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ФИЛОЗОФИЈА, ОБРАЗОВАЊЕ И СМИСАО  
НЕПРИЈАТЕЉСТВА МОДЕРНЕ КУЛТУРЕ 

 
 

У тексту се тематизује историјски контекст настанка тота-
литаризма и уједно показује смисао данашњег „меког тоталита-
ризма“, који, у односу на онај историјски, постаје апстрактан и 
деперсонализован. Модерни тоталитаризам се јавља у виду 
неолибералног концепта друштва који једину вриједност види у 
тржишној као профитној вриједности. Неолиберални универзи-
тети, као и болоњска концепција универзитета израз су те не-
пријатељске тенденције према сваком образовању и култури 
која не доноси профит, односно према свакој науци која почива 
на слободној и критичкој мисли. Овај облик тоталитаризма први 
пут у историји успио је да нововјековни хуманистички карактер 
културе и образовања покаже у значењу њиховог непријатељ-
ства према модерном човјеку и друштву.  

Кључне ријечи: виртуелно, хуманизам, модерна култура, 
тоталитаризам, неолиберализам, фашизам, деперсонализовано 
образовање 
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Када је француски филозоф  и социолог Жак Елил [Jacques Ellul] 
23. јуна 1945. године, мјесец и по дана након капитулације нацистичке 
Њемачке, објавио текст под насловом Хитлерова побједа? (Ellul, 1945), 
то се у егзалтираној јавности ‒ која је након свих тешких година ратних 
патњи коначно дочекала слободу ‒ морало доживјети као нешто крајње 
запрепашћујуће, а можда понајвише због тога што Елилово питање 
уопште није скривало констатацију о Хитлеровој побједи. Посматрајући 
тај догађај из данашње перспективе, чини се да је то био не само гест 
личне храбрости Жака Елила већ да је он исто тако збуњући и због тога 
што долази од Елила као активног учесника Француског покрета отпора, 
дакле, од некога ко је и сам учествовао у поразу Хитлеровог нацистичког 
режима. 

Повод да напише овај текст Елил је нашао у два Хитлеровa са-
општењa у којима је, мјесец дана прије коначног пораза, прогласио 
потпуно извјесну нацистичку побједу, и то у тренутку када је свима, а 
поготово самом Хитлеру, било јасно да се њемачки пораз не може 
спријечити. Међутим, Елил бјежи од површности непосредног и појед-
ностављеног тумачења Хитлеровог проглашења побједе као нечег што би 
се лако могло објаснити само његовим очајничким покушајем охра-
брења деморалисане њемачке војске. Због тога би и тумачење Хитлерове 
изјаве као оне која има једино маркетиншку сврху подизања морала, за 
Елила било исувише комотно објашњење, јер је, наглашава Елил, Хитлер 
све што је рекао и урадио. Зато, мисли он, и с овом Хитлеровом изјавом 
морамо бити опрезни, не смијемо олако да прихватимо то што је он обја-
вио своју побједу у тренутку када је врло добро знао да су његове армије 
поражене. То је и разлог зашто Елил сматра да Хитлер и није имао у виду 
војну, већ политичку побједу. Није први пут у историји, каже Елил, да 
војно поражени политички порази свога побједника, за шта су примјер 
војске Револуције и Царства, које су, иако поражене, касније, као своје 
насљеђе, током XIX вијека широм Европе пренијеле идеју Републике и 
Слободе. Жак Елил нема дилему да се, за разлику од претходне либе-
рално демократске, овај пут ради о побједи Хитлерове тоталитарне по-
литичке идеје. Због тога Елил и одбија да Хитлерову изјаву о побједи ту-
мачи само као ону која има искључиво пропагандну сврху и којој се уто-
лико још једино може ругати, јер такво пропагандно тумачење несвјесно 
стоји у функцији скривања тоталитарних темеља монструозног 
нацистичког режима. Тумачити и представљати Хитлера само као неког 
менталног поремећеног злочинца, коме су у неком тренутку волшебно 
људи масовно повјеровали и који се, на крају, у свом поразу дави у 
трагикомичним изјавама, заправо скрива суштинско зло, јер се тиме сав 
ужас стварања нацистичког режима посредно ескулпира његовим 
наводним лудилом, као што ће се то касније у бројним објашњењима 
углавном и показати. 
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Хитлер је створио прву праву тоталитарну државу, али у Европи је 
и прије Хитлера постојала дуга традиција која је припремала његову по-
јаву. Хитлер је само довео до врхунца оно што је већ постојало у идејама 
Макијавелија, Ришељеа и Бизмарка, као и државама које су још од 1918. 
живјеле у тој врсти диктатуре и тоталитаризма. Хитлер је, пише Елил, 
заправо само проширио постојећи вирус тоталитаризма и убрзао његов 
развој. Тако је Хитлер створио државу која је за кратко вријеме постала 
чудесно моћна и за остатак свијета готово потпуно премоћна у свим сфе-
рама организације државе: науци, привреди, технологији, војсци, 
управи... и која је, разумије се, на основу те задобијене огромне моћи 
била кадра да поведе тотални рат. Сваки мушкарац, свака жена, свака 
институција, једном рјечју, све, укључујући и најинтимнији живот, било 
је упрегнуто у ратне циљеве државне политике. С обзиром на чињеницу 
да се ратни циљеви обезбјеђују ратним правилима са којима се сви гра-
ђани државе морају ускладити, то и тотална мобилизација мора увијек 
да почива на ратним правилима, а то значи да је она заправо само облик 
укидања индивидуалних права и слобода грађана. Тако се већ тада при 
настанку нацистичке или фашистичке државе видјело да нема тотали-
тарне државе без тоталне мобилизације, односно да је тотална мобили-
зација темељни начин којим се изграђује и функционише тоталитарна 
држава. 

Да би се демократске државе могле супротставити нацистичком 
злу, каже Елил, и оне саме морале су постати тоталитарне, да се апсо-
лутно ефикасно организију, односно да сав друштвени и државни живот 
усмјере ка само једном, ратном циљу. С друге стране, каже Елил, тотална 
мобилизација имала је за посљедицу да су демократске државе себи до-
дијелиле апсолутну власт. Тиме смо, каже Елил, кренули Хитлеровим 
путем, наиме, путем успостављања тоталитарне државе која у својим ру-
кама држи сва финансијска и економска средства, те, по природи ствари, 
техничаре поставља као најважнији слој у друштву. Држава све своје 
послове почиње да обавља преко техничара, ограничава се слобода, 
одбацује једнакост, право на културу, једном ријечју, општа бирократи-
зација државе и друштва постаје нова стварност. Шта је то ако није дик-
татура, пита се Елил. Заправо, то је стварност апсолутистичке државе у 
којој техничари доминирају у свим областима управљања државним и 
друштвеним животом. 

Зато се може очекивати, пише Елил, да се већ сутра у свим зем-
љама свијета успоставе прерушене диктатуре као нужност на коју нас је 
навео Хитлер. И то је још једна Хитлерова побједа. Вјеровање у обећање 
да ће се након рата државе добровољно одрећи своје задобијене моћи и 
наметнутих ограничења јесте вјеровање које је крајње наивно. Много 
причамо о демократији и слободи, каже Елил, али више нико не жели да 
у њима живи. Држава ради шта хоће, јер смо јој препустили све наше 
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одговорности. Чак је и позивање на духовне вриједности, као неко пос-
љедње преостало средство којим би нације могле пружити отпор апсо-
лутној доминацији државе над слободом појединца, постало нешто што 
је, ако тачно ишчитавамо Жака Елила, већ компромитовано, јер је у ме-
ђувремену управо Хитлер пронашао невјероватну формулу за стављање 
духовног у службу материјалног. То је формула чија је намјена да искљу-
чиво служи стицању економске и војне моћи. Постепено ћемо и ми кре-
нути тим путем, пише Елил, па зато Хитлерова побједа и није у форми, 
већ у суштини. Свакако треба реаговати против даљег јачања државе, 
планске економије, полиције, социјалне помоћи, али бисмо тада против 
себе имали цјелокупну нацију, каже Елил, зато што реагујемо против 
ствари које се сматрају добрим, али и зато што више никога не занима 
слобода у односу на државу. Не постоје никаква политичка и техничка 
средства да тај процес уништавања свих духовних вриједности зауста-
вимо, јер њему могу одољети, каже Елил, само они људи који неће при-
стати на ропство које ова цивилизација доноси. 

Након готово пуних 75 година од појаве текста Жака Елила 
Хитлерова побједа? данашња стварност у много чему потврђује оправда-
ност његових критичких разматрања и резигнираних предвиђања. Без 
сумње, у ту врсту драгоцјених критичких увида спада и Елилово упозо-
рење на опасност даљне трансформације либералних демократских 
држава у правцу тоталитаризма, као и туробна констатација да се више 
не виде никаква политичка и техничка средства којима би се тај процес 
могао зауставити. Историјско искуство учи, каже Елил, да државе своју 
моћ никада добровољно не ограничавају, него, напротив, увијек теже ње-
ном увећању у односу на слободу грађана. Такође, од посебне важности 
јесте и Елилова констатација о томе да данас немамо Хитлерову дикта-
туру, мистику и тоталитаризам, али да и даље, као његово насљеђе, има-
мо диктатуру, мистику и тоталитаризам. Тиме се јасно казује да је наци-
зам, на којем се темељила Хитлерова тоталитарна држава, само један, а 
никако нужан облик сваког тоталитаризма. Ипак, ако је Хитлер створио 
прву праву тоталитарну државу у лику нацизма, а као насљеђе оставио 
тоталитарну државу која није нацистичка, онда је неки облик нацизма 
или фашизма свакако увијек опасна и реална могућност у који може да 
се развије сваки тоталитарни државни поредак. 

Херберт Маркузе [Marcuse] (1977, стр. 13-41) у неколико својих 
студија из предратног времена, а посебно у раду Борба против либерали-
зма у схватању тоталитарне државе, дијалектички је развијао тезу да 
либерализам и тоталитаризам настају у оквиру истог поретка, те да је 
отуд тоталитаризам истовремено реакција на либерализам и наставак 
либерализма. Више је него јасно да Маркузе већ тада сматра да је фаши-
зам уско повезан са либералним капитализмом управо зато што је иста 
економска основа на којој настају и један и други облик. У основи иден-
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тично запажање изнијеће и Макс Хоркхајмер тврдећи да су анархизам и 
ауторитарно државно управљање они који припадају истом културном 
раздобљу. Због тога не треба да чуди, али ни да се испусти из разматрања, 
да су у почетку управо либералне државе одушевљено поздрављале по-
јаву фашизма и нацизма, јер су у њима видјеле спас сопственог капита-
листичког поретка од опасности комунизма. Дакле, фашизам и нацизам 
нису видјеле као своје непријатеље. 

Међутим, веома брзо се показало да тоталитарна моћ нема намјеру 
да служи другом, већ једино самој себи, јер једино саму себе види као 
апсолутни тоталитет према коме сви други треба да се управљају. Тако 
је либерализам за тоталитаризам постао нешто крајње немоћно, јер није 
био у стању да са својом болећивом идејом индивидуалне слободе изађе 
на крај са сопственим економским и политичким противрјечностима. 
Због тога се и разлаз либерализма и тоталитаризма брзо десио, али тиме 
није још речено у чему је била немоћ либерализма спрам тоталитаризма. 
Либерална теорија имала је, по Маркузеу, тај недостатак што је бивајући 
идеолошки окренута само појединцу и његовом праву на економску сло-
боду коју је натуралистички тумачила, заправо занемарила тоталитет 
друштва. Либерализам је био спој натурализма и рационализма, док је 
тоталитаризам, по Маркузеу, донио ту новину спајања натурализма с 
ирационализмом. Позивање на природно право Волка, апсолутизовало је 
ирационалност тоталитарног поретка. Тај ће увид касније код франк-
фуртоваца бити често вариран у значењу да и рационализам и ирацио-
нализам израстају у истом поретку. 

