и ракију и она је услов да Симеун 

исприча своју причу у којој он уздиже самога себе на крилима маште 

до граница херојске снаге и значаја. Симеунова субјективна психичка 

компензација условљава нестанак граница између фикције и збиље, 

снова и стварности што се може тумачити као узрок потребе за 

растерећењем од немоћи, скучености и чамотиње. Симеун Ђак 

пројектује себе у свет и ствара слику о себи субјективном вољом и то 

намеће као реалност. „Преко лика Симеуна Ђака, Кочић најчешће 

претендује на уметничку истину као имагинативну алтернативу 

конкретној реалности и историјској референцији. То је чудесна, 

складна песничка фикција која успешно симулира емпиријску 

стварност, изазивајући уметничке ефекте“ (Пирузе- Тасевска 1996: 

176). Тако имамо једну новину у поступку која показује да не креира 

свет човека, већ човек креира свет. Човек се овде отима свету који му је 

наметнут и ствара свој свет макар сачињен и маштом. Шири контекст 

лика Симеуна Ђака Радован Вучковић сврстава у категорију балканског 

митомана хвалисавца, лажова, свесних мистификатора своје улоге међу 

људима, који живе неки свој измишљени живот (Вучковић 1990: 342). 

Кочићев Симеун подсећа на Сервантесовог Дон Кихота, верује у све 

што је измислио слушајући епске народне песме, обојица имају 

патолошку деформацију која им допушта да се ослобађају реалности и 
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да се губе у свету фикције где се крећу сасвим слободно. Ипак, Симеун 

нема партнера попут Санча Пансе, али се у причама о њему с времена 

на време појављује „онај иза каце“ који разбија Симеунове лажи, које 

признаје искључиво као литерарну истину. Тако да и Симеун и „онај 

иза каце“ као и целокупни оквир приче припадају више хумористичком 

него трагикоминчном јунаку. Ракија, која подстиче причу, и сама 

Симеунова прича су разбибрига, те тако овај лик више подсећа на 

Раблеове јунаке или на нашег епског јунака Краљевића Марка. 

Приче о Симеуну су схематичне, осим у причи Из староставне 

књиге Симеуна Ђака, свуда имамо типичну схему: најпре повод, затим 

Симеун облачи јуначко одело, узима оружје и коња и креће у „бој“, 

изазивање и мегдан и на крају гозба. Оваква схема је присутна и у 

развијању догађаја у епској народној песми, те сви ови елементи 

указују на пародију из које је Кочић извлачио хумористичке црте. 

Симеун је слушао у манастиру епске народне песме, а Дон Кихот је 

читао витешке романе. Обојица су се идентификовали са светом јунака 

и њихових подвига и у томе су слични. За разлику од Дон Кихота, 

Симеун Ђак је у својим измишљеним причама непобедиви јунак при 

чему нас подсећа на Краљевића Марка. Поред тога ритуали, облачење, 

потера и мегдан су елементи епске народне песме. Симеун се облачи 

али је при том помешао одећу епског јунака и аустријског официра те 

постаје карикатура која у поређењу са узором изгледа пародијски. 

Мегдани такође подсећају на мегдане из епске песме с тим што Симеун 

никада не губи, што га разликује од Дон Кихота, а што је типично 

хвалишама и митоманима. Пародијску функцију има и говорни језик 

главнога јунака, који је мешавина различитих идиома, жаргон 

аустријске администраације, славено-сербске, руско-словенске речи, 

фразе пореклом из грчког и арапског језика, како би слика о самоме 

себи била што идеалнија. Али дикција Симеуна Ђака је искључиво 

дикција епске народне песме. Овакав језик Кочићеве пародије среће се 

и у Јазавцу пред судом и Суданији. У том смислу Вучковић наглашава 

да захваљујући опсежном регистру разнородних речи и говорних 

варијанти, Кочић је приповеткама о Симеуну Ђаку, као и Јазавцем пред 

судом и Суданијом створио дела у којима сатиричко-критички и 

пародијско-хумористички успоставља однос према непосредној 

стварности и према културној традицији (Вучковић 1990: 354). 

Лику Симеуна Ђака не треба прилазити праволинијски и 

изоловано од околине, ситуације и атмосфере којом је окружен. Његове 

приче су подстакнуте ракијом, која је подстрекач, али и регулатор 

приче. Она је окрепљење и спасење: „не ударај на шљивин род и пород, 
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родио он нами и по дрвету и по камену на страк врагом“. У причама се 

све своди на комично, гротескно претеривање које се види у односу 

јунака према свету, људима, власти, нормама и самом себи. Тешко је 

одредити где се у Симеуновим причама завршава проза, а где почиње 

поезија. Емотивно везан за јуначку прошлост, са горчином прихвата 

стврност и безнадежно прориче будућност. „Онај иза каце“, лик 

невидљив, али који је стално на сцени, он је нека врста Симеунове 

савести која га брани и увек је на његовој страни (Николић 2010: 79). 

Симеунова измишљена прича је надокнада оних недостатака у 

стварном животу. Његове приче нису штетне, чак се осећа задовољство 

док Симеун оживљава властите представе о епском јунаку и народном 

идеалу. У том смислу речи његове приче су добронамерне. „Свођење 

Симеуновог лика иде од „незграпног пустахије и гротескно комичног 

епског мистификатора“, који се примао са подозривошћу и 

подсмијехом, до јунака који је израз колективне народне душе, па му се 

стога све претеривање и измишљање прашта“ (Пуцар 1996: 72). 

Сви Симеунови мегдани су заправо лакрдијашке сцене. Али када 

се скине лакрдијашка маска и нестану комични ефекти отвара се 

трагична слика света. У причи Ракијо, мајко! Симеун, наједном, 

отварајући своју душу, отвара и егзистенцијалну природу свог смеха 

који је заправо одбрана од суровог, нежељеног живота. Кочићеве 

комичне алузије, наводи Горан Максимовић, усмерене су углавном у 

правцу хуморизације Симеунове склоности ка ракији „мученици" и у 

правцу његових преувеличаних измишљених јунаштава, те у правцу 

иронизације политичке судбине српскога народа у Босни (Максимовић 

2005: 90). Прича Из староставне књиге Симеуна Ђака показује 

најбоље како се алузије претварају у алегоријске слике које исмевају 

смену турске и аустријске власти у Босни и Херцеговини.  

Поред Симеуна Ђака, Давид Штрбац је један од 

најзаступљенијих ликова у Кочићевом делу и уједно један од 

најомиљенијих код читалаца. Јазаваац пред судом је дело у коме је 

Кочић најбоље остварио свој наум да исмеје аустроугарску власт, 

лакејски суд, босанску владу и грађанску чаршију. Давид Штрбац је 

заиста постојао, живео је од 1836-1906. Изгледао је баш онако како га је 

Кочић описао и заиста је доносио јазавца у суд тужећи га за поједене 

кукурузе, те га је на крају и пустио у судницу. Давид је приказан као 

човек који је у свом мучном животу научио да се преобрази у 

мудријаша и шаљивчину који смишљеном игром са јазавцем успева да 

се у лице насмеје аустријској власти. У лику Давида Штрпца се налазе 

основне карактеристике нашег сељака који је свестан чињенице да је 
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поробљен, али не и покорен. Да би се борио са далеко надмоћнијим 

мора да буде лукав и мудар и спреман за побуну кад год му се за то 

укаже прилика. Кочићева алегорија и ироија доприносе у овом делу 

ауторовом циљу, а то је борба против туђина и зла сваке врсте.  

Давид Штрбац, народни мудрац и шаљивчина је дорастао свакој 

ситуацији. Он није нимало наиван каквим се представља, али је веома 

неповерљив. Поред тога оштроуман је, широко познаје проблеме због 

којих и иде у суд. Његов језик је препун двосмислености и жаока. 

Физички је неугледан, те због тога оставља утисак сеоске луде и 

беспосличара. „Био је мален и низак, сув као грана, „лаган као перце“, 

лијева нога му је била мало краћа од десне „те се гега кад иде“ сав је 

сијед, имао је преко педесет година и слично“. У Јазавцу пред судом ту 

маску задржава до краја и успева да каже и изнесе све што боли њега и 

његове земљаке. „Нијесам ја, господини моји, четрдесет гради будала, 

већ сам ја вами зато чудноват што у мени има милијун срца и милијун 

језика, јер сам данас пред овим судом плако испред милијуна душа које 

се од силног добра и милине умртвиле, па једва дишу“. 

Давид износи истине о социјалној и политичкој обесправљености 

народа у Босни и Херцеговини. „Кочићева социјална сатира, увјек је 

изведена из политичких чинилаца, из поробљености домовине, из 

туђинске „укопације“, која је у сваком погледу (моралном, 

материјалном, економском и биолошком) дубоко уназадила пишчев 

народ и земљу“ (Максимовић 2005: 100). Познајући узроке и суштину 

ствари, Кочић је Давидовим србовањем у суду приказао потиснути 

социјални комплекс. Иако притиснуто и разоружано, босанско 

сељаштво није пристајало на ропски положај. Како наводи Тодор 

Крушевац, босанско сељаштво није се никад могло помирити са 

социјалним, економским и политичким робовањем у које је запало 

после оружаног устанка, због чега се оно за време аустријског времена 

отимало и борило. Давид представља то борбено сељаштво, које 

наставља неједнаку борбу с моћнима, обасипајући их отровним 

стрелама своје морално супериорне сатире (Крушевац 1951: 91). Давид 

Штрбац не убија непријатеља ватреним оружјем, већ подсмехом и 

истином. Давид се прикривено подсмева представницима аустријских 

власти. Вешто и намерно изокреће поједине називе и термине, чинећи 

да звуче покрајински. Судија је „главати господин“, Земаљска влада за 

Босну и Херцеговину је „земљана влада“, након увида у слику 

председника владе она постаје „ћорава влада“. Грешком ће уместо 

„велеважни“ рећи „велевлажни“ господин, а окупација је „укопација“...  
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Горка Давидова иронија и сарказам шибају аустријску управу у 

Босни и Херцеговини. Али то није само Давидов, већ глас читавог 

народа: „нас је, сељаке, кажем вам, овај славни суд од млого чега 

ослободио. Не ричу нам више са пландишта задригли бакови нити нам 

боду чељади; не тару нам више силне волованице плотова и ушјева ко у 

оно старо, блентаво, турско вријеме. Данас не мереш виђети у свијета 

жировине и баковите сермије. Што нам је славни суд оставио, то је 

мирно, ћудевно, паметно; истина мало мршаво и слабо, али за нас, 

блентаве бошњаке, и није друго!“ 

У казивању Давида Штрпца трагика и комика се непрестано 

смењују. Комиком се Давид маскира и брани. Она је сигурна 

одступница кад год то затреба. Трагика је оно што избија из целе 

његове ситуације и она захвата и прошлост и садашњост Давидову, а 

она је последица социјалног, економског и политичког стања у коме се 

јунак нашао. Све оно што Давиду као појединцу припада и што избија 

из њега је синтеза положаја босанског сељака и његове судбине. Како 

се говор Давидов ближи крају, све више се разоткрива да Давид говори 

о народу и његовој судбини „испред милијуна душа, које су се од 

силног добра и милине умртвиле, па једва дишу!“ Шерет и очајник, 

политичар и пророк, бунтовник и филозоф, овај Кочићев јунак постаје 

потврда Кочићевог „стваралачког опредељења и израз праве природе и 

његовога бунтовног реализма, који је, тражећи најпогодине путеве 

исказивања своје ангажованости, у књижевност Босне и Херцеговине 

унео метод оштре политичке и друштвене сатире“ (Палавестра 1994: 

47). Дело Јазавац пред судом је Кочићу било веома важно не само као 

литерарно остварење „колико му је као метафора био потребан да 

искаже свој нагомилани бунт и неслагање са окупаторским режимом и 

његовим судством као једим од стубова одрживости протектура у 

Босни и Херцеговини“ (Новаковић 2010: 77). 