Међутим, сличност, али и резигнираност критичке позиције 
франкфуртоваца и Жака Елила још је израженија у поимању историјског 
субјекта који би могао да донесе промјене у (демократијом и либерали-
змом) прерушене тоталитарне државе. Елил мисли да немамо могућност 
отпора, јер је моћ технике коју је бескрајно подстакла тоталитарна идеја, 
она за коју ће касније у својој најчувенијој студији Техника (или улог ви-
јека) казати да она не подразумијева машине, технологију, ову или ону 
процедуру за постизање одређеног циља, већ да је техника свеукупност 
метода рационално развијених ради постизања апсолутне ефикасности у 
свим областима људског деловања (Ellul, 2010, стр. 19). Данашња техника 
не може се упоредити са било чим у прошлости; појединац заправо нема 
избор ‒ може прихватити техничку нужност, гдје ће он сам бити побјед-
ник, али само тако што ће себе неповратно бацити у техничко ропство, 
каже Елил. Од технике нема одбране, резигнирано он казује. Тако је 
Елил, описујући технику као апослутну ефикасност, заправо описао 
суштину примамљивости тоталитаризма уопште, дакле не само за 
капитализам. Свакако, овим је уједно формулисано и модерно техничко 
ропство које нас дефинише све ефикасније и све болније. Апослутна 
ефикасност јесте апсолутни профит, јер је и једина ефикасност оно што 
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ствара профит. Профит ствара и обезбјеђује техника, она је та апсолутна 
моћ према чијој структури организујемо цјелокупно друштво. Она је, 
рецимо и то, суштина тоталитарне моћи. 

С друге стране, Критичка теорија друштва, која након II свјетског 
рата више не види радничку класу као субјект промјене, јер је, како то 
посебно аргументовано показује Херберт Маркузе у дјелу Човјек једне ди-
мензије (Marcuse, 1989), наше друштво и могућности његове интеграције 
покорено не терором, већ снагом технологије, и то на двострукој бази: 
надмоћном ефикасношћу и порастом животног стандарда. Због тога рад-
ничка класа више и није заинтересована за радикалне промјене, и једино 
што интелектуалцу остаје, мисли Маркузе у студији Репресивна толеран-
ција (Marcuse, 1966), што представља задатак и дужност интелектуалца 
јесте да чува историјске могућности за које изгледа да су постале утопиј-
ске. Због тога је задатак интелектуалца да непрестано ради на разбијању 
конкретности угњетавања како би се отворио ментални простор у којем 
се друштво може препознати као оно што јесте и оно што чини. 

Тако се техника, технолошка рационалност као она ирационална 
рационалност појављује као суштина модерне тоталитарне државе. То је 
„меки тоталитаризам“, који не демонстрира отворени терор, али он је у 
форми „демократског тоталитаризма“ само до тренутка када ће моћи да 
утврди да је његова технолошка надмоћ постала недвосмислена. Тада ће, 
као и у Хитлеровео вријеме, настати права опасност по судбину друштва 
и, можда, човјечанства. Зато и данашњи говор о вези тоталитаризма и 
фашизма има само привидно другачији облик него у вријеме њиховог 
настанка. Технолошка структура тоталитаризма неолибералном облику 
капитализма даје готово неодољиву привлачност, јер је то тоталитаризам 
који оно тоталитарно скрива у својој технологији. Технологија ступа на 
мјесто идеологије, те тако технолошка структура тоталитаризма постаје 
исто што и тоталитарна структура технологије, односно идеологија се 
појављује само као технологија. Технологија производи нови техноло-
шки облик интеграције људи у којем привид живи као истинска ствар-
ност. Технолошко отуђење ствара привид интеграције појединаца, али у 
основи интеграција јесте облик новог технолошког ропства у којем се Бог 
те нове технолошке религије сиромашних зове ефикасност. Ефикасност 
је то старо тоталитарно ратно правило које сада у новим околностима 
добива лик технолошког правила са којим се сви морају ускладити. Тако 
се технолошко правило појављује као облик тоталне мобилизације, јер 
тотална мобилизација има само један циљ, а то је ефикасност. 

Међутим, технологија се не појављује само као средство за ефика-
сност, она је сама та ефикасност која од сваког појединца свуда и у сва-
ком тренутку захтијева ефикасност. Људи постају несрећни ако на друш-
твеним мрежама немају очекивани број лајкова, доживљавају истинске 
трауме уколико забораве свој мобилни телефон, а електронски медији 
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свакодневно изручују цунамије пропагандних порука које лажно прика-
зују као информације. Заправо, тоталитарна структура технологије уки-
да информацију и претвара је у маркетинг, јер маркетинг ствара профит, 
а профит је једино оно што је ефикасно. Тако израста нови тоталитарни 
монструм у лику технолошке културе. Култура је увијек схватана као 
простор образовања духа, начин на који се постаје бољи човјек и успо-
ставља боље друштво. Због тога је култура увијек и била ствар образова-
них људи, јер дух мора да се образује, да учини напор да одњегује своју 
људскост, да успостави сопствену слободу свога бића. Тако је култура 
примарно била схватана као нематеријална вриједност, вриједност која 
се не може мјерити материјалним средствима. Међутим, принцип ефи-
касности тотализирајуће технологије неолибералног капитализма први 
пут у историји укида ово хуманистичко значење културе и апослутно га 
трансформише у средство поробљавања. Култура постаје само оно што 
се може технолошки продуковати и репродуковати, наиме само оно што 
доноси профит. Профит не може да чека образоване људе, образовани 
људски дух, јер тада неће ни бити профита, па због тога тоталитарна 
технолошка структура поново прибјегава натурализацији, јер почиње да 
се обраћа само човјековој тјелесности, нагонима, а за то, као што се зна, 
не треба никакво образовање. Спорт и забава постају доминантни облици 
културе, заправо то је оно што Ги Дебор (Debord, 1967) назива „друш-
твом спектакла“, визуелном обманом коју стварају масовни медији. 
Спектакл је у исто вријеме, каже Дебор, резултат и циљ владајућег 
облика производње и представља само срце нестварности нашег друш-
тва. Штавише, спектакл је владајући облик нашег живота, и то у свему: 
вијестима, пропаганди, забави. Тако је технолошка култура, апсолутизу-
јући индустријску културу, први пут у историји, културу учинила човје-
ковим непријатељем, јер култура више нема ништа заједничко са образо-
вањем, већ само са материјалним успјехом, заправо ефикасношћу ства-
рања профита. 

И само образовање технолошки је трансформисано. Хумболтовски 
универзитет имао је за циљ национални препород базиран на универзал-
ним европским вриједностима слободног хуманистичког образовања и 
принципу самосталности научног истраживања, али је продор неолибе-
ралне идеје, снажно уграђене у болоњску концепцију високог образо-
вања, доводећи у питање свако универзитетско образовање које не до-
носи профит, угрозио и све оно тржишно непрофитабилно знање на ко-
јем се суштински једино темељи не само национални већ и европски 
идентитет. То је и један од најважнијих разлога зашто је болоњски систем 
образовања, признајући једино оно знање које доноси профит, а свако 
друго проглашавајући у крајњој консеквенци нечим непотребним, зако-
нито довео како до маргинализовања значаја националног идентитета 
тако и до дискриминације филозофије као и свих других друштвених и 
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хуманистичких наука. Постојећа структура и начин рада на овим новим 
неолибералним универзитетима постали су потпуно подређени удруже-
ној техничко-специјалистичкој и тржишној концепцији, што је довело до 
невјероватне  бирократизације рада, технократског начина управљања 
високим образовањем и, у консеквенци, стварањем претпоставки за уки-
дањем слободног и критичког мишљења. Због тога и свако наредно пи-
тање о смислу нашег индивудуалног и друштвеног живота биће немоћно 
уколико стално нема у виду технолошку структуру тоталитаризма као 
тоталитарну структуру технологије, односно као технолошку тотали-
тарну културу непријатељску према човјеку. 
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PHILOSOPHY, EDUCATION AND ENMITY MEANING OF  
MODERN CULTURE 

 
Summary 

 
The text deals with the historical context of the emergence of 

totalitarianism and at the same time shows the meaning of today's "soft 
totalitarianism" which, in comparison with the historic one, becomes 
abstract and depersonalized. Modern totalitarianism arises in the form of a 
neoliberal concept of a society that only recognizes market value as a profit 
value. Neoliberal universities, as well as the Bologna concept of the 
university, are the expression of this enmity tendency towards any 
education and culture that does not bring profit, that is, towards any science 
based on free and critical thought. For the first time in history, this form of 
totalitarianism, has succeeded in presenting the modern humanistic 
character of culture and education in the meaning of its hostility towards 
modern man and society. 

Кey words: virtual, humanism, modern culture, totalitarianism, 
neoliberalism, fascism, depersonalized education 
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ЕКСЦЕНТРИЧНА ПОЗИЦИОНАЛНОСТ ЧОВЈЕКА 
(о филозофији Хелмута Плеснера) 

 
Сваки стадијум у развоју историје, слушајући Плеснера, 

посједује своју „ријеч водиљу”. Дух осамнаестог вијека саобра-
жавао се са појмом ума ‒ промишљања деветнаестог вијека за-
окупио је појам развоја, а почетак двадесетог вијека обиљежен 
је феноменом живота. Овај, нови, парадигматски појам, којим 
се покушавају обухватити и дефинисати и природни феномени 
и готово све културне творевине човјека, било да је ријеч о ду-
ховној било о материјалној култури,  а који је, тврдићемо, уве-
лико важећи и за савремени свијет, Плеснер доживљава као не-
оспоран. Он је позициониран понад било које идеологије ‒ и 
Бога и државе, и природе и историје. У овој ријечи су садржане 
и у њој се сагледавају и сопствена снага и сопствени динамизам 
епохе. Хазардност и радост усљед очекујуће непознанице будућ-
ности, али, истовремено, и сопствене слабости, немоћи и неспо-
собности.  

У раду ћемо покушати показати који су то епистемолошки 
мотиви који су усмјерили Плеснерову мисао ка прихватању и 
форсирању феномена живота као централног филозофског 
појма, при чему ћемо пажњу посветити утицају Хусерлове ране, 
дескриптивне феноменологије. Даље, а на основу Плеснеровог 
одређења човјека као ексцентрично позиционираног бића, 
настојаћемо показати на који се начин овако, специфично де-
финисина „суштина“ људске природе, испоставља као пре-
дрефлексивни, биолошки услов могућности културних творе-
вина. И, на крају, а на основу претходних апорија, трудићемо се 
да се јасно одредимо према најопштијем тону и карактеру 
Плеснерове филозофије. – Да дамо одговор на питање да ли се 
његовој мисли недвосмислено могу придодати предикати сци-
јентистичког позитивизма – духа  времена важећег за савреме-
ност - или је, насупрот, Плеснерова филозофија један од ријет-
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ких покушаја да се оно што је ствар метафизике изнађе и искаже  
као неизоставни елемент најприземнијих, биолошких елеме-
ната људске природе. 