Сасвим другачији је мрачајски прото. Неуобичајени, 

несвакидаљши особењак, насликан мрачним бојама и озвучен 

застрашујућим тоновима, до појаве Петра Кочића овакав лик није био 

присутан у српској књижевности. Овакав књижевни лик је, наводи 

Радован Вучковић, пример параноичне и манијакалне личности, што се 

зазидала у своју самоћу и одбија присуство страних особа, ношен 

мржњом према „прогонитељима“ и садистичким заносом пакости 

(Вучковић 1990: 327). Као и многи Кочићеви литерарни јунаци и 

мрачајски прото је стварно постојао. На основу истрживања Милана 

Карановића као и Тодора Крушевца, мрачајски прото је живео у селу 

Славићкој где и данас постији црква у којој је служио (Крушевац 1951: 
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97). Кочић протин лик гради од самог почетка приповетке где се одмах 

уочавају црте параноидности: прото никога не воли, никог не трпи и 

никоме не верује. Усамљен и подивљао, огрезао је у мржњи на људе и 

средину. Највише мрзи своју родбину. Сина је отерао, жену је много 

тукао, те је умрла од многих батина. Посебно мрзи жене (све су 

Ђурђије) и нарочито породицу Стевице, који је у причи његов гост. 

Мржњу испољава осорношћу и грубошћу. Људски глас га раздражује и 

подстиче у њему бес, односно за њега је он претходница опасности. 

Како се временом отуђивао, истовремено је у њему расла гордост, 

пркос и инат. „У том мрачајском проти има нечега, скоро би се могло 

рећи, анималног или бар реанимализованог, нечега прадавног, 

исконског што по дивовској али и дивљачкој снази и реаговању, и по 

суровости подсећа донекле на прачовека, дивљака, човека пећинског 

доба који се плаши другог човека и ватре, а преза од сваког шума и 

звука“ (Вученов 1970: 246). Врхунац протине мржње се примећује када 

нуди странцу кафу: „Да је ово отров, налио би му десет вилџана, а не 

један – нек цркне пашче!“ Писац нам, ипак, открива разлоге оваквог 

отуђења. Турци су га више пута мучили, парохијани су га тужакали 

суду, а разочарала га је и жена. Такво протино страдање сигурно није 

могло проћи без тешких психичких последица, што је сигурно и 

узроковало трагику његове померености и отуђености. 

Оштрим, натуралистичким, грубим цртама писац нам даје одјеке 

душевног поремећаја овог несрећног човека приказујући његов 

спољашњи изглед. У свом тумачењу Радован Вучковић наводи да овако 

патолошки зазидан јунак, отрован, са вербалном експресијом болесног 

садизма, прави је примерак неонатуралистичке прозе почетком 20. века. 

Техника приближавања јунака читаоцу, оштри потези сликања његовог 

спољашњег и унутрашњег расула, артистички савршена прича, све су 

то ознаке новога стила чији је циљ био да се живот литерарно 

транспонује у свој пуноћи, противуречностима и сложености. 

Натуралистичка техника, у функцији филозофије живота, у овој и 

другим Кочићевим причама неодвојива је од симболичких 

репрезентација предмета и лица (Вучковић 1990: 329). Чак и име 

мрачајски прото, без личног имена и презимена симболично указује на 

мрачно стање његове душе. 

Када се погледа дубље у слојеве испод протине суровости, ипак 

се наилази на трагове нежности и љубави. Прото се нежно, тепајући 

обраћа своме коњу. Испод маске усамљености и мржње скрива се 

дубока душевност. Прото свесно уништава све што би га повезивало са 

људима. Љубав, душевност свесно спутава. Разговором са коњем Кочић 
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открива у проти нежност и тако открива и другу страну протине 

природе. Тако видимо да је прото обичан човек чија је душа вечито 

сукобљена са спољашњим светом. Мало је ликова у литератури као што 

је Мрачајски прото, истакла је Исидора Секулић наводећи: 

„Психологија нема кључева за те снажне природе које иза себе 

увеличавају све што их снађе. Понос претварају у порок гнева, гнев у 

самомучење. Дивљим својим карактертерима су против интелигенције 

у себи; интелигенцијом својом су против пријатеља и непријатеља око 

себе. За жену имају само чула; за земљу своју страст која је акутна и 

јетка као инат; а за непријатеља реч која трује и усмрћује“ (Секулић 

1972: 49). 

Кочић је сликајући планинску природу и село обично хероизирао 

ликове, што није случај са мрачајским протом. Мрачајски прото је 

изванредна приповетка која својим дубоким понирањем у људску 

трагику као да представља антиципацију једног дела српске савремене 

прозе и значајну новину у токовима историјског развитка српске 

наративне уметности.  

Приповетке Кроз мећаву и Змијање су настале као резултат 

Кочићевог интензивнијег проучавања антропогеографских феномена 

завичаја по узору на Цвијића.
4
Сакупљао је и народне песме са Змијања. 

Приповетка Кроз мећаву је на посебан начин хероизирала трагичну 

прошлост и наследнике епских јунака. Писац слика горштака који се 

опире мећави до последње снаге и моћи. Импресионира његово рвање 

са зимском стихијом и човеков пораз пред неумољивом силом природе. 

У основи ове приповетке долази до пуног изражаја лирска апотеоза 

дивљине, горда и љута неукротивост једног поднебља – Змијања. 

На посебан начин Кочић хероизира трагичну прошлост и 

наследнике епских јунака. У приповетку уводи легенду о Рајку од 

Змијања, објашњавајући порекло Реље Кнежевића. Кочић повезује 

Рајка од Змијања са косовским митом (Он је водио Змијањце и на 

Косово) и тако гради једину заокружену слику историјске и поетске 

генезе легенде што се преплиће са стварношћу. Ова приповетка је права 

легендарна евокација, трагична поема у наративној форми. Она је веома 

сугестивна зато што је то прича о породичном страдању у неком 

                                                 
4 Динарски су људи интимно везани за земљиште и природу свога краја. „Највећи део 

динарског становништва, дакле, живи у сталном додиру са земљиштем и природом, са 

стварношћу живота. Оно је навикнуто на оне природне недаће које долазе од непогода, 

рђавих жетви и сточних болести. Због тога су му нерви здрави, зато спокојније и боље 

подноси удесе судбине. ... динарски човек не верује да има тешкоћа које не би могао 

савладати (Цвијић 1966 : 362). 
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времену садашњем, али у дубини се осећа присуство легенде, те је 

прича и стварна и фантастична истовремено. Реља Кнежевић је човек 

који се бори искључиво за свој и унуков биолошки опстанак. Он је на 

ивици опстанка. Његов живот је борба против тегоба, толико да се 

одржи голи живот. 

Причом Кроз међаву Кочић се приближио поетици симболизма. 

Кочић је у својим причама славио величнаствену природу и човеков 

бујни живот у њој чије корене можемо наћи у биологистички 

заснованој филозофији живота. Тако мотиви живота и смрти 

доминирају у Кочићевој несатиричкој прози, а у наративној структури 

се то одражава у представљеним опозицијама раста и пада, младости и 

старости, бујања и свенућа, живота и смрти. У оваквим причама се 

јавља и лајтмотив тајанствености и недокучивости људске судбине. 

Овом причом писац нам показује да не посматра људску судбину као 

искључиво условљену социјалним и психолошким силама, већ нам 

указује и на присуство и дејство мистичних, човеку непознатих и 

необајшњивих сила. Рељу Кнежевића опседају необјашњиве, али језиве 

слутње „Ово се одавно пресипа... прелијева! – прошаптао би, дрхћући и 

угушујући ону страшну, кобну мисао која би му тада синула кроз 

главу“. Успон и пад породице је приказао кроз контрастирање 

опозиције живота и смрти. Страдање овог јунака умногоме подсећа на 

страдање библијског Јова. 

Реља Кнежевић није човек коме је одузета земља већ је један од 

најуглединијих људи у свом крају, богат и частан човак. Поштован је и 

веома цењен. Његово богатство није опљачкао туђин. Нестало је злом 

судбином. Онако како се одједном множило и преливало, тако је и 

дошла болест. Најпре код стоке, а затим код људи. Најугледнији и 

најснажнији међу горштацима постаје и највећи страдалник. Реља је 

био висок, усправан и поносит и у богатству и у беди. У том контрасту 

је његова личност најбоље изражена. 

„Краљ без краљевине, цар без царевине“ је прометејски осликан:  

Онда би се наједном тргао, занио, подбочио би рукама слабине, 

окренуо би се према торовима, око којих се разлијегаше језива писка 

орлова и студено грактање врана и гавранова, па би као упола јаукнуо: - 

О, ви црни врани и орлови, наједите се, и напијте се крви моје и снаге 

моје! Оснажите своја крила, па се високо под небеса дигните и крилите 

земљом и свијетом. Огласите својим црним гуком и јауком на све 

стране свијета несрећу моју голему и погибију краљевине и љепоте 

моје!  
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У завршној слици приповетке корача Реља раздрљених груди 

поносно кроз мећаву, у њему све више пламти дивовска снага.  

Лирска апотеоза дивљине, горда и љута неукротивост једног 

поднебља – Змијања доминирају овом причом као и динамични, 

афективни описни елементи Кочићевог приповедања, персонификација, 

поређење и епитет. У описима доминирају визуелне представе. Урлају 

„побешњели вјетрови“, јављају се „невидљиви дивови“. Планина је 

овде окрутна, разорна и непријатељска, па представља симболичко 

јединство елементарних сила и људске судбине. Језиве слике снежне 

мећаве, звуци завијања вукова, фијуци побеснелих ветрова сугеришу 

идеју „о томе колико је све људско ништавно, пропадљиво и слабашно 

у судару са силама природе.... идеју о грандиозној и непобједивој снази 

природе, те о немоћи човјека да јој се опре или супротстави“ 

(Максимовић 2005: 73). Кочићева прича о Рељи Кнежевићу по 

задиханом ритму, поетској интонацији и човековм „удесу“ није 

реалистичка прича, већ више подсећа на неоромантичарску баладу, у 

поетском ритму испричану легенду о последњим потомцима великог 

крајишког епског јунака.  

У Кочићевом књижевном стваралаштву нема много женских 

ликова. Кочић је сликао удате, зреле жене које су у његовим причама 

носиоци очувања старих обичаја и веровања и девојке које су тек на 

прагу живота, стасале за удају, физички здраве, бујне лепе, дотеране, 

миришљаве и пожељне, али се као такве никада не нуде бестидно. 

Туба, Марушка и Мргуда су трагичне јунакиње које страдају од злог 

удеса. Пошто су оличење женског телeсног, њихова пропаст је 

незаобилазна. Мргуда је лепа, млада сеоска девојка сва у бујној снази и 

процвату, кроз који кључа врела жестока, младалачка крв. Читаво село 

је пратило њену судбину предвиђајући неко зло, јер је она кћер 

неваљале мајке. И она је тога свесна и боји се да се не деси и са њом 

као и са њеном мајком. Страх је био оправдан, али је Мргуда спречила 

да се „историја понови“, да копиле роди копиле. Кочић се у овој причи 

приклања патријархалном пуку, завршавајући причу Мргудиним 

страдањем доводећи драму до краја. Он је на страни патријархалне 

средине и не нуди алтернативна решења.  

Туба, патријархална заљубљена девојка је метaфора жене осуђене 

на чекање, патњу, искушавање и страдање свих оних који поштују 

задату реч. Између ње и Благоја се рађа искрена и велика љубав коју 

писац представља само кроз два њихова сусрета на бунару и код 

воденице, непосредно пред Благојев одлазак у Грац, одакле се младић 

није вратио. Сличну трагичну судбину има и девојка Марушка у 



84 

приповеци Кроз маглу, која бежи у маглу кријући се од злих људи и 

тражећи макар привидну сигурност, непосредно пре венчања, 

сломљена због бола јер је удају за недрагог.  

Кочићеви Крaјишници су људи природе. Они су део ње и она је 

део њих. Осим у сатиричниј прози, природа је свеприсутна лепа и 

страшна, тиха и љута, пријатељ или човеков љути непријатељ. Природа 

даје људима лепоту али и подстиче страх, смирује га и онеспокојава. И 

сам писац описујући природу и људе свога завичаја уноси емоционалну 

нит, уноси своја осећања радост, тугу, патњу.  

ЗАКЉУЧАК 

Кочићева проза кроз портрете људи из ауторове стварности је 

оличење колективног менталитета. Живећи у посебним људским 

условима, животним приликама и са свакодневним навикама, 

Крајишник у Кочићевом делу је човек који се нашао на једном ступњу 

свог историјског развоја. У Кочићевим приповеткама се срећу крупни 

мушкарци који су тешки, верни и доследни или они покретни на 

крилима маште, који се комично труде да уверљиво дочарају јадне 

илузије, као и жене трагичног удеса и чувари патријархалне традиције. 

Живели су трпећи владавину два цара. Увек љути, горопадни и 

тврдоглави, вечито су зависили од оцене тлачитеља. Никада довољно 

добри, њима је на крају и досадило да буду добри. Представљали су се 

горим него што јесу, плашећи се сваке нежности. То су усамљеници 

тврдог срца. Остварење својих снова готово и да не виде у вањском 

свету, али упркос томе, и њихове чежње и снови кроз време не бледе. 

Живи, снажни, сурови, али и достојанствени, велики и нечим занесени 

они су огледало наших страсти, вере, немира, патњи, болова и 

племенитости. Јунаци свих Кочићевих приповедака су трагични хероји. 

Учесници су борбе за достојанство којима је унапред пресуђен пораз. 

Сваки Кочићев лик је препун патње и бола који потичу или од 

неправде, или људске власти, или од природе. Попут јунака античких 

трагедија и они немају шансе за избављење јер су играчи у 

неравноправној борби. Противници су јачи и непобедиви, а они жртве 

осуђене на пропаст. У трагичности такве судбине њихова величина је 

већа и величнаственија.  
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THE TRAGICOMIC REALISATION OF LIFE AND DESTINY OF 

KOCIC’S CHARACTERS 

Biljana S. Soleša 
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Abstract. This paper discusses the collective identity of the characters of 

Kocic's prose. It examines the archetypal traits, oddify, originality and 

impressiveness of these unique characters in Serbian literature as well as the 

presence of collective memory, the awareness of one self and the others, historical, 

social and economic circumstances that surround Kocic’s heroes. Looking back at 

the elements of the creative process, the artist's motivation and the presence of the 

tragical and the comical can be singled out. The characters of Simeun Djak, David 

Strbac, Mracajski prota, Relja Knezevic have been analyzed, and a short review of 

the female characters is given. Revealing the extent to which the creativity of Petar 

Kocic coincides with the elements of history, psychology, sociology and 

anthropogeography, a literary-scientific thought on his work gets completed and the 

versality to approach to the reading is allowed. 
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Стручни чланак 

ВИЗУЕЛНО-ЕМОТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ФОЛКЛОРНЕ ИГРЕ У 

СТРУКТУРИ УЧЕНИЧКОГ ПИСАНОГ САСТАВА  

Припремање ученика шестог разреда основне школе за 

описивање одгледаног концерта фолклорног ансамбла  

Александар М. Јовановић 
1
 

Сажетак. Упознавање ученика са појмом фолклор. Народна игра као 

део фолклора. Елементи народне игре (музика, песма, ношња, кореографијa). 

Уочавање укључених елемената. Синкретизам. Описивање виђеног и 

доживљеног. Опис динамичне уметничке слике. 

Кључне речи: фолкор, народна игра-коло, ношња, музика, народна 

традиција, представа 

НАСТАВНИ ЦИЉЕВИ 

Образовни: Ученици ће кроз писано саопштавање виђеног и 

доживљеног вежбати своју способност да региструју кључне 

информације које фолклорна игра шаље гледаоцима; бираће изразе да 

сликовито и емоционално представе игру и њене естетско-емотивне 

ефекте. На тај начин ће развијати креативне способности у употреби 

језичких средстава у дочаравању доживљене синтетичне уметничке 

слике.  

Васпитни: Развијати код ученика сигурност у избору адекватних 

речи у писаном изражавању. Изградити близак однос ка фолкору као 

виду народне културе и традиције. Подстаћи ведро расположење које 

народна игра сугерише и изазива.  

                                                 
1 prof.aleksandar111@gmail.com, Универзитета „Унион-Никола Тесла“ Београд 
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Функционални: Приволети ученике да прате овакве концерте, као 

и друге манифестације из народне традиције (посета етно фестивалу, 

изложби сликара наиваца, сабору фрулаша, концерту фолкорног 

ансамбла, изложби старих заната, итд). 

Естетски: Јачање литерарног сензибилитета, моћи селективног 

запажања, самосталности и самоуверености ученика.  

Истраживачки задаци: Потражити у библиотеци, у лексиконима и 

речницима подробно значење речи фолклор и народне игре као дела 

фолклора. Пронаћи записе о народној ношњи и њеним обележјима 

краја, односно, подручја у коме се она носи. Потражити одговоре на 

питања шта је све утицало на изглед ношње неке територије. Може ли 

се у ношњи видети историја људи из те средине. Могу ли се у кретњама 

и гестовима мушког и женског дела ансамбла препознати одлике 

патријархалног морала (објаснити да морал чине неписане норме-

правила понашања јединке у друштву). Какве све поруке шаље 

фолкорна игра о људима једнога краја. Објаснити кореографију као 

уметничку креацију народне игре која има своју експлицитну поруку.  

Уводни део часа: На почетку часа прочитати ученицима одломак 

из поеме Ђачки растанак Бранка Радичевића, у коме је он опевао 

српско коло. У сваком двостиху Радичевић је акцентовао највидљивије 

особине људи са одређене територије: Србијанци, Сремци, Босанци, 

Црногорци, и др.  

Фолклорна игра преношена је, као и друге фолклорне уметности, 

са колена на колено и сликовито преставља духовну и културну 

прошлост српског народа. Народне игре и песме немају композитора 

(познатог аутора) већ су записане директно од људи из народа. Народне 

духовне творевине највише су записане у 19. веку, пре свега радом 

Вука Караџића и његових сарадника.  

После овога позвати ученике да напишу шта је кључно што су 

видели у наступу концерта фолклорне групе коме су присуствовали.  

У наступу фолклорног ансамбла видели су колективну слику у 

којој је пригушена свака јача индивидуалност у име тимске слике која 

је величанствена због лепоте сваког појединца који се утапа у колектив 

и увећава му естетски садржај.  

Видели су живописност женске и мушке народне ношње. Овом 

приликом могу посебно издвојити: кошуље, сукње, панталоне, тканице, 

чарапе, обућу, мараме, капе и др. Свему што је оставило снажан 

визеулни утисак дати простор у опису ове приредбе.  
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Посебно запазити покрете свих играча. Сценско држање 

колектива и појединаца. Умешност ношења ношње. Синхронизованост 

покрета, ношње и израза лица.  

Запазити сценске слике које се стално мењају прегруписавањем 

играча на мушку и женску групу, на парове, појединачне наступе. 

Коментарисати кореографска решења.  

Издвојити значај музичке подлоге, ритма. Уочити 

синхронизацију музике и покрета. Песме и игре. Описати емоционални 

утисак који је фолклорна игра изазвала код ученика.  

Хармонични спој свих тих елемената чини фолклорни наступ 

узбудљивим и узвишеним естетским доживљајем. Сценска слика је 

веома покретљива и самим тим, веома променљива, па је нужно да 

ученици запажају битне, односно, основне елементе слике. Ученицима 

је на претходном часу сугерисано да синтетично гледају наступ 

фолкорног ансамбла, тако што ће уочити све елементе који су 

укључени у конкретну фолклорну представу. Односно, да гледају 

целину, комплетну слику, у којој и најдаровитији појединац не сме да 

искаче изван оквира колективне тимске слике, тј. тимске целине. 

Складност укључених елемената чини фолклорну игру сложеним 

уметничким чином.  

Описивање динамичних мотива, као што је фолклорна игра, 

подразумева да се ученици вежбају у посматрању и запажању 

динамичких појава у предметној стварности, тј. у свом окружењу. Тема 

је прилагођена доживљајно-сазнајним могућностима ученика, њиховим 

интересима и склоностима. Израда оваквог писаног састава служи 

развијању личности, изграђивању погледа на свет, на традицију, 

покреће критичко мишљење као и естетску свест. 

За успешно ученичко описивање потребно је код деце развијати 

моћ адекватног опажања: „Опажање је активан процес. То је појава која 

настаје на основу активног искоришћавања чулних органа и унутрашње 

активности субјекта“. (Нешић, 2000, стр. 47) 

Субјективна активност је уствари перцептивна активност. „У 

процесу опажања,“ пише Благоје Нешић, „постоје две врсте активности 

субјекта: прва се односи на реализацију чулних података путем 

активности органа опажања и моторне активности. Друга се састоји у 

томе што субјект класификује, разврстава, предметно-садржајно 

идентификује те податке, а као последица тога настаје и опажање 

предмета, представе, ситуације и сл.“. (Нешић, 2000) 
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Због бољег подсећања ученика треба на табли у облику прстена, 

односно, кола, исписати све кључне елементе овог уметничког чина: 

 

играчи 

ношња                                                  сценска слика 

покрет            коло-народна игра        емотивна слика 

ритам                                                     поруке игре 

музика 

 

У описивању, фолкорну представу треба гледати као синтезу: 

покрета, геста, музике, ритма, ношње, песме и кореографије. Игра је 

уметност попут позоришта, попут сликања. Називају је стога „слика у 

покрету“, „скулптура у покрету“, „музика за гледање“, „језик за душу“.  