Кључне ријечи: сазнање, Плеснер, позиционалност, 
ексцентричност, биологија 

 
 
 

1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ, ПОЗИЦИЈА И СПЕЦИФИЧАН  
ТОН ПЛЕСНЕРОВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 
 

Већ нас просте, номиналне, дефиниције кључних појмова 
Плеснерове [Plessner] филозофије упућују и на посебно разумијевање  
бити личности и на  посебно поимање бивствовања; културе; интерперсо-
налности; духа; заједничког свијета – уопште, свих оних недовољно 
расвијетљених и саморазумљиво прихваћених феномена неразлучивих 
од сваког озбиљнијег покушаја досљедне и достатне анализе темата 
Човјек. Најједноставнија, значењска анализа сложеног појма антрополо-
шког закона утопијског стајалишта – његова номинална дефиниција – 
тако упућује на бивствујуће које се налази у посједу могућности преби-
вања, постављености, у мјесту без мјеста – у утопос-у. Појам закона при-
родне артифицијелности, потом, показује на својеврсну природну непри-
родност, или, неприродну природност, испостављену као једну од кључ-
них одлика бити човјека. А, даље, закон посредоване непосредности, на 
индиректно директан однос према цјелокупности бивствујућег. Сви ови 
закони, и понаособ и у заједничком међуодносу, представљају модусе 
реализације и манифестовања тзв. ексцентричне позиционе форме, 
дакле, номинално, положаја који се налази на одстојању од самог себе,  
сопственог центра,  а који представља за човјека карактеристичну форму 
његове фронталне постављености према околини (Плеснер, 1981, стр. 
353).  

Са логичког становишта, сваки од горенаведених појмова изражава 
узорне примјере мисаоних бесмислица. Сваки од њих је, напросто, окси-
морон – contradictio in adjecto.  Противрјечност која нарушава основне 
принципе традиционалне логике, али не и противрјечност која, како ка-
зује Плеснер,  по себи пропада и у себи се урушава, него таква која се 
саморазрјешава не поништавајући се и остајући смисаона чак и онда 
када аналитичка логика не може да је опојми (уп. Плеснер, 1981, стр. 
394). Нелогичност номиналних дефиниција, другим ријечима, показује 
на најбитније карактеристике реалних дефиниција Плеснеровог фило-
зофског пројекта. Противрјечност логичког постаје жива основица, ди-
намична битност људског.  
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Тако, закон природне артифицијелности казује да је човјек прину-
ђен да креира сопствени живот и сопствена правила у свијету у којему се 
затекао, а у сврху компензације изгубљености своје непосредне, при-
родне позиционираности карактеристичне за остала жива створења. 
Човјек је принуђен да ствара сопствену природу. Закон посредоване непо-
средности, даље, казује да релација између ексцентрично позиционира-
ног људског бића и његове (природне) околине – активно посредована 
његовом тјелесном конституцијом – дозвољава и објективизацију себе и 
објективизацију природе, као и свих производа људскога рада, спосо-
бношћу креирања дистанце између сопства и околнога свијета – природ-
нога и створенога. Илузија о непосредном одношењу и позитивној коре-
лацији механизама наше свијести према објективној стварности резул-
тат је заборава посредничке улоге наших чула, непосредно и незаоби-
лазно присутних у свим когнитивним актима. Оно што човјек ствара и 
што улази у сферу културе његов је сопствени продукт, али је истовре-
мено и независан од њега, зато што човјек може руковати само са ства-
рима које имају сопствену стварносну садржину. „Оно, дакле, што улази 
у сферу културе, показује везаност за људско ауторство и, истовремено 
(и то у истој мјери), независност од њега“ (Плеснер, 1981, стр. 391). 
Ексцентрична позиционалност овим је законом одређена као положај у 
којему је субјекат живота индиректно-директно повезан са свим оста-
лим (уп. Плеснер, 1981, стр. 394). За закон утопијског стајалишта мо-
жемо казати да представља општију варијацију дефиниције ексцен-
тричне позиционираности. Свако људско биће доживљава сопствену, 
конститутивну, егзистенцијалну неукоријењеност (уп. Плеснер, 1981, 
стр. 413), која га тјера да изнова и изнова, у потрази за изгубљеним „злат-
ним добом”,  трансцендира све што је постигнуто. Али, ријеч је о неуко-
ријењености која му, уједно, конституише свијест о супстанцијално 
испостављеном космосу, Богу – о свим оним идејама које превазилазе 
могућност разумске, логичко-математичке рефлексије. 

Уколико бисмо гореисказану логичку проблематику превели  у 
околишта метафизике, могли бисмо казати да Плеснерова филозофска 
антропологија, сагледана са историјско-филозофског становишта, зау-
зима својеврсну посредничку, али, свакако, самосвојну, теоријску пози-
цију између Шелерове [Scheler] и Геленове [Gehlen] филозофско-антро-
полошке концепције.  Иако Плеснер за полазишну тачку Ступњева орган-
ског и човјека преузима Шелерову конструкцију степеновања органског, 
и иако као и Гелен заузима полазиште филозофске биологије постав-
љене на мјесто, нећемо погријешити, фундаменталне онтологије, ни код 
једног ни код другог Плеснеровог филозофског савременика не можемо 
увидјети примјере доктринарно постављене негативне метафизике 
и/или апофатичке логике,  експлицитно изображене и развијене у 
Плеснеровом дјелу (уп. Rehberg, 2009, стр. 144).  
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Тако, човјек је, по Плеснеру, Homo absconditus – себи и свијету 
отворено бивствујуће свјесно своје скривености (уп. Plesner, 1994a, стр. 
204). „Он се никада не може посве спознати у својим чинима – он познаје 
само своју сјену, која трчи пред њим и иза њега заостаје, отисак, упут на 
себе самог“ (Plesner, 1994a, стр. 206). Из истог, сваки покушај или ишче-
кивање једностране и коначне, аподиктичне дефиниције човјека – све 
тежње ка супстанцијалним одређењима посебности његове разумске, 
умствене, духовне или личне природе уопште – морају завршити у не-
убједљивим редукционистичким паралогизмима. Логика идентитета и 
логика форме, или, уједно, логика формалног идентитета, увијек је мање 
и, истим, на мањој или вишој дистанци, даље од онога што јесте и што 
изнова и изнова, тек, само треба да… буде бит људскога – особеност лич-
ног карактера људске природе. „Као ексцентрично организовано биће, 
човјек себе тек треба да направи оним што већ јесте“ (Plesner, 1994a, стр. 
378).  

Управо таква „суштина“ човјека, слушајући Плеснера, јесте и пре-
дрефлексивни услов могућности његових духовних и материјалних тво-
ревина. Конститутивни, битно људски недостатак еквилибријума – беза-
вичајност људске природе - заправо, представља извориште и покретачку 
снагу културе. 

 
2. ЕПИСТЕМОЛОШКИ МОТИВИ ПЛЕСНЕРОВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 

 
Сваки стадијум у развоју историје, слушајући Плеснера, посједује 

своју „ријеч водиљу”. Дух осамнаестог вијека саображавао се са појмом  
ума, промишљања деветнаестог вијека заокупио је појам развоја, а поче-
так двадесетог вијека обиљежен је феноменом живота (уп. Плеснер, 
1981, стр. 31). Овај, нови, парадигматски појам, којим се покушавају обу-
хватити и дефинисати и природни феномени и готово све културне тво-
ревине човјека, било да је ријеч о духовној било о материјалној култури, 
а који је, тврдићемо, увелико важећи и за савремени свијет, Плеснер до-
живљава као неоспоран. Он је позиционирана понад било које идеологије, 
и Бога и државе, и природе и историје. У овој ријечи садржане су и у њој 
се сагледавају и сопствена снага и сопствени динамизам епохе. Хазард-
ност и радост усљед очекујуће непознанице будућности, али, истовре-
мено, и сопствене слабости, немоћи и неспособности. Недостатак зави-
чајности, непосредности и саме припремљености за живот (уп. Плеснер, 
1981, стр. 32). 

Двије појаве заслужне су за устоличење феномена живота на мје-
сто категоријалног појма филозофске антропологије и, сходно њеној 
основној намјери – филозофска анропологија има задатак да нам у 
своме методолошком окриљу и из својих теоријских полазишта понуди 
рјешења за основне филозофске проблеме – филозофије уопште.  Утицај 
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тада новоприспјелих епистемолошко-логичких налаза Хусерлове  
[Husserl] феноменологије, прецизније, плодна употреба метода дескрип-
тивне феноменолошке анализе, карактеристичне за прву фазу његовог 
мисаоног развоја концентрисану око Логичких истраживања (уп. 
Husserl, 2005, стр. 647), дозвољавала је да се посредством моћи катего-
ријалног опажања и филозофски и искуствени ставови обиљеже и сведу 
на један,  непосредно сагледан, изворни именилац (уп. Plesner, 1994б, 
стр. 127-128). Методске предности изникле у околиштима феноменоло-
гије отварале су нове хоризонте могућностима разрјешења декартовске 
„супстанцијалне кризе” проистекле из доктринарно етаблираног дуали-
зма res cogitans и res extensa,  али и с њом конвергирајућих идеалистичких 
теоријских предрасудности заједничких свим модусима/струјама ње-
мачке класичне филозофије. „Гдје се год јавила опасност да се теорије 
залете или проблеми постану догматични, феноменологијски се гледе 
онога с чиме проблеми и теорије отпочињу даде задобити предтеоријски, 
директни ‛зорни’ контакт“ (Plesner, 1994б, стр. 127-128). Дескриптивно-
феноменолошки захват предискуственог, структуралноаналитичког 
сагледавања цјелокупности бивствујућег ‒ универзално примјењив на 
предмете мишљења уопште ‒ дозвољава да се поново загледамо у оне 
области бивствовања које су неоправдано искључене из дотадашњег 
терминолошког инструментарија науке, а без којих наука, опет, не може 
начинити ни један једини корак. Ријеч је о методолошком „кораку више” 
усљед новооткривене могућности погледа „у ниже” – у феномене, дато-
сти придржане само доживљавању, опажању или сагледавању суштине (уп. 
Плеснер, 1981, стр. 59-60).  

Тек овакав методолошки апарат могао је одговорити захтјевима за 
науком о човјеку која треба да превазиђе његово нововјековно редукци-
онистичко одређење представљено у виду карантински изолованог, суп-
станцијалног субјектума цјелокупности духовних и материјалних творе-
вина – културе сагледане у њеном најопштијем појмовном одређењу - и 
упутити на науку која у најширим оквирима природе и егзистенције, у 
битној корелацији са њима, тражи одговор на питање о човјеку као лич-
ности (уп. Плеснер, 1981, стр. 58). „Ако она (филозофска антропологија 
‒ прим. аут.) то не учини, остане ли она филозофија повијести или фи-
лозофија културе, а природу, сферу тјелесног битка, препусти природној 
науци, онда она у најгорој инконсеквенцији ради против своје сопствене 
идеје и прави поново стару грешку...“ (Плеснер, 1981, стр. 58-59).  

Друга појава из периода првих декада двадесетог вијека заслужна 
за етаблирање појма живота и развој науке чији је централни дио заокуп-
љен изучавањима бити психофизички неутралне личности (уп. Плеснер, 
1981, стр. 59) ‒ једно од Плеснерових одређења филозофске антрополо-
гије – јесте установљавање филозофске биологије. Основно извориште 
идеја за науку која, по Плеснеровим ријечима, служи као претпоставка 
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филозофске антропологије (уп. Плеснер, 1981, стр. 353) проналази се у 
Икскиловој [Јаcob von Uexküll] формулацији околног свијета. Инспири-
сан Кантом и Хусерлом, Икскил тврди да је за разумијевање биолошких 
категорија неопходно узети у обзир значење, важност и функцију окол-
ног свијета и улогу коју он игра у конституцији органскога уопште 
(Uexküll, 1926, стр. 56).  „Будући да никада не можемо знати како и шта 
животиње доживљавају, а поврх тога разумијевање њиховог понашања 
зависи од околности под којима оне живе, Икскил упућује биологију на 
студиј узајамних односа између организма и milieua, који је за њега мје-
родаван, поља околности: околни свијет“ (Plesner, 1994ц, стр. 29). 

Сваки од релевантних представника филозофске антропологије за-
почиње своја систематска промишљања позиционирањем органског у 
позитивну, конститутивну корелацију спрам своје околине, одакле, кроз 
мање или више различите класификације и елаборације, треба да се до-
сегне до највиших манифестација живога резервисаних за човјека – до 
његове личне/умствене/духовне природе. Важност овако конципираног 
истраживачког подухвата огледа се и у дистанцирању и дистингвирању 
од пређашњих онтолошко-телеолошких поставки карактеристичних за 
њемачки класични идеализам - у дистанцирању од,  прије свега,  
Хегеловог повијесног онто-тео-логичког концепта - али и од непримје-
реног редукционизма којим се феномен ума покушао демонстрирати 
помоћу тада важеће, дарвиновске, еволутивно-биолошке парадигме (уп. 
Fischer, 2009, стр. 155). И идеалистичко-повијесно, и биолошко-еволу-
тивно, другачије, саморазумљиво претпостављају саму могућност пови-
јесно-еволутивних процеса којима се тек са Плеснеровом филозофском 
антропологијом проналази и обезбјеђује мјесто у посебностима органске 
структуре човјековог битка. 

Овакве, филозофско-биолошке, полазишне основе филозофске 
антропологије указују и на један, назваћемо га, „системски парадокс” -  
присутан у самој сржи нове науке о човјеку. Наиме, Икскилијеви мотиви 
започињу из потребе за установљавањем објективног појмовног и мето-
долошког апарата примјереног и достатног зоопсихолошким истражива-
њима, чиме би се избјегла дотадашња ограничења присутна у, декартов-
ски обиљеженим, ставовима да је  приступ феноменима психологије мо-
гућ једино уз употребу непосредног; интуитивног; интроспективног са-
мопосматрања; резервисаног само за моћи људске спознаје (уп. 
Плеснер, 1981, стр. 353). Требало је превазићи антропоцентрични и 
антропометрични, традиционални приступ апоријама (зоо)психологије, 
који је већ у самим доктринарним полазиштима онемогућавао прилаз 
разматрањима усмјереним ка проницању у унутрашњи живот биљака и 
животиња – органскога уопште. Појмом околног свијета филозофска би-
ологија требало је да обезбиједи јединствен методски приступ посебно-
стима у планским и функционалним порецима специфичним за било 
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коју животињску врсту понаособ, чиме би се избјегло свако аналогно ту-
мачење из људског доживљавања (уп. Плеснер, 1994д, стр. 84). „Да бисмо 
знали како они (анималне врсте ‒ прим. аут.) виде и како је њима код 
тога при души, морали бисмо напустити сами себе“ (Плеснер, 1994д, стр. 
84).  

За будуће и даље установљавање и развој филозофске антрополо-
гије битно је да је исти подухват, који је у почетку био ограничен само на 
проучавања анималнога свијета, а који се етаблирао дистанцирањем од 
антрополошких мјерила, управо  послужио као примјер могућности „ла-
бављења” увелико догматизоване разлике душа/дух/тијело, типичне за 
дотадашње филозофске и антрополошке теорије.  Другим ријечима, да 
бисмо пришли човјеку; да бисмо у потуности расвијетлили оно што 
човјека чини човјеком,  требало је – у томе се састоји горенаведени „па-
радокс” – обезбиједити дистанцирану теоријску одступницу ослобођену, 
управо, свих људских мјерила. Иако је човјек, неупитно, централни те-
мат, полазна позиција нове науке о човјеку није могла започињати од 
човјека. – Из дотадашњих предразумљивих и саморазумљивих, устаље-
них представа које већ претпостављају и предмет свога научавања и ве-
лики број његових већ датих и већ спознатих одлика или особености. 
Нова, филозофска антропологија не полази од људске, него од предљуд-
ске темељне структуре која се са Плеснером и Шелером заједнички име-
нује категоријом/феноменом живота, „једне анонимне моћи, за коју се 
вјерује да је могла продуковати организме и међу њима човјека, кога 
обухвата и носи у свим његовим манифестацијама, као што онда и он њу 
поима и савлађује“ (Плеснер, 1994д, стр. 73). 

Полазишна категорија филозофске антропологије служи сврси 
успостављања нове, основне епистемолошко-методске полазишне пре-
мисе филозофске антропологије, која нас научава да је могуће заузети 
непристрасну сазнајну позицију према свим дотадашњим модусима суб-
јект-објект релације. Импликација садржана у пројектовању живота на 
мјесто темељног феномена/категорије упућује да се до тада, принципи-
јелно, унутрашње генерисан субјект-објект однос може посматрати са 
спољашњеж, објективне, дистанциране тачке сагледавања.  Рефлексија, 
сазнајни напори уопште, тиме нису ексклузивно право субјекта субјект-
објект релације, нити његов производ, него се успостављају и описују на 
суб-људском, објективном, нивоу заједничком за све што је органско (уп. 
Fischer, 2009, стр. 156). О рефлексији се, једноставније, не рефлектује, 
него се иста описује у непосредном сагледавању органског позициони-
раног у позитивној корелацији с околним свијетом. Свијест, тиме, није, 
напросто свијест разумом обогаћеног бића које се налази у самјеравају-
ћем, логичко-математичком, односу према већ-некако-датом богатству 
цјелокупности бивствујућег, него се и она, њена могућност, проста да-
тост моћи сазнања покушава исказати на предрефлективним, непо-
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средно дескриптивним равнима живога уопште – у животу као претпо-
ставци. Епистемолошка и онтолошка проблематика овим се плодно пре-
плићу, јер дистанцирано постављање и сагледавање субјект-објект рела-
ције имплицира и да се, супротно свим априористичко-конструктиви-
стичким концепцијама израслим из околишта Кантове [Kant] трансцен-
дентално-критичке филозофије, сазнајна релација сада исказује у бив-
ствујућем као бивствујућем – да се појављује као присутна у  бивствују-
ћем као таквом. То, наравно, никако не значи повратак новој онтологи-
зацији, новој субјективизацији супстанције, него, видјећемо, онтичкој 
посебности органске позиционираности људскога бића. 

Живот разумије живот, али се у том разумијевању, у самосазна-
вању не испуњава, него, напросто, довршава (уп. Плеснер, 1981, стр. 52). 
Сазнање живота није сазнање о животу, него манифестација највишег а 
животног облика и постигнућа. Филозофска антропологија постављена 
на овако замишљеним основама не може бити само наука ограничена на 
„човјека као личност, као субјекта духовног стваралаштва, моралне одго-
ворности, религиозне податости, већ мора уједно обухватити цијели 
округ егзистенције и природе, која је на истој висини с личним животом, 
која је према њему у битној корелацији“ (Плеснер, 1981, стр. 58).  

Овакве Плеснерове поставке имају намјеру и да критикују и да 
одбаце идеалистичке генеалошко-повијесне теорије о личном карактеру 
људске природе, упућујући им примједбу да се феномен личности у 
њима некритички непосредно дедукује из духа, не изводећи дух из  по-
себности људске животне конституције и, штавише, неријетко претпо-
стављајући и оцјењујући дух као својеврстан дар божанске природе. Али, 
критика није заобишла ни натуралистичке теореме о генези личности, 
иако им Плеснер, евидентно, придаје благу предност, с обзиром да се дух 
и духовност покушавају појаснити као својеврстан дериват природних 
слојева људске егзистенције. И један и други приступ, по Плеснеру, завр-
шавају у неоправданој компетенцији једног вида бивствујућег, из којег, 
накнадно, треба извести и исказати све конститутивне особености људ-
ског, личног битка. И једна и друга теоријска концепција „апсолутизују 
једну сферу, једном физичку, други пут спиритуелну, и сваки пут другу 
сферу чине зависном од прве, а да ипак нису у стању да покажу како 
управо једна сфера долази у зависност од друге” (Плеснер, 1981, стр. 34). 

Другим ријечима, сваки дуализам упућује на догматизам. На нере-
флектоване претпоставности непримјерене научном и филозофском 
погледу на свијет. Јер, немогућност или недостатност демонстрације 
онога „како” везе, како односа духа и тијела, субјекта и објекта, нужно 
говори и о пресупонираним догматским ставовима о ономе „шта” сваког 
од појединачних елемената претпостављених парова. Нејасности у дока-
зивањима и оправдавањима претпостављене симбиотичке везе духа и ти-
јела - непримјерени скок из једне димензије у другу - нужно упућују и на 
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нејасности и недосљедности у описима и експликацијама природе, бити, 
појма, и једног и другог, и духа и тијела понаособ. Даље и више - овдје 
започиње Плеснеров „монизам“ и разликовање спрам Шелерове фило-
зофско-антрополошке концепције - ако не можемо са сигурношћу, јасно 
и разговијетно доказати и показати како је могуће да сазнање (субјект) 
погађа оно што му је трансцендентно (објект), онда не можемо тврдити 
ни да је то уопште могуће (уп. Хусерл, 1975, стр.  51).  

Супротно трансценденталном, Плеснеров филозофско-антрополо-
шки наум захтијева један биолошко-филозофски априори – скуп темељ-
них животних категорија које, за разлику од Кантовог ограничења на 
услове могућности сазнања, треба да искажу претходеће услове могућ-
ности људског бића – услове под којима човјек уопште постоји (уп. 
Крстић, 2007, стр. 10). Из тако конципираних животних категорија, које 
досежу до најдубље, чулно-тварне тјелесне сфере живота, треба извести 
и сажети цјелокупну структуру филозофије и/или филозофске антропо-
логије и дати одговоре на сва битна питања људске егзистенције (уп. 
Плеснер, 1981, стр. 54).  

Категорије живота и позиционалности, које се у Плеснеровом фи-
лозофско-антрополошком индексу појмова налазе једна поред друге, 
приказане су у, логичким рјечником казано, битно саодређујућем од-
носу дефиниенса и дефиниендума, и представљају фундаментална по-
лазишта из којих треба да се изведу и демонстрирају сви посебни пој-
мови и феномени његовог научавања о човјеку и његовом, специфично, 
личном битку. 

 
3. ОД ФЕНОМЕНА ЖИВОТА ДО ФЕНОМЕНА ЛИЧНОСТИ 

 
Вођен отпором произашлим из апорија које нам је донио модерни, 

дуалистички, декартовски поглед на свијет, који је органску природу 
сагледавао било као физичку, тјелесно простирућу супстанцију доступну 
самјеравањима карактеристичним за природне науке, било као немате-
ријалну, мислећу супстанцију резервисану за људску и божанску при-
роду, Плеснер нам је покушао понудити алтернативни приступ сагледа-
вању феномена живота. Анализирајући начин на који се нежива природа 
појављује у односу на живу, органску, указао је на специфичну разлику 
садржану у чињеници да се нежива, неорганска природа, сходно својим 
просторним границама, исказује као индиферентно организовано једин-
ство својих атрибута. – Да је, другим ријечима, самодовољна и независна 
од околине у којој се појављује и, истим, межуративно дохватљива и 
исказљива простим описивањем, набрајањем и елаборацијом свих њених 
видљивих, просторно-временских аспеката и атрибута (уп. Oele, 2007, 
стр. 7). 
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Супротно овоме, особености живога свијета надилазе могућности 
методолошког апаратуса природних наука. Природа живога увијек је 
нешто више од скупа и описа специфичних квалитета, активности, на-
вика, физиолошких процеса – уједно, више од својих просторно-времен-
ских детерминанти. Оно што остаје неухватљиво логичко-математичком 
сагледавању природних наука при дефинисању феномена живота јесте 
условљавајући суоднос којим се органско интегрише у своју околину. – 
Живо изниче у својој околини, зависи од ње и уједно јој се на специфичан 
начин супротставља. Сви организми, посебности свих живих врста, 
разликују се начином на који се, у интеракцији са средином, везују за њу 
(уп. Oele, 2007, стр. 33). 

Да би обухватио и обиљежио ову посебност феномена живота, да 
би га дистингвирао од неживога, Плеснер уводи категорију позиционал-
ности, дескриптивно и демонстративно неодвојиву од појма границе (уп. 
Плеснер, 1981, стр. 174).  