Изнетим синтагмама сугерисано је ученицима да њихов опис 

мора да има не само хладну регистраторску црту у којој ће са 

прецизношћу представити виђени сценски догађај, већ и њихов 

емоционални доживљај пред покретном уметничком сликом. Улога 

уводног разговора исцрпљује се изналажењем система стимулисања 

ученика, како би уложили више сопствене умне и емотивне снаге у 

развој свога писменог изражавања. 

Ученик може упамтити све појмове који су издвојени као 

именитељи фолклорне игре, може одлично познавати теоријска 

упутства како треба писати, може одлично да познаје језичка и 

правописна правила, али ако у њему није пробуђена жеља за писањем, 

он ће писати безвољно и мучно, и ту му теоријска знања не могу бити 

од велике користи. Ту недостаје она битна компонтента за развој 

писаног изражавања, а то је исцрпно и систематско вежбање, у коме 

виђени догађај пролази кроз ученикову емотивну призму, где се 

кристалише у личну, пластичну и богато доживљену слику.  

Да би ученици полетно писали, потребно је подстицати их на 

такво писање. Одгледана фолклорна представа, односно, народна игра, 

свим својим садржајима покреће снагу унутрашњег диктата.  

Бодрење ученика у овом случају требало би да се односи на 

ослобађање ученика од сваког устезања и страха од неуспеха. 

Фолклорна игра својом креативношћу делује узрочно-последично. 

Снажан доживљај изведене игре покреће речи, потребу да се својим 

значењем приближе доживљеном утиску. Наставникова провокација 

оваквим задатком да се опише фолкорна игра усмерена је да изведе на 
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светло дана унутрашњи садржај ученичког доживљаја виђеног. 

Ученици живо реагују на бројне спољашње дражи какве нуди 

фолклорна представа, па је виђено само изазов за емотивно писано 

изражавање. Уз овакву, пре свега психолошку подршку, овакви 

слободни писани састави постају још слободнији и креативнији. Ево 

примера:  

Концерт фолкорног ансамбла 

Фолклор сам увек волела да гледам и указала ми се прилика да са 

својим родитељима гледам представу фолкорног ансамбла. 

Ево ме, седим међу многобројном публиком, и сви нестрпљиво 

очекујемо почетак представе. Пажњу ми привлачи бина. Изгледала је 

весело, са дрвеним подом и огромном спуштеном црвеном завесом од 

тешког материјала. Са стране су се једва назирали огромни звучници.  

После краћег времена, зачула се музика. Публика је занемела, и 

све очи су биле упрте на коначно подизање црвене завесе и прво 

појављивање водитеља програма.  

После кратког упознавања са вечерашњим програмом, на сцени 

се појавише први фолкорци. Играчи су били весели, девојке су носиле 

предивне фризуре са цветом у коси. На себи су имале вежене блузе, а 

затим прелепе јелеке, ткане плисиране сукње и кецеље извежене 

прелепим мотивима цвећа и фигура. Око струка су носиле појас, на 

ногама вежене чарапе и опанке од коже. До девојака били су мушкарци 

који су на себи имали вежене беле кошуље, брич панталоне, вежене 

чарапе и такође опанке. На глави им је поносно стајала шајкача.  

Играли су сви као један. Попунили су својом игром огромну 

бину, повремено се чуло звецкање женског накита. Подједнак број 

мушких и женских играча давао је још лепши ефекат у игри. Само је 

коловођа повремено белом марамицом показивао њихово одушевљење.  

Највише ми се допала музика и изглед фолкораца који не би био 

толико леп, да их није красила наша народна ношња.  

Огромним аплаузом испратили смо завршетак представе.  

(Ива Видаковић, VI-3, ОШ Свети Сава, Ниш) 

 

Овај рад има ндивидуални ученички израз који доказује и 

индвидуалност мишљења. Ученица је примерила све битне елементе у 

опису и целокупну слику заокружила чисто емотивним акцентом у 

последњој реченици, која индиректно преноси оцену естетског и 
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емотивног утиска који је концерт фолкорног ансамбла оставио на 

гледаоце. Она је уочила амбијент, музику, играче, игру, ношњу, 

појединачне гестове. Сви ти субјективно сагледани елементи сједињују 

се у јединствену естетску понуду и естетски доживљај.  

У овом опису приметно је да ученица објактивне елементе 

обогаћује својим искреним доживљавањем. У тексту има слика, 

епитета, метафора, што је резултат стваралачке способности младог 

аутора.  

Видимо да фолкорни наступ провоцира ученички интерес и 

тражи одговоре не само из етнографије, но и на нека друга питања 

прошлога и бескрајно занимљивог живота и света.  

Опис активне радње која је уз то и уметнички чин, захтева 

јасноћу виђења представе, знање за откривањем и памћењем садржаја 

бројних слика и могућност да, у коначном, сумира ефекте виђене 

радње.  

Зато је потребно да се систематично и аргументовано износе 

утисци и своји судови. Поред неопходних знања о структури 

описивања неке уметничке радње, као што је у овом случају фолклорна 

игра, треба инсистирати да ученици у раду искажу своје посматрање, 

свој лични однос, као и своје претпоставке.  

Покретна и жива фолклорна слика може бити описана и без 

изношења личних емоција ученика. Такав је следећи пример: 

Концерт фолкорног ансамбла 

Бина је била јако велика. Играчи су изгледали као неки патуљци 

који скачу на великој бини.  

Такође, били су специфично обучени. Носили су накит и неку 

чудну одећу. Највише су ми се свидели њихови опанци, био сам у чуду 

како они уопште могу да играју са таквом обућом. Играли су јако брзо, 

али, ипак, пажљиво. И оно што ме је највише чудило, нико ниједном 

није погрешио. Било их је заиста пуно, и девојака, и момака.  

(Никола Борисов, VI-3, ош Свети Сава, Ниш) 

 

У наведеним примерима и поред евидентне сличности у 

структури рада и опсервације целокупног концерта, има и 

специфичности у доживљавању и презентовању виђеног.  
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То би могао бити повод за ширу ученичку расправу о 

унутрашњим својствима ова два ученичка састава. Један ученички 

састав уноси у опис целокупну сценску слику, појединце, фолкорне 

фигуре, музику и песму, ритам. У другом раду изостала је емотивна 

димензија. Ученик није доживео естетско узбуђење и показао одсуство 

интересовања за фолклорну игру као уметнички чин. 

Све може да буде повод за разговор о борби аутора да изабере и 

одабере адекватну реч и израз у представљању виђене и доживљене 

уметничке креације.  

Поређење два писана састава, као што је у овом случају реч, 

користан је наставни поступак при вежбању ученика у писмености. 

Поређењем се долази у неку проблемску ситуацију, а тврђењем о већој 

вредности неког од елемената у одређеном писаном саставу упућује на 

тражење чињеница, односно, присутних доказа у текстовима који се 

пореде.  

У таквом поступку се код ученика изражава смисао за литерарну 

лепоту и способност да аутори могу сами да стварају ту лепоту, што је 

примарни циљ оваквог облика писменог изражавања ученика. Ученици 

у анализи једне активне и стално променљиве слике увиђају константе 

које се у одређеном уметничком изразу могу допунити неким 

видљивим или звучним гестом: покрет, марамица у руци, звиждук 

неког играча у тренутку усхићења, радосни врисак играчица, такође у 

снажној емоционалној ситуацији, итд. Али, све то је само украс једног 

тренутка који не сме у опсервацији да надвиси целину уметничке слике 

колективне игре. У опису треба да се сагледају све компоненте које 

чине ученички састав, као и њихове односе.  

Моћан конститутивни елеменат народне игре, свакако је ритам. О 

његовом значају и пријемчивости код сваког гледаоца писао је 

својевремено Драгослав Антонијевић: „Иако се традиција преноси из 

краја у крај, из места у место, упркос честим језичким разликама, 

народни ствараоци и извођачи, прилагођавају се ритму, тој основној 

људској парадигми, омогућујући музици и игри, без познавања икаквог 

језика, да остану у животу и сећању сваког човека“. (Антонијевић, 

1986, стр. 54) 

Ученици, гледаоци концерта фолклорног ансанбла, треба посебно 

да уоче све скокове у ритму изведене игре. У том тренутку ученици се 

емотивно отварају и могу да изнесу своје утиске и усхићења. „Ритам је 

космичка појава и није чудо што га има у свим облицима живота и 

свим облицима дечје игре. Највише долази до изражаја у плесу и 

музици. Ритмичка функција почива на сензорним и мишићним 



94 

реакцијама и интимно се повезује са емоцијама“ (Panić, 2005, стр. 72), 

писао је Владислав Панић у својој студији о психологији уметности. 

Још у прошлом веку, Владимир Миларић је у својој студији Дечје 

језичко стваралаштво понудио седам фактора који би у описивању 

овако задате теме могли бити примењени:  

 

„а) јасноћа и исправност језика (граматичка и правописна 

коректност); 

b) језичко богатство; 

c) избор појединости, богатство, функционалност, ред; 

d) удео маште; 

e) учешће детета: слобода, искреност, непосредност; 

f) лична компонента: изворност опаженог; 

g) посебно: претходно увежбани елементи израза на часовима 

функционалних увежбавања“ (Milarić, 1969, стр. 131) 

 

Оваквим саставом ученици се оспособљавају да писмено 

изражавање схвате као сложену, јединствену текстовну организацију. 

Јасност и сугестивност свих појединачних мисли у саставу, а одна и 

целокупног састава као јединствене језичке организације, основни је 

знак добре писмености аутора. То се постиже адекватношћу и 

прецизношћу употребљених речи и израза оних речи које имају моћ 

дочаравања предмета, појава, ситуација.  

Фолклорна игра у првом реду подстиче опсервацијске 

способности ученика: посматрање, уочавање, осећање за простор, 

облик, боју, односно, тзв. визуелно памћење. Уз акустичне импресије 

ове способности први су предуслов у правцу неговања и развијања 

културе описивања. 

У опису фолклорне игре важност се придаје отворености 

најмлађих реципијената према динамичним уметничким сликама које 

упућују на промишљање о духу српске традиције и српским обичајима, 

као и народној култури која и данас треба да има своје место у окриљу 

сваке српске породице и друштва у целини.  

На крају, као могућност у функционалном циљу оваквог часа, 

треба ученике довести до закључка да је коло древна народна, прво 

ритуална, а потом и уметничка творевина. 
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У најстаријим временима игра је била обред или део обреда, 

„магична способност за утицај на природу“. И данас се у српским 

селима играју ритуална кола о Ђурђевдану, Јовањдану и другим 

празницима. То нису кола баш за игру, али се играју зарад здравља и 

берићета, за буђење шуме и поља, и та је мисао константа у играма 

свих балканских Словена.  

„Игра је одувек и свуда прича о човеку, српско коло је прича и о 

породици и о друштву истовремено. Путем покрета тела, игра помаже 

физичком, али и менталном развоју личности, чиме се увећава и моћ 

социјализације“, тврдио је у својој студији о игри Миливоје Р. 

Јовановић (Јовановић, 2008, стр. 122–139). 