У случају неживе природе, граница је напросто просторна 
одредница на којој једна дата ствар, предмет завршава своје присуство. 
Граница неживог идентична је са његовом простом физичком формом, 
спољашњим обрисима, и као таква не представља ништа друго него 
индиферентни прелазни медијум од једне ка другој, неживој ствари. Не-
анимирана природа, једноставно, испуњава одређени простор, ожив-
љена природа, како каже Плеснер – заузима га. У случају живога, гра-
ница је саприпадна његовоме тијелу и кроз релацију према њој живо ти-
јело уједно је усмјерено према сопственоме центру и изван њега, према 
функционално и активно саобразујућој околини. Није ријеч само о томе 
да живо напросто испуњава тачку у координатном систему простора и 
времена, оно своје мјесто „посједује” (уп. Lyon, стр. 208).  

Мање или више разлике којима се, даље, описују специфичности 
вегетативне, отворене и анималне, затворене форме позиционалности 
представљају само проста класификацијска нијансирања с обзиром на 
битно другачији, посебан супстанцијално различит, али кругом живота, 
ограничен карактер човјековог односа према свијету, као и позиције и 
улоге  којом се одликује његово бивање у њему. Јер, иако је принципи-
јелни појам Плеснерове филозофије (живот) заједничка особеност 
органскога уопште, дакле и људског – живот у смислу да сваки живи 
организам заузима специфичну позицију према својој околини ‒ начин 
на који је биљка или животиња позиционирана у своме milieu-у фунда-
ментално је различит од начина на који је човјек позициониран у своме 
свијету. Околни свијет животиње је стриктно, детерминистички, фоку-
сиран око њеног животног центра, из чега је, управо, анимално органско 
биће централно постављено у односу на своју околину.   Стога што оно 
што се назива околни свијет недвосмислено и чврсто кореспондира са 
физиолошком организацијом анималног организма – такав организам 
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посједује неизмјењиву, строго дефинисану, фронтално постављену пози-
циону форму. „У својој егзистенцији управљеној према околини туђе да-
тости, животиња заузима позицију фронталности. Она живи одвојено од 
околине и истовремено везана за њу…“ (Плеснер, 1981, стр. 357). 

Једноставније казано, природа и животињски организам чврсто су 
функционално срасли једно са другим. Све што јој је потребно за несме-
тано бивање у свијету, она проналази у сопственом окружењу, али, и то 
је једна од битних разлика, сваки поремећај околнога свијета претпо-
ставља и, сходно интензитету и квалитету истог, аналогну узрупацију у 
конституцији анималног организма. – У граничним ситуацијама и његов 
нестанак. Слично Геленовој формулацији дефицијентности, ефицијен-
тност анималног присутна је само у строгом еквилибријуму свога еко-
система. Свака промјена у њему значи и несавладиве препреке за, у 
систем неповратно инкорпорирану, животињу.  

Човјек, насупрот, не посједује евидентно изображен план и мјесто 
у свијету у којему би могао изнаћи коначно испуњење својих страсти и 
жеља. Његова позиција увијек подразумијева својеврсне вишкове стрем-
љења, захтјева и усмјерења. Позиционалност човјека одликује се и 
дистингвира од посебности анималног суодноса с околним свијетом 
тиме што се, поред могућности да начини отклон од околнога свијета, 
уједно одликује и способношћу да се дистанцира од сопственог, фрон-
тално постављеног, искуственог центра. Он доживљава и зна сопствени 
центар. – Карактер његове позиционалности тиме је ексцентричан. 
„Живо тијело на животињском ступњу нема пуног рефлексивитета. Ње-
гова у себи постављеност, његов живот из средине образује, додуше, упо-
риште његове егзистенције, али није у односу према њему, није му дат“ 
(Плеснер, 1981, стр. 354). 

Фронтално и центрично позиционирано према својој средини, ани-
мално биће доживљава и искушава сопствени свијет, и тако гради себе 
као рефлексивно јединствено живо биће. Али, оно не искушава само себе 
– недостаје му (само)рефлексивност. Искусити себе значи дистанцирати 
се од себе, од сопственога центра рефлексивних доживљаја, или, наново 
успоставити своју, сада ексцентричну позициону форму. Тек када центар 
позиционалности заузме дистанцу спрам сама себе, можемо говорити о 
потпуној рефлексивности живога система. Такво биће „има себе само, 
зна за себе, само себе може да запази и у томе је оно Ја, оно прибјежиште 
сопствене унутарњости које је иза себе...“ (Плеснер, 1981, стр. 356). 

Тежина оваквог стајалишта, дословно, неисказива је. Центар суб-
јективности резервисан за посебност ексцентричне позиционе форме, 
постаје пол који се не може објективирати, а који управо заузима објек-
тивирајућу позицију према цјелокупности бивствујућег. – Који као суб-
јект стоји и насупрот себе и насупрот свијета, истовремено измичући тој 
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супротности (уп. Плеснер, 1981, стр. 373). Ја, оно што дозвољава да се 
предмети сагледавају у просторно-временским одређењима, ономе 
Овдје-Сада, исто је оно Ја које доживљава своју безмјесност и безвреме-
ност – које се више не може гурнути у поље предмета (уп. Плеснер, 1981, 
стр. 356-357). 

Изразито људска форма позиционалности ипак je троструке при-
роде. Први члан тријаде саприсутан у позиционој структури људске егзи-
стенције заједнички је свему што је органско. Ријеч је о живом тијелу 
или о позиционираности уопште – најопштијем облику живота као 
таквог. Сваки човјек је, нужно и напросто, једно живо тијело.  Други члан 
је заједнички и анималној и људској природи и у степеновању органског 
одговара ономе што се одликује затвореном, централистичком, позици-
оном формом. Другим ријечима, човјек је и тијело и унутар сопственог 
тијела као центра доживљаја. Он посједује унутрашњи, душевни живот 
којим искушава себе, зна за себе и ствари из свога околнога свијета. 
Tрећи члан је резервисан само за човјека, и он је заслужан за образовање 
личног карактера људске природе. Људска бића су „одушевљено” живо 
тијело које искушава, али и која стоје у  посједу могућности заузимања 
тачке проматрања изван сопственог тијела, са које сагледавају себе као 
природу која, управо,  има „одушевљено” живо тијело. „Позиционално 
имамо нешто троструко: живо је тијело, оно је у том тијелу (као уну-
трашњи живот и душа) и ван тог тијела као гледиште, с којег полазећи и 
једно и друго јесте. Индивидуум који је позиционално тако окарактери-
сан назива се личност“ (Плеснер, 1981, стр. 358). 

 
4. ОД ЛИЧНОСТИ КА КУЛТУРИ 

 
Извориште могућности битно људске, персоналне природе, важно 

је нагласити, није неки нови тип органске, позиционе организације, како 
је то видљиво у разликовању вегетативне (отворене) и анималне (затво-
рене) форме позиционалности. Тјелесно, ми смо и даље анимална бића, 
или, тачније, посједујемо све оне карактеристике заједничке свему што 
се може означити живим/органским/позиционираним. – Али, ријеч је о 
анималном које се налази на двострукој дистанци према сопственом ти-
јелу. Ми не посједујемо само унутрашњи живот, различит, иако не и 
одвојив од наше просте физичке егзистенције него и моћ дистанцираног 
сагледавања постављену изнад и насупрот унутрашње структуриране, 
централистичке, организационе форме (уп. Плеснер, 1981, стр. 359). 
Човјек је и центричан и ексцентричан (уп. Ernste, 2003, стр. 444). Сагле-
дан изнутра, он је центрично позициониран живући субјект који па-
сивно, по аутоматизму, одговара на импулсе из околног свијета. Сагле-
дан са дистанце, он види себе као тијело међу другим тијелима, марги-
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нализованог, де-центрираног – као ствар међу другим стварима (уп. 
Fischer, стр. 158).   

Усљед оваквог, неотклоњивог, двоструког аспекта битно људског 
облика централистичке позиционе форме. – Дакле, усљед (екс)цен-
тричне позиционалности изображене двоструком дистанцом према соп-
ственом тијелу,  а сљедствено тријадичној структури егзистенције лич-
ности, можемо казати да се човјеков свијет дијели на три сфере услов-
љене и аналогне са, оваквим,  специфичним начином организације људ-
скога мјеста у свијету: спољни свијет, унутрашњи свијет, заједнички сви-
јет (уп. Плеснер, 1981, стр. 358-359). У свакој од те три сфере он има 
посла са стварима, предметима, датостима, које наступају као сопствена 
стварност – с оним што јесте (Плеснер, 1981, стр. 359), али сваки од тих 
свјетова заправо је само манифестација властите, људске, посебне 
форме позиционалности. 

Својеврсно отјелотворење битних модуса ексцентричне позиционе 
форме, а које олако схватамо као сферу објективних, аутономних дато-
сти по себи. Човјеку се, позиционираном у могућности да самог себе 
схвати као објекат, отвара и могућност објективирања, постваривања – 
сазнања околносвјетскога уопште. Природа, битак личности, условно ре-
чено, коначно је конституисана функционалном присутношћу у свакој 
од ове три сфере и/јер свака од њих представља посебну варијацију двос-
труке дистанцираности ексцентричне позиционе форме.  

Отклон, постављеност у ничему омогућена двоструком дистанцом 
која карактерише ексцентричну позициону форму, а која конституише 
личност, јесте моћ која тако позиционираном бићу дозвољава да се 
постави на мјесто било које личности и, уједно, било које живе или пред-
метне ствари. Постављеност у ничему - неодвојиви, битни аспект ексцен-
тричне позиционе форме - не значи ништа друго него позицију ослобо-
ђену просторно-временске детерминације, а која тек дозвољава да се и 
простор и вријеме и све оно предметно, живо и духовно у простору и 
времену, „опросторе и овремене”. – Да се сагледају са дистанциране 
објективизирајуће тачке, која, опет један парадокс, избјегава могућност 
било какве детерминације. Ексцентрична позициона форма не заузима 
простор и вријеме, она га конституише.  

Најбољи примјер за овакву, постварујућу природу људске позици-
оналности, али и за достатну експликацију „суодноса” ексцентричне по-
зиционе форме и битка личности, можемо видјети приликом описа 
фундирања структуре тзв. заједничког свијета – кулктуре. Наиме, бити 
Ја, бити личност, јединствено и непоновљиво биће, значи заузимати по-
зицију дистанцирану и од моје физичке егзистенције и од мојих, про-
стих, пасивних доживљаја. Цјелокупност мога искуства само је моје вла-
сништво, моја тјелесна, физичка, просторно-временска позиција, као и 
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позиција било којег другог предмета/тијела, незамјењиво је – само моја. 
Али, као Ја, као личност, ја нисам напросто сопство које се разликује од 
других, исто тако аутономних, сопстава, него Ја као такво, Ја уопште – 
генерално Ја. „Сваком реалном постављању неког Ја, неке личности у 
поједином тијелу је унапријед дата сфера Ти, Ми, Они... Захваљујући 
ексцентричној позиционој форми њега самог, човјеку је омогућена 
сфера заједничког свијета“ (Плеснер, 1981, стр. 369).  