Тако и Карол Висинко занимљиво пише о присуству хрватске 

народне традиције у књижевном образовању младих: „Удио хрватске 

традицијске културе у књижевноме одгоју и образовању надилази тек 

обавијесно обиљежавање, јер потиче дубља промишљања о обичајима, 

светковинама, ликовима и појавама из богате културне традиције 

транспониране и у уметност ријечи. На тај начин организиран и вођен 

књижевни одгој и образовање може придонијети освешћивању 

важности власититих корака и традиције.“ (Visinko, 2005, стр. 182) 

Српско коло од најстаријих времена одликује строго поштовање 

колективног хармоничног израза. Ни српски младић, ни српска девојка, 

нису смели у колу да ослободе своју индивидуалну енергију изван или 

изнад колективних могућности. Патријархални морал био је 

неприкосновени кореограф у глорификовању хармоничног јединства 

свих учествујућих елемента у народној игри-колу.  
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VISUAL-EMOTIONAL ELEMENTS OF FOLK DANCE IN THE 

STRUCTURE OF PUPILS' WRITING 

Aleksandar M. Jovanovic 

University Union Nikola Tesla Beograd 

Abstract. Familiarizing the pupils with the concept of folk dance. Folk 

dance as a part of folk lore. The elements of folk dance (music, song, costume, 

coreography). Observing integral elements. Syncretism. Describing observed and 

experienced phenomena. Description of dynamic artistic image. Description of folk 

dance introduces pupils for observation and appreciation. First to be described are 

easily observable, dominant elements, to be followed by other details which can be 

observed by pupils and which are conditional on their psychical and emotional 

abilities. 
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НИВОА ЕМОЦИОНАЛНЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 
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1
 

Сажетак: Основни проблем овог истраживања, био је испитати да ли 

димензије породичне афективне везаности (aнксиозност и избегавање) могу 

бити предиктор нивоа емоционалне интелигенције код студената. Такође, 

испитано је и да ли постоји међусобна повезаност наведених конструката, као 

и да ли постоје разлике у њиховој изражености с обзиром на пол, академски 

успех, редослед рођења и образовање родитеља. Испитана је и израженост 

димензија породичне афективне везаности на коришћеном узорку. Коришћене 

скале су: Упитник за процену породичне афективне везаности ПАВб (Brennan 

& Shaver, 1995), Упитник за процену емоционалне компетентности (УЕК-45); 

(Takšić, 2002) и упитник креиран за потребе истраживања. Узорак чине 

студенти друге и треће године студија „Високе струковне школе за васпитаче“ 

у Крушевцу и „Факултета педагошких наука“ у Јагодини, укупно њих 200. 

Резултати показују да се емоционална интелигенција у целини, као и њена 

способност именовања и изражавања емоција, могу предвидети на основу 

димензија анксиозности и избегавања. Израженост димензија породичне 

афективне везаности је ниска на целокупном узорку, преовладава сигурни 

образац афективног везивања. Не постоје разлике у изражености испитиваних 

конструката зависно од пола, редоследа рођења и образовања родитеља, док је 

повезаност академског успеха и емоционалне интелигенције позитивна. 

Резултати међусобне повезаности димензија породичне афективне везаности и 

способности емоционалне интелигенције показују да је димензија избегавања 

негативно повезана са способношћу именовања и изражавања емоција. 

Кључне речи: избегавање; анксиозност; предиктори; интелигенција; 

породице; емоције; емоционална интелигенција; образовање; афективна 

везаност 

                                                 
1 tamara.djordjevic@vaspks.edu.rs Висока школа струковних студија за васпитаче 

Крушевац 



98 

УВОД 

Према теорији афективног везивања, веома је важно адекватно 

реаговање одраслих на потребе детета. На основу (не)адекватног или 

(не)доследног реаговања, дете формира менталне моделе, који чине 

слику о себи и другима (Stefanović-Stanojević, Mihić, & Hanak, 2012). 

Ови унутрашњи ментални или радни модели одређују однос са другим 

људима, како у детињству, тако и у одраслом добу. У њиховој основи 

се налазе две димензије, анксиозност и избегавање, а њиховом 

комбинацијом се добијају четири основна обрасца афективне 

везаности: сигурни, избегавајући, преокупирани и дезорганизовани 

образац. Основна сврха овог истраживања јесте утврђивање 

повезаности између четири обрасца афективне везаности, односно 

њихових димензија и нивоа емоционалне интелигенције. У основи 

концепта емоционалне интелигенције налази се Гарднерова (Gardner, 

Kornhaber, Wake, Keresteš, & Vizek-Vidović, 1999) теорија вишеструких 

интелигенција. Он је напустио идеју о јединственој интелигенцији и 

дефинише је као „способност решавања проблема или обликовања 

производа који су важни у одређеном културалном окружењу и 

заједници“. Зачетке емоционалне интелигенције налазимо у идеји о 

интраперсоналној и интерперсоналној интелигенцији. Интраперсонална 

интелигенција зависи од процеса, који омогућавају разликовање 

сопствених осећања, намера и мотивације и развијање овог потенцијала 

доводи до дубоке самоспознаје. Интерперсонална интелигенција нам 

помаже у препознавању туђих осећања, намера и веровања. У свом 

најразвијенијем облику, огледа се у способности разумевања туђих 

мисли и осећања и могућношћу њиховог обликовања. На ову 

интелигенцију се ослањају родитељи и предани учитељи.  Прва 

истраживања емоционалне интелигенције и покушај њеног 

дефинисања, обавили су Мајер и Саловеј (Takšić, Mohorić, & Munjas, 

2006), који сматрају да емоционална интелигенција представља 

способност запажања, процене и изражавања емоција, способност 

увиђања и генерисања осећања која олакшавају мишљење, способност 

разумевања емоција и знање о емоцијама и способност регулисања 

емоција у сврху промоције емоционалног и интелектуалног развоја.  

У овом истраживању се очекује повезаност између емоционалне 

интелигенције и породичне афективне везаности, услед веома сличних 

одлика личности који припадају сигурном обрасцу афективне везаности 

и емоционално интелигентних особа, што имплицира и повезаност у 

негативном смеру. Кобак и Скери (Hamarta, Deniz, & Saltali, 2009) 

сматрају да је теорија афективног везивања одличан модел за 
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објашњење контроле и управљања емоцијама, што потврђује њихово 

истраживање. Резултати откривају да су адолесценти који припадају 

сигурном обрасцу, мање забринути и хостилни у односу на адолесценте 

са осталим стиловима афективног везивања. Сигурно везане особе 

изгледа да имају већу способност разумевања емоција других. 

Поменути аутори тврде да се унутрашњи радни модели везивања могу 

разумети као правила која одређују и управљају понашањем и 

емоционалним реакцијама, поготово у стресним ситуацијама. 

Унутрашњи модели су стратегије које представљају посебне начине 

управљања емоцијама и понашањем. Слично томе, Шор (Schore, 2003) 

сматра да је остваривање афективне везаности у првој години живота 

веома значајано за даљи развој, јер се у оквиру сигурног обрасца 

афективне везаности остварују оптимални услови за сазревање 

специфичних нервних структура, које су задужене за афективну 

контролу и посредују у свим интерперсоналним и интрапсихичким 

аспектима будућих социоемоционалних функција. Уз коришћење 

других инструмената, истраживачи  (Hamarta и остали, 2009) су добили 

резултате који показују да постоји позитивна повезаност између 

сигурног обрасца афективне везаности и свих субскала емоционалне 

интелигенције, као и то да је сигурни образац афективне везаности 

значајан предиктор свих субдимензија емоционалне интелигенције. 

Резултати бројних студија потврђују позитивну повезаност између 

сигурног обрасца афективне везаности и емоционалне интелигенције 

(Hamarta и остали, 2009; Kafetsios, 2004; Mitrović, Milojević, & 

Ranđelović, 2012) али резултати постају контрадикторни код 

испитивања несигурних образаца афективне везаности, што је један од 

мотива за бављење овим проблемом. 

MЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Основни проблем истраживања био је утврдити да ли су 

димензије породичне афективне везаности (анксиозност и избегавање) 

значајан предиктор нивоа емоционалне интелигенције. Из наведеног 

проблема истраживања, произилази основна хипотеза истраживања:  

- Очекује се да су димензије породичне афективне везаности 

(анксиозност и избегавање) статистички значајни предиктори нивоа 

емоционалне интелигенције. На основу опште, изведене су специфичне 

хипотезе истраживања: 
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Х1- Очекује се да ће највећи проценат испитаника имати ниску 

анксиозност и ниско избегавање (припадати сигурном обрасцу 

афективног везивања). 

Х2- Очекује се да  су димензије породичне афективне везаности 

(анксиозност и избегавање) статистички значајан предиктор 

појединачних способности емоционалне интелигенције код студената. 

Х3- Очекује се да постоје разлике у изражености емоционалне 

интелигенције и димензија породичне афективне везаности 

(анксиозност и избегавање) с обзиром на пол, академски успех, 

редослед рођења у породици и образовни ниво родитеља. 

Х4- Очекује се да постоји повезаност димензија породичне афективне 

везаности (анксиозност и избегавање) са појединим емоционалним 

способностима (способност уочавања и разумевања емоција, 

способност изражавања и именовања емоција и способност управљања 

емоцијама). 

Циљеви који су постављени у овом истраживању, били су: 

- Испитати да ли димензије породичне афективне везаности 

(анксиозност и избегавање) могу бити предиктор нивоа емоционалне 

интелигенције. 

- Испитати израженост (дистрибуцију) димензија афективног 

везивања. 

- Испитати предиктивну моћ димензија породичне афективне 

везаности (анксиозности и избегавања) у односу на степен 

појединачних способности емоционалне интелигенције код студената. 

- Испитати да ли постоје разлике у степену изражености 

емоционалне интелигенције и димензија породичне афективне 

везаности (анксиозности и избегавања) с обзиром на пол, академски 

успех, редослед рођења у породици и образовни ниво родитеља. 

- Испитати да ли постоји повезаност димензија породичне 

афективне везаности (анксиозност и избегавање) у породичним 

односима са појединим емоционалним способностима (способност 

уочавања и разумевања емоција, способност изражавања и именовања 

емоција и способност управљања емоцијама). 
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УЗОРАК 

Узорак је пригодан и чини га 200 испитаника тј. студената 

„Високе струковне школе за васпитаче“ у Крушевцу и „Факултета 

педагошких наука“ у Јагодини. Испитивани су студенти друге и треће 

године студија, где оба подузорка садрже 100 испитаника. 

ИНСТРУМЕНТИ 

У овом истраживању су коришћена три инструмента: 

1. Упитник за процену породичне афективне везаности ПАВб 

(Brennan, Clark, & Shaver, 1998) су модификовали Каменов и Јелић  

(Kamenov & Jelić, 2003).  

2. Упитник за процену емоционалне компетентности УЕК-45; 

(Takšić, 2002). Представља скраћену верзију упитника емоционалне 

интелигенције УЕК-136 (Takšić, 1998).  

3. За потребе овог истраживања, од испитаника су прикупљени и 

следећи подаци: пол, успех на студијама, подаци о степену образовања 

родитеља и подаци о редоследу рођења у породици. 

РЕЗУЛТАТИ 

Дескриптивни показатељи 

Приликом провере нормалности дистрибуције димензија 

упитника породичног афективног везивања, значајно одступање од 

нормалне дистрибуције је добијено код обе димензије (анксиозност и 

избегавање). Резултати Колмогоров-Смирнов теста нормалности 

дистрибуције субскала упитника УЕК-45 указују да одговори на 

субскали способност изражавања и именовања емоција нису нормално 

дистрибуирани. За разлику од њих, одговори субскала способност 

уочавања и разумевања емоција и способност управљања емоцијама су 

дистрибуирани нормално (табела 1).  
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Табела 1 Дескриптивне статистичке мере и провера нормалности 

дистрибуције (КС тест) 

 AS SD MIN MAX KS P 

АНКСИОЗНОСТ 2,88 1,07 1,00 6,00 1,47* 0,03 

ИЗБЕГАВАЊЕ 2,65 1,14 1,00 6,22 1,40* 0,04 

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 3,91 0,42 2,60 5,84 0,95 0,33 

СПОСОБНОСТ УОЧАВАЊА И 

РАЗУМЕВАЊА ЕМОЦИЈА 
3,10 0,57 2,47 8,13 1,10 0,18 

СПОСОБНОСТ ИЗРАЖАВАЊА И 

ИМЕНОВАЊА ЕМОЦИЈА 
3,76 0,61 1,71 4,93 1,45* 0,03 

СПОСОБНОСТ УПРАВЉАЊА 

ЕМОЦИЈАМА 
3,98 0,41 2,50 4,94 0,87 0,44 

*Статистички значајно на нивоу р<0,05 

У спроведеном истраживању нису добијене статистички значајне 

разлике у изражености варијабли које су предмет истраживања у 

односу на пол. Међутим, с обзиром да је код емоционалне 

интелигенције ниво статистичке значајности коришћеног теста на самој 

граници (р=0,05), тестирана је и израженост субскала овог теста у 

односу на пол. Резултати приказани у табели 2 показују да су на 

испитаном узорку способност уочавања и разумевања емоција и 

способност управљања емоцијама израженији код мушке популације. 

Наравно, треба узети у обзир чињеницу да су у овом истраживању 

узорак већином чиниле женске особе, с обзиром да су заступљеније на 

факултетима на којима је истраживање спроведено. 

Табела 2 Израженост субскала емоционалне интелигенције с 

обзиром на пол 

 ПОЛ N U test р 
Просечан 

ранг 

СПОСОБНОСТ УОЧАВАЊА И 

РАЗУМЕВАЊА ЕМОЦИЈА 

Мушки 27 
1762,50 0,04 

121,72* 

Женски 173 97,19 

СПОСОБНОСТ ИЗРАЖАВАЊА И 

ИМЕНОВАЊА ЕМОЦИЈА 

Мушки 27 
2004,00 0,24 

112,78 

Женски 173 98,58 

СПОСОБНОСТ УПРАВЉАЊА 

ЕМОЦИЈАМА 

Мушки 27 
1684,50 0,02 

124,61* 

Женски 173 96,74 

*Статистички значајно на нивоу р<0,05 

Очекивање да постоји повезаност са академеским успехом се у 

овом истраживању потврдило, када се ради о емоционалној 

интелигенцији. Резултати приказани у табели 3 показују да је са вишим 

академским успехом повезан виши ниво Емоционалне интелигенције. 

Претпоставке за овом повезаношћу постоје, али су добијани резултати 

у истраживањима контрадикторни, недоследни када се ради о 
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емоционалној интелигенцији (Takšić, 1998). Ситуација није у великој 

мери различита када се ради о анксиозности и избегавању, израженост 

ових димензија није повезана са академским успехом студената 

укључених у узорак. 

Табела 3 Израженост емоционалне интелигенције с обзиром на 

академски успех 
 АКАДЕМСКИ УСПЕХ 

 

Спирманов 

коефицијент 

корелације 

Р 

ЕМОЦИОНАЛНА 

ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 
0,18** 0,01 

**Статистички значајно на нивоу р<0,01 

Редослед рођења у породици није повезан са димензијама 

породичног афективног везивања, односно нема разлике у изражености 

анксиозности и избегавања зависно од редоследа рођења испитаника. 

Ситуација је иста када се ради о изражености емоционалне 

интелигенције, добијени резултати нису статистички значајни.  

Разлике у изражености варијабли истраживања у односу на 

образовање родитеља нису статистички значајне. Узрок ових резултата 

се може потражити у чињеници да ове варијабле, образовање мајке и 

оца, нису биле под контролом и да је дистрибуција према категоријама 

различита.  

Испитивање повезаности димензија породичне афективне 

везаности (анксиозност и избегавање) са појединим емоционалним 

способностима (способност уочавања и разумевања емоција, 

способност изражавања и именовања емоција и способност 

управљања емоцијама) указује на то да анксиозност као димензија 

породичне афективне везаности нема статистички значајне корелације 

са способностима емоционалне интелигенције. 

У табели 4 се види да је повезаност избегавања и способности 

изражавања и именовања емоција ниска и негативна (r=-0,18; p<0,05). 

Овај резултат указује на то да како је избегавање код студената ниже, 

њихова способност именовања и изражавања емоција расте. С 

обзиром да ниже изражено избегавање, уколико је и анксиозност нижа, 

представља сигуран образац афективног везивања, овакав резултат је 

очекиван. 
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Табела 4 Повезаност избегавања и емоционалних способности 
 ИЗБЕГАВАЊЕ 

 
Спирманов коефицијент 

корелације 
Р 

СПОСОБНОСТ УОЧАВАЊА И РАЗУМЕВАЊА 

ЕМОЦИЈА 
-0,04 0,57 

СПОСОБНОСТ ИЗРАЖАВАЊА И 

ИМЕНОВАЊА ЕМОЦИЈА 
-0,18* 0,01 

СПОСОБНОСТ УПРАВЉАЊА ЕМОЦИЈАМА -0,05 0,45 

*Статистички значајно на нивоу р<0,05 

Емоционална интелигенција, као критеријумска варијабла, може 

се предвидети на основу испитиваних предиктора (табела 5), с обзиром 

на то да су регресиони модели статистички значајни (F(199)=5,12; 

p<0,01). Димензије анксиозност и избегавање објашњавају свега 4% 

варијансе зависне варијабле и обе димензије имају значајан парцијални 

допринос овој предикцији. анксиозност (β=0,21; p<0,05) има позитиван 

однос са емоционалном интелигенцијом, док избегавање (β=-0,24; 

p<0,01) корелира негативно са њом, како је и добијено у тестирању 

повезаности Спирмановим коефицијентом корелације. С обзиром да је 

предиктивна моћ ових димензија за ову критеријумску варијаблу 

значајна, проверен је допринос предикцији њеним субскалама, 

способностима емоционалне интелигенције. У табели у наставку су 

приказани добијени резултати. 

Табела 5 Регресиона анализа (Ентер поступак): предвиђање 

нивоа емоционалне интелигенције димензијама афективне везаности 
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 

R=0,22; R2=0,05; Prilagođeno R=0,04; F=5,12; df=199; p=0,01) 

ПРЕДИКТОРИ β Р 

АНКСИОЗНОСТ 0,21* 0,01 

ИЗБЕГАВАЊЕ -0,24** 0,00 

*Статистички значајно на нивоу р<0,05 **Статистички значајно 

на нивоу р<0,01 

Када је у питању предикција појединих способности 

емоционалне интелигенције, анксиозност и избегавање су се као 

регресиони модели статистички значајно показали за способност 

изражавања и именовања емоција (F(199)=11,74; p<0,01). И у овом 

случају је парцијални допринос обе димензије значајан. Тако 

анксиозност има позитиван однос са критеријумском варијаблом, док 

је однос избегавања као предиктора и ове критеријумске варијабле 
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негативан. Ове две димензије афективног везивања објашњавају 11% 

варијансе способности изражавања и именовања емоција.  

Табела 6 Регресиона анализа (Ентер поступак): предвиђање 

нивоа субскала емоционалне интелигенције димензијама афективне 

везаности 
способност уочавања и разумевања емоција 

R=0,13; R2=0,02; Prilagođeno R=0,01; F=1,56; df=199; p=0,21) 

ПРЕДИКТОРИ Β Р 

АНКСИОЗНОСТ 0,14 0,08 

ИЗБЕГАВАЊЕ -0,06 0,45 

Способност изражавања и именовања емоција 

R=0,33; R2=0,11; Prilagođeno R=0,10; F=11,74; df=199; p=0,00) 

ПРЕДИКТОРИ Β Р 

АНКСИОЗНОСТ 0,24** 0,00 

ИЗБЕГАВАЊЕ -0,37** 0,00 

способност управљања емоцијама 

R=0,10; R2=0,01; Prilagođeno R=0,00; F=1,05; df=199; p=0,35) 

ПРЕДИКТОРИ Β Р 

АНКСИОЗНОСТ 0,09 0,25 

ИЗБЕГАВАЊЕ -0,11 0,18 

**Статистички значајно на нивоу р<0,01 

ДИСКУСИЈА 

Основни циљ овог истраживања био је испитати да ли димензије 

породичне афективне везаности (анксиозност и избегавање) могу бити 

предиктор нивоа емоционалне интелигенције. 

Након спроведеног истраживања, добијени су резултати који 

потврђују основну хипотезу овог истраживања. На основу скорова на 

димензијама анксиозност и избегавање могуће је предвидети ниво 

емоционалне интелигенције, односно свега 4% варијансе овог 

критеријума. Ови резултати упућују на повезаност поменутих 

димензија породичне афективне везаности и нивоа емоционалне 
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интелигенције, како је и добијено у ранијим истраживањима. У овом 

истраживању је добијена је позитивна повезаност димензије 

анксиозност, као предиктора, и нивоа емоционалне интелигенције, као 

критеријума. Ови резултати могу да указују на већу потребу за 

анализом и интерпретацијом од стране особа код којих је несигурност у 

себе високо изражена. Сталном потребом за преиспитивањем и 

поновним сагледавањем и тумачењем ситуација у којима се налазе, 

њихова способност препознавања и увида у различита емоционална 

стања може бити адекватнија. Ове резултате свакако треба узети са 

резервом и у будућим истраживањима их проверити.  

Један од циљева овог истраживања био је проверити израженост 

димензија породичне афективне везаности анксиозности и избегавања. 

Потврђена је претпоставка да су код особа укључених у истраживање 

наведене димензије породичног афективног везивања ниско изражене. 

С обзиром да ниско изражене димензије анксиозности и избегавања 

указују на сигурни образац афективног везивања, може се закључити да 

припадају сигурном обрасцу. Овакви резултати су очекивани међу 

припадницима помагачких професија и у складу су са претходним 

истраживањима на ову тему.  