Заједнички свијет, његови елементи, личности и сфера Духа, оно 
чисто Ми, могући су и реални, казаће Плеснер,  уколико постоји само 
једна личност, која је, опет – овдје ћемо, коначно, указати на однос 
ексцентричне позиционе форме и битка личности, али и на специфич-
ност Плеснеровог поимања природе Духа – резултат посебне жи-
вотне/органске/позиционе, ексцентричне форме. Само зато што већ 
јесте, ексцентричном позиционом формом испостављен као личност, 
човјек је уједно оно чисто Ми или Дух. „И само тако је човјек дух, само 
тако он има дух. Дух је... сфера захваљујући којој ми живимо као лично-
сти, у којој ми стојимо, управо зато што наша позициона форма њу до-
бија“ (Плеснер, 1981, стр. 371). 
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ECCENTRIC POSITIONALITY OF MAN 
-  on Helmuth Plessner’s philosophy - 

 
Summary 

 
Each stage in the development of history, according to Plessner, possesses 

its "guiding word". The spirit of the eighteenth century was shaped with the 
notion of mind; nineteenth-century deliberations were captured by the notion of 
development, and the beginning of the twentieth century was marked by the 
phenomenon of life. This, new, paradigmatic notion, which attempts to 
encompass and define both natural phenomena and almost all cultural creations 
of humanity, be it spiritual or material culture and is perceived as indisputable by 
Plessner. We will argue that this paradigmatic notion pertains to the modern 
world as well. It is positioned above any ideology; above both God and the state; 
nature and history. This word contains and reflects both its own power and the 
dynamism of the epoch: hazardousness and joy due to the expected unknown of 
the future, but at the same time, our own weaknesses, powerlessnesses and 
incapacities.  

In this paper we will try to show what the epistemological motives are that 
directed Plessner's thought towards accepting and forcing the phenomenon of life 
as the central philosophical concept, paying special attention to the influence of 
Husserl's early descriptive phenomenology. Further, and based on Plessner's 
definition of human as an eccentrically positioned being, we will endeavor to show 
how this specifically defined "essence" of human nature turns out to be a pre-
reflective, biological condition for the potential of cultural creations. And, lastly, 
and on the basis of previous aporias, we shall endeavor to clearly determine the 
most general tone and character of Plessner's philosophy - to answer the question 
of whether his thought can be unambiguously characterized as  scientific 
positivism - the spirit of time that can be characterized as contemporariness - or, 
in contrast, that Plessner's philosophy is one of the few philosophical attempts 
reaching to find and express the metaphysics as an indispensable element of the 
most basic, biological elements of human nature. 

Key words: knowledge, Plessner, possitionality, eccentric, biology 
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СИМУЛАЦИЈА ЗНАЊА У „ДРУШТВУ ЗНАЊА“1 
 

Аутор ће у овом раду покушати да покаже како се данас у 
модерном времену третира појам знања и образовања. Фокус 
овога истраживања јесте чињеница да се знање данас не третира 
једнако како је то бивало у прошлости, те да је знање сведено на 
способност репродукције великог броја информација које нам 
само служе за надметање, како на тржишту знања тако и на раз-
ним такмичењима. Данас се знање не подудара са мудрошћу, 
које је некад важило за идеал образовања. Образовање је данас 
замијењено идејом „друштва знања“, у којем знање постаје роба 
и даје се на тржиште. Аутор ће, такође, кроз овај рад покушати 
да расвијетли појмове знања, образовања и друштва знања, кроз 
призму више аутора, међу којима је најплодоноснији аутор 
Конард Пaул Лисман. Он сматра да је знање веће ако посједу-
јемо мноштво података о разним дешавањима на свјетској 
сцени, а таква знања, заправо, нису употребљива, те готово ни-
када не воде ка оном правом идеалу знања, а то је – истина. Због 
тога треба да се боримо да не сведемо знање на пуку информа-
цију. Оно је увијек више од информације јер се односи на само 
сазнање, разумијевање и промишљање, а крајња сврха сазнања 
јесте истина. Сматра се да данас живимо у информационом 
друштву, међутим, кроз Лисманове критике, аутор ће показати 
како је данашње друштво, заправо, дезинформацијско друштво. 

Кључне ријечи: знање, образовање, друштво знања, симу-
лација, квизови, тржиште, роба 

 
* danijela.milinkovic@ff.ues.rs.ba 
1 Овај текст је настао као резултат рада на научном пројекту Министарства за 
научнотехннолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе 
Републике Српске, на тему: „Мјесто и улога филозофских факултета у рефор-
мисаном савременом универзитету Републике Српске“, бр. 19/6-020/961-
122/18 
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У данашње вријеме у академским круговима, све чешће можемо 
чути да живимо у друштву знања. Овај став би требало да буде од користи 
не само академској заједници него и друштву у цјелини. Ово нас упућује 
на то да помислимо како у данашњим друштвима знање има првенство, 
како је оно пожељно. Помислићемо да је то оно знање које се темељи на 
знатижељи, праведности, аргументацији, у ствари, на разумском просу-
ђивању и рефлексији, односно оно знање које је човјека одвојило од вар-
варства, које је у антици представљало врлину и мудрост.  

Међутим, данас ствари стоје другачије. Некадашњи идеал знања 
нема превеликих додира са данашњим друштвом знања. Мудрост, 
врлина, самосазнање или тежња ка истини, данас не представљају осо-
бине „друштва знања“2. Знање данас све више служи политици и пропа-
гирању појединих политичких идеја или можда афирмацији појединаца 
на различитим медијима. Знање служи да би се „нешто лијепо рекло“, а 
не да би се заиста афирмисало истинско знање. Самир Арнаутовић у 
свом дјелу Естрадна знаност и култура конфликта на сликовит начин 
објашњава шта је данас друштво знања, па каже: 

Почетком афирмирања синтагме ‘друштво засновано на знању’, 
односно афирмирањем академске позиције као друштвено 
важне, многи ‘шаптачи коњима’ редефинирају своју друштвену 
позицију и из савјетничке улоге, преузимају професорске пози-
ције. Знаност у том друштвеном реаранжирању добија улогу 
слушкиње политици, а знанственици, у недостатку знанствених 
референци, своју важност чине валидном у медијској презен-
тности и популистичким наступима (Arnautović, 2018, str. 31). 

Данас се знање све више третира као роба и даје се на тржиште. 
Овакво виђење знања не само да није могуће већ потире све наше илузије 
о образованом човјеку. Знање је имовина коју човјек носи са собом, те је 
немогуће третирати знање као неку грађевину или машину коју можемо 
дати на тржиште и формирати јој цијену. Ми смо га годинама, са много 
одрицања стицали, те га се, као таквог, није лако ни одрећи. Знање је 

 
2 Питер Дракер (Peter F. Drucker) сматра се творцем синтагме „друштво знања“, 
те се може узети као полазиште за све будуће критике друштва. Међутим, Дра-
керово објашњење друштва знања иде у прилог развијању теорија о „учењу уче-
ња“ и „цјеложивотног учења“.  Позната је Беконова синтагма „знање је моћ“, 
којом је он започео еру модерног мишљења како у филозофији тако и у друштву 
у цјелини, док се за Дракера може рећи да је, како многи аутори наводе, започео 
еру хипер-модерне. Разлог због којег се многи опредјељују за овакву оцјену Дра-
керове теорије друштва знање, јесте чињеница да данас све више имамо на дјелу 
укидање друштвених вриједности, човјека, природе, односно саме реалности. 
Због тога се данас дешава да је и образовање и знање уопште само једна симу-
лација онога што нам други намећу својим реформама.  
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имовина човјека која се стално увећава, те ту количину знања није мо-
гуће ни продати ни умањити ако је подијелимо са другима. Како Питер 
Дракер [Drucker] наводи: „Знање сваки појединац мора стећи изнова и 
свако полази од истог потпуног незнања“ (Drucker, Nakauchi, 2011. p. 
42). Стога би овако схватање знања могло само да доприноси заједници 
и друштву, јер његовим дијељењем и умножавањем можемо само побо-
љшати образовање у цјелини, те даље развијати тај најдрагоцјенији ре-
сурс који људско друштво може да посједује и који обезбјеђује сам опста-
нак и напредак друштва.  

С правом можемо рећи да знање губи свој основни смисао, те да се 
своди на пуко таксативно набрајање или погађање на квизовима знања. 
Илустрацију оваквог типа знања, знања које нам је потребно само да би-
смо ријешили неке загонетке или квизове, наравно, зарад материјалне 
користи, а не због самога знања и демонстрације квалитета тог знања, 
сусрећемо код Конарда Паула Лисмана [Liessmann] у дјелу Теорија нео-
бразованости. Лисман у свом дјелу детаљно описује телевизијски шоу 
„Милионер“, али оно што је потребно истакнути, јесте да је такво знање 
оно знање које је површно и знање које се темељи само на превеликом 
броју запамћених информација, гдје нема мјеста никаквој систематич-
ности, мудрости, врлини, критичком промишљању. Такво знање сло-
бодно можемо назвати само симулацијом знања.  

Оно што је у оваквим квизовима јако погубно за темељно знање и 
образованост, како и сам Лисман истиче, јесте чињеница да се ту равно-
правно спајају информације везане за више сфера људског живота, те се 
у квизовима можемо сусрести са питањима која су везана за умјетност, 
књижевност или културу, након чега се без имало устручавања постав-
љају питања из живота популарних филмских и музичких звијезда или 
других квазиумјетника данашњег времена. Како Лисман наводи, „дашак 
образовања ушуља се на концу онда кад кандидату успије на темељу свог 
знања латинског језика или чак грчког закључити што значе њему непоз-
нати стручни изрази“ (Liessmann, 2008, стр. 12). Због тога Лисман и на-
води како данас нема привилегованих дисциплина, поједини закони у 
одређеним научним областима више немају смисла. Он истиче: „... све 
може бити образовање, али образовање већ одавно није све“ (Liessmann, 
2008, стр. 13). Надаље, овакви квизови спутавају човјека да развије жељу 
за правим образовањем. Они путем медијске пропаганде могу само у 
што већој мјери популарисати необразованост и учинити да оно вријеме 
које би човјек требало да проведе у стицању правих знања, оних о којима 
смо говорили на почетку, заузму и разоре и оно што је у некаквој мјери 
изграђено. Тако се наше знање односи само на памћење великог низа 
информација и задовољство погађања тачног одговора међу онима који 
су нам понуђени.  
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Поред квизова, парадокс образовања можемо наћи и у научним 
емисијама, политичким  и квазикултурним и умјетничким круговима, 
гдје је најпожељније да можемо да одглумимо интелектуалну „свезна-
лицу“ или, можда је то прејако рећи, „мудраца“ који све зна и за кога је 
знање само пука игра која има само један циљ, а то је да се надмеће и 
однесе побједу. Тако је знање данас одступило од оног идеала „самооба-
везе која би требало бити темељни увјет за разумијевање културе, а тиме 
и развојне могућности субјекта“ (Liessmann, 2008, стр. 17). Развојем 
индустрије забаве, хуманистичка идеја образовања, као темеља наше 
културе, бива протјерана на маргине и на њено мјесто долази владавина 
насумичних скупљања информација и бесконачно умножавање непотре-
бних знања и информација. Како и сам Лисман наводи примјер, тешко 
би се данас, чак и у оквирима научне или политичке заједнице, прили-
ком неких мање обавезним разговора десило да се само говори о образо-
ваности, већ се и у таквим круговима дешава да се олако прелази на теме 
дана, ратове и кризе, којима нас бомбардују са свих страна. У прилог 
томе он истиче: 

У политички заинтересираној средини једва да можемо наићи 
на забаву на којој разговор у неком тренутку не би скренуо на 
рат у Ираку, рат против терора, на ратове у будућности и рат 
опћенито... У разговорима који се воде на забавама не изгледа 
баш добро кад се нетко са својим моћним мобилним телефоном 
завуче у неки тихи кутак, претражујући  en miniature, како би 
након становита времена у разговор који је већ добрано заокуп-
љен најновијом изведбом локалног плесног казалишта, упао са 
новошћу да мрачна реченица3 о човјековој бестијалној нарави 
која се приписује Хобсу потјече из једне, додуше, бритке, али 
ништа мање веселе античке комедије (Liessmann, 2008, стр. 19-
21). 

Сада ћемо се поново вратити „друштву знања“, које је за Лисмана 
ништа друго до вид информационог друштва, јер су, по њему, „... инфор-
мације још радикалније збратимљене с оним дигиталним медијима који 
друштво знања додатно динамизирају“ (Liessmann, 2008, стр. 24). Стога 
се, закључује Лисман, „омиљеној тези да живимо у информацијском 
друштву и на тај начин у друштву знања, може се, додуше, посве оправ-
дано супротставити теза да живимо у ’дезинформацијском друштву‘“ 
(Liessmann, 2008, стр. 24). 

 
3 Овдје Лисман мисли на Хобсову теорију о homo homini lupus (човјек је човјеку 
вук).  
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Друштво знања карактерише још један феномен, који је јако при-
сутан и пожељан данас, а то је цјеложивотно учење (lifelong learning)4, 
које опет нема никаквих додирних тачака са мудрошћу или знањем у 
правом смислу те ријечи. У том случају имамо само тежњу за непреста-
ним образовање, како Лисман наводи: 

Ако пак друштву знања није стало до мудрости, до спознаје нити 
до разумијевања као средишњих индикатора онога што то друш-
тво држи на окупу, до чега је онда - поред симулације перманен-
тне спремности на учење – томе друштву заправо стало? 
(Liessmann, 2008, стр. 24). 

Заправо стало му је, како смо и навели, до информације, до наго-
милавања непотребних и тривијалних знања, до такмичења у посједо-
вању информације. Наше знање је веће ако посједујемо мноштво пода-
така о политичкој ситуацији у свијету, о музичкој и филмској продук-
цији, спортским догађајима и слично, а заправо такво знање уопште није 
употребљиво, те готово никада не води ка оном правом идеалу знања, а 
то је – истина. Управо због тога што живимо у свијету у коме је симула-
ција знања достигла свој пуни сјај, остале вриједности остају негдје са-
кривене, у уским круговима истински образованих људи.  

Због тога треба да се боримо да не сведемо знање на пуку инфор-
мацију. Оно је увијек више од информације, јер се односи на само саз-
нање, разумијевање и промишљање, а крајња сврха сазнања јесте истина. 
У данашње вријеме често ћемо чути како ми живимо у информационом 
друштву, међутим, сложићемо се са Лисманом, ми заиста живимо у де-
зинформационом друштву, јер нам све те информације, бројке, слике, 
не значе ништа, те само увећавају наше незнање. Знање увијек подразу-
мијева неку узрочно-посљедичну везу, без које је сазнање свијета око 
нас, али и самих нас немогуће.  

Познато је да данас посједујемо нагомилане информације које 
имају своја складишта, односно различите веб енциклопедије. Међутим, 
са правим знањем то не смије да буде случај. Лисман сматра да знање не 
може бити ускладиштено, нити га ми по потреби можемо из тог скла-
дишта узети. Он истиче: „Због тога ни у једној банци података, ни у којем 
медију који неструктурирано гомила податке не налазимо знање. Знање 
увијек значи моћи дати одговор на питање што је нешто и зашто је то што 
јесте“ (Liessmann, 2008, стр. 27). Због тога, по њему, образовне институ-
ције не могу бити „услужна предузећа“, те се због тога са знањем не може 
поступати као са неком робом, те тако појединци не могу менаџерски 

 
4 Како смо претходно навели, Дракер је још шездесетих година прошлог вијека 
инсистирао на оваквом виду образовања, што је имало позитиван одјек на педа-
гошке теорије које су настајале касније.  
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поступати према знању. Такође, када је ријеч о знању, треба да имамо на 
уму да нагомилане информације никако не могу представљати истинско 
знање, како и Лисман наводи, не смијемо да будемо „акробати памћења 
који су у стању запамтити безбројне појединости, ходајући лексикони 
који умију ријешити сваку крижаљку…“ (Liessmann, 2008, стр. 27). 

Због свега наведеног да се закључити да је „друштво знања“ данас 
у власти индустријског друштва, да је то, како Лисман наводи, „рад са 
знањем“, у којем је знање само још једна у низу сировина које се прера-
ђују у великим индустријским корпорацијама. Да бисмо опстали на 
одређеној позицији, ми морамо да играмо улогу „радника знања“, одно-
сно да се препустимо цјеложивотном учењу, да себе изградимо као 
„образовану особу“, која, користећи своје знање, испуњава одређени за-
датак који му се додјељује. Цјеложивотно образовање тако постаје нужан 
предуслов за опстанак радника, иако, можда, тако нагомилано знање ни-
када неће употријебити у пракси. Појам „радник знања“ увео је Дракер, 
који говори о томе колико је човјек у постиндустријском и посткапита-
листичком друштву заокупљен стицањем знања, као и самом његовом 
експлоатацијом. Дракер је сматрао да радник, у овом смислу, може да 
одмијени класичног индустријског радника. Он је давао огроман значај 
самом појму „друштво знања“, а самим тим и појму „радник знања“ 
(Drucker, 2008, p. XII). Лисман критикује Дракера те наводи како он тре-
тира данашњег образованог човјека: „Дракер [Drucker] радника знања 
дефинира као у нехуманистичком смислу ’образовану особу‘, чије је 
обиљежје способност да ’своје знање примијени у садашњости, кори-
стећи га за обликовање будућности‛“ (Liessmann, 2008, стр. 28). 

Оно што Лисман још истиче као нешто што је непотребно данаш-
њем човјеку, јесте и феномен „учење учења“, који се истиче као један од 
главних циљева цјеложивотног учења. Лисман наводи: 

Цјеложивотно учење још увијек је премало. Оно о чему се ради 
јесте: учитељи уче како се учи поучавати цјеложивотном учењу. 
Таква идеологија чистог празног покрета учења такођер је израз 
темељне неспособности да се још уопће може навести што би се 
заправо требало учити. (...) У коначници то цјеложивотно учење 
постаје „натурализираним адаптацијским процесом“, присили 
да „будемо fit for the job те да прије свега тај fit и задржимо“, 
присила које се можемо отарасити тек „у часу смрти“ 
(Liessmann, 2008, стр. 31). 

Лисман сматра да је цјеложивотно учење (lifelong learning), у 
ствари нужност и присила и каже: 

…стално учење постаје нужношћу или, точније: присилом, али 
нитко точно не зна што и због чега заправо треба учити. А то је 
случај прије свега онда кад се не мисли само на она перманен-
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тна предшколовања која иду за флексибилизацијом рада, него 
кад се благозвучно говори о „чимбенику званом образовање“ 
(Liessmann, 2008, стр. 29). 

Оно што карактерише данашње стање у друштву јесте пораст при-
мијењених знања која се тичу технике и технолошких иновација, а знања 
која не чине ништа о питању увећања профита у локалним заједницама 
и шире у друштву, нису уопште препозната нити им се придаје довољно 
пажње, а да не говоримо о томе да се у таква знања не инвестира. На 
основу тога можемо с правом закључити како данас друштво знања, у 
ствари, задобија облик индустријског друштва, односно, како Лисман на-
води, хибридног и контролног концепта друштва и образовања.  

У том смислу, Лисман се позабавио и критиком новог концепта 
образовања, односно реформе образовања која се темељи на овом индус-
тријском концепту. Нарочиту пажњу Лисман посвећује угрожавању ху-
манистичких наука, које никада у историји нису могле да се покоравају 
тржишним захтјевима, који се данас постављају као критеријуми 
опстанка у научним круговима. Он се оштро противи такозваним моду-
ларним студијама, које, по њему, личе на одређене фабричке хале које 
имају одређен производни процес и задатке. Оно што Лисману још смета 
у данашњем концепту образовања јесте и тежња да се квалитет знања 
искаже кроз неку мјеру, неко бројно стање, односно бодове који симули-
рају учинак образовања. Лисман то објашњава на сликовит начин: 

Прослављена модуларизација студија представља, примјерице, 
преношење начела функционално диференцираних производ-
них хала на стјецање знања; течајеви и методске јединице мон-
тирају се дио по дио, у завршне радње. И увођење ЕЦТС – точака 
(точака ефикасности) етаблира норму за вредновање студијског 
учинка који све до сустава урачунавања одговара разним индус-
тријским нормама. И најзад, славни тимски рад и посвуда 
форсиране истраживачке скупине приказују се као стварање 
производних бригада којима се без проблема унапријед могу за-
дати циљеви, стопе раста и израчунати искористивост и у којима 
ништа не смета толико као индивидуална одступања 
(Liessmann, 2008, стр. 35-36). 

Оно што Лисмана посебно забрињава јесте чињеница што у вели-
ком броју, у оквиру академских заједница, постоје људи који су се сто-
пили с оваквим захтјевима нове реформе образовања, и немају баш ни-
какву намјеру да се томе одупру. Лисман сматра да ти људи који се не 
одупиру тим реформама ипак посједују велико знање, те, без обзира на 
њихову ћутњу, они у себи морају да презиру овакво стање у образовању. 

Притом је, као и у случају сличних индустријализацијских про-
цеса, занимљив социјално-патолошки феномен да људи који су 
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(као редовни професори, ђак и са државним јамством) дуго 
истраживали и поучавали под премисама суверености и сло-
боде, релативно мирно прихваћају своју интеграцију у 
хибридни производни и контролни концепт. С обзиром на инте-
лигенцију тих људи, нећемо ни претпоставити да се дају зава-
рати припростом реториком која тај индустријализацијски про-
цес пропагира под етикетом ‛аутономије‘ и ‛флексибилности‘“ 
(Liessmann, 2008, стр. 36). 

Због тога се данас све више пропагира научно знање, али научно 
знање које се темељи на потребама индустрије, а не оно свеобухватно 
знање, знање које тежи разоткривању истине. Тако научно знање и њему 
припадајуће технологије, како истиче Лисман, „надомјештају од тада на 
свим разинама традиционалне инстанције тумачења и савладавања сви-
јета: религије, култове, мистерије, митове, магије, идеологије“. Лисман 
образовање види као вид утопије малограђана и наводи: 

Почевши од развитка модерних друштава, ни у једно се подручје 
живота није полагало толико наде као у подручје образовања.  
Образовање је било утопија малограђанина који је мислио да би 
између плаћеног рада и капитала могао постојати још неки 
трећи облик егзистенције; образовање је било нада радничке 
класе да ће знањем досегнути ону моћ коју су јој ускратиле не-
успјеле или пак изостале револуције... (Liessmann, 2008, стр. 
43). 

Он сматра да је образовање такође постало идеологијом, и то: 

...идеологијом секуларних друштава које се не могу ослонити ни 
на религијску трансценденцију ни на револуционарну иманен-
цију; образовање је тако од самог почетка било мотор за модер-
низацијске помаке, истодобно, међутим, и утјеха за модерниза-
цијске губитнике;... образовање дјелује и као стимуланс и као 
средство за умирење у једном;... образовање уопће не смије 
успјети, јер би тада постала јасна његова ограниченост; оно није 
баш никакав јамац за беспријекорно функционисање економија 
усмјерених на ефикасност (Liessmann, 2008, стр. 44). 

Овако Лисман види стање у образовању данас, те на основу свега 
горенаведеног закључује да су образовање, као и образовне институције 
данас, у великој кризи, што је, по њему, један вид катастрофе. Лисман то 
илуструје на сљедећи начин: 

Због тога су и образовне установе перманентно у кризи, у пра-
вилним размацима морају се проглашавати пријетеће обра-
зовне катастрофе, па тако управо због перманентне реформе 
расте реформни притисак на образовне суставе (Liessmann, 
2008, стр. 44). 
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Позната је чињеница да је данашње стање у друштву погодно тле за 
повећање броја реформатора образовних система и њихових идеја о ре-
формама, које нису ништа друго до прилагођавање тржишним концеп-
тима практичних знања, а са друге стране, очит је њихов негативан однос 
спрам традиционалних идеја образовања и знања уопште. Знање које 
подразумијева слободу, безинтересно и несврховито сазнавање природе 
и самог човјека, које је, како је познато, било оно што и јесте највреднији 
облик знања, из угла данашњег образовног система само се може сма-
трати неконвенционалним и луцидним, јер то је, по данашњим мјери-
лима, само једно супротстављање духу времена. Јер знање се данас мора 
умножавати, продавати, куповати, а никако препустити слободном про-
мишљању.  