Са основним проблемом истраживања повезан је и други циљ 

истраживања који се односи на могућност предвиђања појединих 

способности емоционалне интелигенције уз помоћ димензија 

афективне везаности (анксиозност и избегавање). Регресиони 

предиктивни модел се показао значајним када је у питању предвиђање 

способности изражавања и именовања емоција помоћу наведених 

димензија. Уколико говоримо о предвиђању способности уочавања и 

разумевања и способности управљања емоцијама као критеријумских 

варијабли, није добијен статистички значајан допринос димензија 

анксиозности и избегавања, као предиктора. Може се закључити да је 

допринос коришћених предиктора предвиђању нивоа емоционалне 

интелигенције у целини могућ захваљујући овом доприносу који 

наведени предиктори имају када је у питању једна од способности 

емоционалне интелигенције. У овом случају помоћу предиктора који су 

коришћени у регресионом моделу могуће је предвидети 11% варијансе 

критеријумске варијабле, односно способности изражавања и 

именовања емоција. Однос анксиозности и способности изражавања и 

именовања емоција је позитиван, исто као и однос наведене димензије 

афективне везаности са нивоом емоционалне интелигенције. Овакав 

однос потврђује претпоставку да чешћа интерпретација социјалних 

односа услед повишене несигурности код особа са вишим скоровима на 
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димензији анксиозности доприноси бољем познавању емоционалних 

доживљаја и вишем степену свести о њима.  

Затим је испитана повезаност и израженост емоционалне 

интелигенције и димензија породичне афективне везаности 

(анксиозности и избегавања) с обзиром на пол, академски успех, 

редослед рођења у породици и образовни ниво родитеља. Када је у 

питању израженост димензија афективне везаности у односу на пол 

нису добијени статистички значајни резултати, иако је било очекивано 

да постоји разлика. Резултати овог истраживања, према којима не 

постоји разлика у изражености димензија с обзиром на пол, могу бити 

одраз неравномерног односа припадника мушког и женског пола у 

узорку. Такође, може се претпоставити да је склоп личности особа које 

бирају помагачке професије такав да подразумева хомогеност по 

питању образаца афективне везаности. Наравно, ово треба узети са 

резервом и проверити у будућим истраживањима. Статистички 

значајни резултати нису добијени ни када се ради о изражености нивоа 

емоционалне интелигенције у односу на пол. Мушкарци и жене који се 

баве помагачким професијама се не разликују када је у питању 

израженост ове интелигенције. И ове резултате, такође, можемо 

објаснити претпоставком о склопу личности особа које бирају 

помагачке професије. Међутим, уколико се посматра израженост 

појединих способности емоционалне интелигенције, које су мерене 

коришћеним упитником, у односу на пол резултати су нешто другачији. 

способност уочавања и разумевања емоција и способност управљања 

емоцијама су израженије код особа мушког пола. У неким ранијим 

истраживањима је добијена супротна израженост, односно жене су 

постизале више скорове. Међутим, у целој ситуацији опет треба узети у 

обзир чињеницу да се ради о припадницима помагачке професије, као и 

стереотипе и предрасуде које постоје у нашој земљи. Како је 

заступљеност жена међу васпитачима, учитељима, психолозима, већа у 

односу на мушкарце, може се претпоставити да ће мушкарци у већој 

мери користити и испољавати емоционалне компетенце како би 

надоместили недостатак истих због поменутих предрасуда да су жене 

природно емоционално инелигентније и емпатичније. Према наведеним 

резултатима, мушкарци ће успешније регулисати своје емоције и 

управљати њима, када се нађу у проблему успеће да га разреше на 

креативан начин уз стварање неколико алтернативних решења. Такође, 

њихова успешност ће бити виша када је у питању уочавање и 

разумевање емоција. Ово им може помоћи у раду са другима и може 

допринети њиховој емпатичности. 
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Повезаност димензија породичне афективне везаности и 

академског успеха није статистички значајна, односно у овом 

истраживању нису добијене разлике у изражености димензија 

анксиозности и избегавања. Независно од досадашњег постигнућа на 

студијама, израженост ових димензија ће бити ниска код већег броја 

студената. Тако, може се очекивати да ће студенти са нижим просеком 

на исти начин изаћи на крај са неочекиваним животним ситуацијама и 

на исти начин успети да пренесу сигурност или несигурност другима, 

као и студенти који током студија постижу боље резултате. Веза између 

нивоа емоционалне интелигенције и академског постигнућа се показала 

статистички значајном и указује на позитивну везу ових варијабли. 

Тако ће особе са вишом интелигенцијом имати и бољи академски 

успех. 

Независно од редоследа рођења у породици израженост 

димензија анксиозности и избегавања је иста, као и ниво емоционалне 

интелигенције. Овакав резултат није очекиван с обзиром на чињеницу 

да нису увек исти односи у породици зависно од броја деце и њиховог 

редоследа рођења. Образовање родитеља је неједнако дистрибуирано у 

узорку и не постоји повезаност са димензијама породичне афективне 

везаности и нивоом емоционалне интелигенције. Најзаступљеније је 

средњешколско образовање и мајки и очева, док нема оних који нису 

завршили ни основну школу. Само деловање породичног окружења, 

начин и квалитет родитељских подстицаја има посебан значај за развој 

афективне везаности код деце. Очекивано је да ће родитељи са 

сигурним обрасцем одгојити дете које ће такође бити сигурно 

афективно везано. Како је према неким претпоставкама академски 

успех повезан са димензијама афективног везивања и нивоом 

емоционалне интелигенције, заступљеност истог нивоа образовања 

очева и мајки може значити заступљеност истих образаца афективног 

везивања и нивоа интелигенције код деце.  

Повезаност између димензије анксиозности породичног 

афективног везивања и појединих способности емоционалне 

интелигенције, мерена Спирмановим коефицијентом корелације, није 

статистички значајна. Ови резултати нису у складу са добијеним 

парцијалним доприносима и односу анксиозности са способношћу 

изражавања и именовања емоција у регресионим моделу. За разлику од 

тога, димензија избегавања је у негативној корелацији са овом 

способношћу емоционалне интелигенције. Ове особе ће са порастом 

негативне слике о другим особама у својој околини бити у мањој 

могућности да сагледају своје емоционално стање. Заједно са 
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тешкоћама именовања својих емоција и препознавања туђих 

емоционалних стања, може се јавити немогућност остваривања блиских 

емотивних веза у интерперсоналним односима, и повлачење у себе због 

све јачег неповерења. У овом истраживању резултати указују на то да је 

избегавање ниско изражено и да особе које су решиле да се баве 

помагачким професијама имају поверења у људе у свом социјалном 

окружењу, да су спремне да се суоче са могућим потешкоћама при 

чему им адекватно препознавање и именовање емоција доприноси у 

великој мери.  

ЗАКЉУЧАК 

Основни циљ овог истраживања био је да испита да ли се на 

основу димензија породичне афективне везаности (анксиозност и 

избегавање) може предвидети ниво емоционалне интелигенције. 

Основна хипотеза је потврђена, резултати показују да је ниво 

емоционалне интелигенције могуће објаснити димензијама породичне 

афективне везаности. Анксиозност и избегавање могу предвидети 4% 

варијансе емоционалне интелигенције. Повезаност димензије 

анксиозност, као предиктора, и нивоа емоционалне интелигенције, као 

критеријума је позитивна. Овај резултат је донекле неочекиван, али је и 

потврдио резултате неких ранијих истраживања. Како повишена 

анксиозност иде заједно са високо израженом несигурношћу у себе, 

већом потребом за анализом и интерпретацијом од стране ових особа, 

стална потреба за преиспитивањем и поновним сагледавањем и 

тумачењем ситуација у којима се налазе, њихова способност 

препознавања и увида у различита емоционална стања може бити 

адекватнија. Ове резултате свакако треба узети са резервом и у 

будућим истраживањима их проверити. Детаљнија анализа, односно 

испитивање предикције појединих способности емоционалне 

интелигенције, показала је да на основу димензија породичног 

афективног везивања можемо предвидети способност изражавања и 

именовања емоција. И у овом случају је повезаност димензије 

анксиозности са поменутом способношћу позитивна, док је веза 

димензије избегавања очекивано негативна.  

Очекиваност ниско изражених димензија породичне афективне 

везаности код будућих помагача је потврђена. Студенти у највећем 

броју имају позитиван модел себе и позитиван модел других, пријатно 

им је у блиским односима са другима, није им проблем да причају о 

својим емоцијама и да их исказују у социјалним односима. Спремни су 
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да пруже помоћ другима када им је потребна. Када је у питању 

израженост димензија афективне везаности у односу на пол нису 

добијени статистички значајни резултати, који би потврдили нека од 

ранијих истраживања, с обзиром да су до сада у великом броју 

случајева добијени контрадикторни резултати. Повезаност није 

добијена ни када се ради о полу и емоционалној интелигенцији уопште, 

али уколико се посматра израженост појединих способности 

емоционалне интелигенције, које су мерене коришћеним упитником, у 

односу на пол резултати су нешто другачији. Способност уочавања и 

разумевања емоција и способност управљања емоцијама су израженије 

код особа мушког пола. Доминантност одређених димензија породичне 

афективне везаности независни су од академског успеха студената. 

Ниво емоционалне интелигенције је виши код особа са бољим 

академским успехом. Нема разлике када се ради о изражености 

испитиваних димензија и нивоа емоционалне интелигенције у 

зависности од редоследа рођења у породици. Неједнака заступљеност 

образовања родитеља у узорку, највећи проценат је завршио средњу 

школу, можда је допринела непостојању разлика у изражености 

анксиозности, избегавања и нивоа емоционалне интелигенције. 

Способност изражавања и именовања емоција као једна од 

способности емоционалне интелигенције је у негативној вези са 

димензијом избегавања породичне афективне везаности. 

Ово истраживање је спроведено са студентима друге и треће 

године „Високе струковне школе за васпитаче“ у Крушевцу и 

„Факултета педагошких наука“ у Јагодини, што је предност, с обзиром 

да је обухваћен велики проценат будућих помагача овог типа. 

Међутим, ово се може сматрати и маном и у будућим истраживањима 

би требало обухватити и студенте других помагачких професија. У 

овом истраживању је однос припадника мушког и женског пола 

неравномеран, такође се може и претпоставити да је склоп личности 

особа које бирају помагачке професије такав да подразумева 

хомогеност по питању образаца афективне везаности и емоционалне 

интелигенције. Наравно, ово треба узети са резервом и проверити у 

будућим истраживањима, можда поређењем студената помагачких и 

непомагачких професија. Главна хипотеза овог истраживања је 

потврђена и у будућим истраживањима се у предикциони модел могу 

укључити још неки конструкти који би допринели бољој предикцији 

емоционалне интелигенције.  
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THE DIMENSIONS OF AFFECTIVE ATTACHMENT AS 

PREDICTORS OF THE LEVEL OF EMOTIONA INTELLIGENCE 

Tamara S. Djordjevic 

Preschool Teacher Training College Krusevac 

Abstract: The core issue of this investigation was to examine whether the 

dimensions of familial affective attachment (anxious and avoidant) can serve as 

predictors of the level of emotional intelligence in university students. In addition, 

explored was the connection between the above constructs, as well as whether they 

differ in prominence by sex, academic success, birth order and parent's education. 

The prominence of the dimensions of familial affective attachment on the sample 

used was also investigated. Used questionnaires were: Questionnaire for assessment 

of family attachment PAVb (Kamenov and Jelić, 2003) questionnaire for assessing 

emotional competence (UEK-45; (Takšić, 2002) and a questionnaire created for 

research purposes. The sample consists of students from the second and third year 

students “Vocational high school for teachers" in Krusevac and "Faculty of 

Pedagogical Sciences" in Jagodina, a total of 200. The findings show that emotional 

intelligence in general, as well as its Ability to Name and Express Emotion can be 

predicted on the basis of dimensions of Anxiety and Avoidance. The prominence of 

dimensions of familial attachment is low in the sample, and the Secure pattern of 

attachment predominates. Differences in the prominence of constructs under 

observation were not found by sex, year of study, birth order and parent's education, 

while connection between academic success and emotional intelligence is positive. 

The findings concerning connection between dimensions of familial 

affective attachment and capability of emotional intelligence show that the 

dimension Avoidance is negatively correlated with the Ability to Name and Express 

Emotion. 

Key words: avoidance; anxiety; predictors; intelligence; families; emotions; 

emotional intelligence; education; affective attachment 
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Један креативан и користан уџбеник, Весна Тодоров, Методика 

развоја говора, Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац, 2016.  

Издавачка делатност Високе школе струковних студија за васпитаче у 

Крушевцу ове године појачана је још једним драгоценим уџбеником у оквиру 

методике развоја говора, неопходним будућим васпитачима. У свом првенцу 

ауторка Тодоров најпре објашњава предмет и задатке Методике развоја говора, 

затим говори о карактеристикама говора предшколске деце, да би акценат 

ставила на говорну комуникацију са децом, на језичке игре, текстове дечје 

књижевности и припрему предшколаца за почетно читање и писање. На самом 

крају ове Методике ауторка даје врло лепе прилоге везане за моделе писања 

припрме за усмерену активност из развоја говора, а затим  оставља простора за 

пажљиве читаоце да наведу примере језичких игара, ребуса, плаката.  

У уводном делу књиге ауторка врло студиозно и зналачки говори о 

циљевима и задацима у оквиру Методике развоја говора помињући чувена два 

модела (Модел А и Модел Б) у Основама програма предшколског васпитања и 

образовања. Ауторка даје врло лепе и корисне савете будућим и садашњим 

васпитачима како да конкретизују и логички поставе циљеве и задатке везане 

за неговање гласовне културе, богаћење дечјег речника, развијање 

комуникативних функција говора, развијање и неговање драмских активности 

и стваралаштва код деце, итд.  

У одељку који говори о карактеристикама деце предшколског узраста 

(Гласовна страна говора, Појава прве речи, Дечји речник, Функције говора, 

Фактори који утичу на развијање говора деце, Модели доброг говора – 

васпитач и и родитељи и сл.) види се добро познавање психологије, 

предшколске педагогије и психолингвистике ауторке ове Методике. 

Попут савета: ,,Говор се учи говорењем, а не понављањем и 

увежбавањем граматичких правила!“ у Методици постоје и други практични 

савети, који произилазе из дидактичко-методичке зрелости ауторке. 

Сам материјал у књизи је врло стручно дат уз уважавање свих 

најсавременијих достигнућа у области говора. Књигу ће студенти, будући 

васпитачи,  читати са лакоћом, јер је стил писања леп, пријемчив, једноставан 

и врло разумљив.  
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Иначе, тематске целине у потпуности покривају програм истоименог 

студијског  предмета на Високим школама струковних студија за васпитаче.  

Унутар сваке целине ауторка нуди низ примера, обиље лепих загонетки, 

говори о учењу кроз игру (говорне игре, брзалице, бројалице и сл.) и све то 

будући васпитачи могу на себи својствен и креативан начин да примене у свом 

васпитно-образовном раду са предшколском децом.  

У делу књиге који говори о драмској игри и драмском стваралаштву 

деце ауторка даје врло лепе и корисне методичке препоруке сугеришући на 

ненаметљив начин студентима (васпитачима) решење проблема и креативну 

организацију свих активности деце у вртићу.  

У последњем поглављу књиге Припрема деце за почетно читање и 

писање ауторка кроз стрип појашњава како кроз игру, обазриво и 

ненаметљиво, треба децу вежбати у графомоторици, како правилно да 

изговорају све гласове, нарочито – Р, Л, С, Ч, Ћ, Ђ, како да развијају говорни и 

музички слух и сл. 

Рукопис нуди богатство примера из методичке праксе, не само 

студентима и васпитачима, већ и учитељима, и родитељима који желе на 

креативан начин да помогну развој своје деце.  

Квалитет овог уџбеника је са становишта педагошке и методичке обраде 

на веома високом нивоу стручности.  

Топло га препоручујем свима, пре свега васпитачима, педагозима, 

психолозима, родитељима или како и сама ауторка у предговору наводи – 

свима који се баве васпитањем деце, а воле да читају.  

 

Ружица Милосављевић 

Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац 

 

Примљен:  26.05.2016. 

Прихваћен: 30.06.2016. 

 



115 

СИНТЕЗЕ- УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА 

Часопис објављује оригиналне радове из области педагогије, 

књижевности, језика и културе, као и сродних дисциплина. Радови који 

су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој 

публикацији не могу бити прихваћени. Ако је рад био изложен на 

научном скупу, под истим или сличним насловом, податак о томе треба 

да буде наведен у посебној напомени при дну прве странице чланка. 

Радови се објављују на српском језику, ћирилицом или 

енглеском, руском и француском. 

Рад се пише на страници величине 16,5 x 23,5 cm, са маргинама: 

2,5 cm горе и доле, а 2 cm лево и десно и простором за коричење 0,5 cm. 

Шаблон Word документа са свим поставкама могуће је преузети са 

странице http://vaspks.edu.rs/index.php/skola/izdavacka-delatnost/sinteze 

Рад треба да има следеће елементе: а) наслов, б) име, средње 

слово и презиме аутора; назив установе у којој је аутор запослен, в) 

сажетак, г) кључне речи, д) текст рада, ђ) литературу и изворе, е) 

резиме, ж) прилоге. 

Наслов рада штампа се на средини странице, фонт Times New 

Roman 12, великим словима, простор испред и иза параграфа 30 pt 

(стил naslov). 

Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланцима 

штампа се испод наслова по средини странице, фонт Times New Roman 

величине 11 искошен а у приказима на крају рад уз десну маргину 

курзивом, простор испред параграфа 30 pt а иза 36pt (стил autori). 

Адреса електронске поште, назив и седиште установе у којој је аутор 

запослен наводе се у фусноти, која је везана за презиме аутора (нпр. 

autor@fil.ac.rs, Универзитет у Београду, Филолошки факултет). Ако је 

аутора више, мора се назначити из које установe потиче сваки од 

наведених аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Назив и број 

пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и 

назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се 

у посебној фусноти, која је двема звездицама везана за назив установе у 

којој је аутор запослен. 

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и рад, 

треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате 

приказаног научног истраживања. 
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Сажетак треба да има између 100 и 250 речи (испод аутора рада) 

штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор иза параграфа 10 pt, (стил 

sažetak). 

Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су 

написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне 

речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза 

параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и 

иза параграфа 30 pt, (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times 

New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt, (стил naslov2). 

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе 

стране странице, први ред увучен 1 cm, простор иза параграфа 3pt, 

(стил tеkst). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се римским 

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, 

часописа, речника и сл.) који се помињу у тексту рада наводе се 

курзивом на језику и писму на којем је публикација чији се наслов 

наводи објављена, било да је реч о оригиналу или о преводу. 

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према 

изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се наводи цитат из 

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 

било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што 

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 

(наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa 

аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке 

странице са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: 

(Петровић, 1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 

непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 
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само година и странице. На пример: „...о овоме је говорио Петар 

Петровић (1981: 111)“. 

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре 

које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између 

њих ставља се црта. На пример: (Петровић, 1981: 135-140). 

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 

се односе на странице у цитираном раду, одвајају се зарезом. На 

пример: (Петровић, 1981: 122, 130). 

Када се у раду помиње више студија које је један аутор објавио 

исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

Уколико библиографски извор има три, четири или пет аутора, у 

уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих 

аутора, док се у сваком наредном навођењу наводи презиме првог а 

осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек и др., 2007). 

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 

без тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део 

текста на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, 

допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 

библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 

будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по 

азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

књиге. Место издавања: издавач. 

Пример: 

Тумарић, М. (2004). Виза. Нови Сад: Тусами. 

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 

енциклопедији или лексикону: 

Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 

поглавља или одреднице. In Иницијал имена и презиме 
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аутора/уредника, Наслов публикације. Место издавања: издавач. 

(стране на којима се налази цитирани рад/поглавље/одредница) 

Пример: 

Roulet, E. (2006). The description of text relation markers in the 

Geneva model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to 

discourse particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов часописа, број волумена/године и број, стране. дои 

број 

Пример: 

Harman, G. (1967). Quine on Meaning and Existence, I. The Death of 

Meaning. The Review of Metaphysics, 21(1), 124–151. 

http://doi.org/10.2307/20124498 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов публикације, број, стране. [on-line]. Доступно преко: 

интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 

Ryan, T. (2004). Turning patrons into Partners When Choosing 

Integrated Library System. 

Infotoday, 15, 4. [on-line]. Доступно преко: 

http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.html [27.03.2004] 

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

(необјављена докторска дисертација / магистарски рад). Назив 

установе, место. 

Пример: 

Ивановић, Б. (2005). Фразеологизми у Лутеровом преводу 

Библије из 1534. године и њихова заступљеност у савременом 

немачком језику (необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, 

Београд. 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

Презиме, иницијал имен аутора (датум и година издавања). 

Наслов чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази. 

 

Пример: 

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, 

стр. 15. 
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Класична дела: 

За велика класична дела попут античких грчких и римских 

текстова, Библије, Кур'ана и сл. треба наводити њихову стандардну 

нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада). 

Пример: 

(Држава: 595а–598а) 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи 

на http://www.apastyle.org. 

Извори се наводе под насловом Извори у засебном одељку после 

одељка Литература, на истим принципима библиографског описа који 

се примењује у одељку Литература. 

Препорука је да се навођене референце провере на сајтовима 

scholar.google.com/, proquest.com/, crossref.org/, vbs.rs/, scindeks.ceon.rs 

kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html, 

kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html  

Сви наведени сервиси пружају помоћ при референцирању за 

различите стилове, као и могућност извоза референци у различите 

формате, за потребе каснијег увоза у различите алате за 

референцирање. Алати за референцирање могу да прикупе метаподатке 

за неку референцу, са веб страница, за касније коришћење у текст 

процесорима. Препоручује се коришћење бесплатних алата за 

референцирање: Zotero, Mendeley, Docear и др. 

Резиме се пише на једном од светских језика, или на српском 

уколико је рад написан на неком страном језику (стил sažetak). 

Кључне речи се пишу на једном од светских језика, или на 

српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne 

reči). 

Радове слати искључиво преко платформе за електронско 

уредништво Асистент. Упутство за коришћење платформе и креирање 

налога можете погледати http://aseestant.ceon.rs/index.php/sinteze 

Службена мејл адреса часописа је  sinteze@vaspks.edu.rs 

 

 

http://scholar.google.com/
http://proquest.com/
http://crossref.org/
http://www.vbs.rs/
file:///C:\Users\KS\AppData\Local\sinteze%209\konacno\scindeks.ceon.rs
http://kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html
http://kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html
mailto:sinteze@vaspks.edu.rs
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