Тако данас у „друштву знања“ имамо појаву знања које се тиче само 
посједовања одређених квалификација и вјештина, а никако нешто што 
ћемо означити као „духовни рад на себи и свијету“, како наводи Лисман. 
Те тако и појам необразованости, који и не значи непостојање знања, већ 
престанак испуњавања норматива, или одвраћање од општег образо-
вања, те свођење образовања на вјештине (skills) и истицање образовних 
циљева кроз групни рад. Насупрот томе, Лисман сматра да се данас спу-
тава индивидуално знање, те појединац који је сам носилац свога знања, 
више није идеал образованог или мудрог човјека.  

При томе морамо нагласити да необразованост данас никако не 
подразумијева некога који не посједује велики број информација. Бити 
необразован значи бити особа која тежи ка нагомилавању информациј-
ских знања, а са друге стране, бити онај који одбацује жељу за било 
каквим дубљим разумијевањем свијета око себе, па на концу и самога 
себе. Данас разумијевање не значи ништа друго, до рјечником полити-
чара речено, толеранција према саговорницима.  

Лисман, стога, с правом закључује: 

Знање друштва знања понајприје се дефинира на темељу његове 
удаљености од традиционалних сфера образовања; но оно се 
више не покорава ставовима полуобразовања. Оно што се реа-
лизира у знању друштва знања самосвјесна је одсутност образо-
вања (Liessmann, 2008, стр. 62). 
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SIMULATION OF KNOWLEDGE IN "KNOWLEDGE SOCIETY" 
 

Summary 
 

In this paper the author will try to present in what way the concepts 
of knowledge and education are treated nowadays, in modern times. The 
focus of this research is the fact that knowledge is perceived today  
differently than in the past and that it is reduced to ability to reproduce a 
large quantity of information which we only use to compete at the market 
of knowledge or at different competitions. Education is now replaced by the 
idea of "knowledge society" where knowledge becomes goods offered on the 
market. The author will in this paper also try to clarify the concepts of 
knowledge, education and knowledge society through the prism of several 
authors, including one of the most prolific authors Konrad Paul Liessmann. 
He believes that knowledge is greater if we have a wealth of information 
about various worldwide events. This knowledge in fact is not functional 
and almost never leads to the actual ideal of knowledge which is truth. 
Therefore, we need to struggle not to reduce knowledge to a mere piece of 
information. The knowledge is always more than information because it 
refers to cognition, understanding and thinking, and the ultimate purpose 
of learning is truth. It is believed that we live in an information society, 
however, using Liessmann's criticism, the author will show that today’s 
society is in fact disinformation society. 

Key words: knowledge, education, knowledge society, simulation, 
quizzes, market, goods 
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САВРЕМЕНА УМЕТНОСТ И  
САВРЕМЕНА КУЛТУРА – „ИСКУШАВАЊЕ“  

КУЛТУРЕ ОД СТРАНЕ УМЕТНИКА 
 

Савремена уметност одвојила се од вредности које је успо-
ставила традиционална естетика. Она ставља нагласак на тре-
нутном човековом положају у култури у којој бивствује. Поп-
арт, као један од савремених праваца у уметности, јесте своје-
врсна иронија на животни стил који намеће масовна култура. 
Ови уметници успевају да преко баналног и небитног укажу на 
оно суштинско. Савремена култура створила је нове „идоле“, 
фетишизацију и масовну потрошњу. Живот савременог човека 
под сталним је притиском страха од могућих катастрофа. Ле-
пота пред тим осећањима губи снагу и ишчезава из уметничких 
креација. Савремена уметност не приказује предметности она-
кве какве оне јесу, јер савремени уметници трагају за новим 
облицима уметничке експресије. Нови погледи на уметност 
створили су и нове погледе на културу. Савремена култура не 
признаје објективно постојање простора, покрета и времена јер 
они нису исти за све посматраче, зато што се стварност може 
схватати на више начина. Културна индустрија за своје средство 
користи и савремену уметност. Настајањем безброј копија, 
таква уметност настоји се „додворити“ (масовној) публици, и 
као таква постаје роба без које се више не може замислити сва-
кидашњи живот. Визуелна појавност и виртуелни простор ску-
чене су пројекције стварности, у којима се човек осећа неспосо-
бним да повеже материјалну и духовну димензију стварности. 
Ворхол се пита – да ли уметност мора и сама постати тривијална 
да би демаскирала тривијалност?! Уметници, попут Ворхола, 
овај материјални свет и стварност посматрају као затворену це-
лину која се исцрпљује у херметички затвореним границама. 

Кључне речи: савремена уметност, савремена култура, 
поп-арт, егзистенција 
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УВОД 
 
Савремена уметност представља једно „ново“ дешавање у филосо-

фији уметности. Савремена уметност направила је својеврсни прекид са 
свим оним што смо донедавно разматрали и говорили у естетици када 
смо говорили о феномену уметности. Савремена уметност нагласак 
ставља на садашњем, односно на тренутном човековом положају у кул-
тури у којој бивствује. Данашњи човек не прави радикалну разлику 
између уметности, културе, економије и политике, а што уметници при-
хватају као реалност нашег времена. Пример овога можемо наћи код 
поп-уметника, чије уметничке креације представљају својеврсну иро-
нију и пародију на животни стил који намеће масовна култура. Они у 
својим уметничким креацијама успевају да преко, на први поглед, ба-
налног и небитног укажу на оно суштинско. Тиме јасно у својим умет-
ничким делима обелодањују парадоксе наше културе која је била и 
остала под директним утицајем масовне индустријализације. Оваква 
култура је створила нове „идоле“, фетишизацију и масовну, скоро па 
хистеричну потрошњу. Поп-уметници опажају скривене форме когни-
тивне и естетске интерпертације. Они у својим делима постижу то да 
„иконе“ масовних медија поставе у један суптилни контекст лепих умет-
ности. Ворхол (Andy Warhol) схвата снагу и моћ савремених медија и 
примећује како ће „свако имати својих петнаест минута светске славе“. 
Он не бежи од чињенице да је у оваквој култури све подложно сталној 
употреби, размени и потрошњи, да ствари престају бити једина роба, те 
и да сам човек себе поробљава (постаје роба). 

Од Хегеловог (Georg Wilhelm Fridrich Hegel) времена оправдан је 
став да се о култури не може истински говорити а да се не укаже на зна-
чајан утицај уметности на њено обликовање, али и одржавање. Међутим, 
да би уметност заузела значајну улогу у културним дешавањима и стрем-
љењима, човек мора да бивствује у развијеном културном друштву, које 
разуме ту његову потребу за уметношћу. Платон (Platon) је посматрао 
уметност као једно од средстава за реализацију моралних и педагошких 
циљева, док Аристотел (Aristotel) примећује како уметност може имати 
чак и психотерапијско дејство на човека.  

Са феноменом уметности у целини блиско је повезан и феномен 
уметничких и естетских вредности које су уграђене у одређену културу. 
Те вредности култура апсорбује и трајно носи у себи. Такве културне 
вредности појединац усваја, и на тај начин уметничке, естетске и кул-
турне вредности постају интегралан део његовог сопства, али и део њего-
вог вредносног система по којима мери и усклађује не само свој духовни 
него и професионални, емотивни, морални и свакодневни живот. Значај 
уметности, поред осталог, јесте у томе што она, по себи, улаже напор да 
разоткрије смисао човековог бивствовања, његову есенцију, али и да даје 
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одређене одговоре о времену и култури у којој настаје. Хегел у својој Фе-
номенологији духа намењује значајно место уметности у целокупном раз-
воју мишљења, којем је крајњи циљ досезање апсолутне истине. Стога, по 
његовом мишљењу, уметност доприноси и развоју апсолутне идеје, а њен 
коначни задатак јесте да синтетизује материју и идеју, коначно и беско-
начно. Хегел уметност доживљава као најнижи степен Истине, али, исто 
тако, свестан је да је без уметности немогућа спознаја целине. Битно је 
напоменути да код Хегела не налазимо оштру опреку између уметности 
и културе. У Хегеловом времену, уметност показује знаке одумирања, јер 
више не може задовољити највише потребе духа. Ми се данас, с обзиром 
на стање и дијагнозу времена у коме живимо, морамо запитати – какав 
је положај уметности у нашем добу. И питање – да ли савремена умет-
ност уопште више пледира за смислом?! Ишчезавање потребе да умет-
ност трага за смислом јесте у чињеници да је уметност потиснута на мар-
гине живота, односно „у сјену баналне доколице, на периферију смисла“ 
јер наша је „цивилизација саздана од господарства, профита...“ (Дринић, 
2002, стр. 203). 

 
САВРЕМЕНИ УМЕТНИК, КУЛТУРА И УМЕТНОСТ 
 
Савремени човек потискује своје емоције јер свет у коме бивствује 

јесте свет профита и акције, што се свакако рефлектује на савремену 
уметност. Смирс (Jost  Smirs) у своме делу Уметност под притиском 
каже да „прихватањем бруталног облика уметничког изражавања као не-
чега нормалног, открива менталитет који је ослобођен осећајности“ 
(Смирс, 2004, стр. 228). Савремена уметност у нашем свету јесте под 
снажним притиском, и, као таква, она јасно одсликава културу у којој и 
сама  настаје. Савремени човек заправо показује потребу за оваквим 
уметничким изразом, јер му је „потребна таква уметност која ће 
...хладно и цинично исрцпити историју катастрофе“ (Дринић, 2002, стр. 
237). Свакодневни живот стално је под притиском страха од могућих ка-
тастрофа. Лепота пред тим најнижим осећањем (осећањем свеопштег 
страха), губи снагу и ишчезава из уметничких креација. Страх и стрепња, 
као и свакодневно ишчекивање стравичног, крикови су које данашњи 
уметници знају препознати. Ове емоције свеприсутне су у делима савре-
мених уметника. Овакве емоције продиру у сам Дух савременог човека, 
чинећи га узнемиреним, тескобним, анксиозним. У таквом стању човек 
се окреће једино ка понорима безнађа. 

Савремена уметност не приказује предметности какве оне јесу јер 
савремени уметници трагају за новим облицима уметничке експресије. 
Сликари, попут Сезана (Paul Cezanne),  настојали су да изразе своју ви-
зуелну перцепцију предмета а не сам предмет, те да, у складу с тим, у 
својим сликама покажу да објекат када је постављен у групи са другим 
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објектима, јесте другачији него када је сам. Али, они не беже у свет има-
гинације, него се директно сусрећу са стварношћу. Тако нпр. Мунк 
(Edvard Munch) на својој слици Игра живота користи јаке, једноставне 
линије и интензивне боје како би изразио неизражене сексуалне стресове 
и конфликте. Кубисти попут Пикаса (Pablo Ruiz Picasso) и Брака 
(Georges Braque) показују у својим делима предмете посматране из више 
углова и настоје учинити човека свесним сложености своје перцепције, 
а све с циљем да би предмете показали из вишеструке перцепције1. Ови 
су уметници теме свели до безначајности. Мондријан (Pieter Cornelis 
Mondriaan) сматра да би следећи корак требало да буде то да се умет-
ници ослободе илузије простора, као и теме уопште. Тиме су доспели до 
новог правца у уметности, а то је апстрактна уметност. Један од њених 
битних представника јесте Кандински (Василии Василевич Кандинскии), 
који уклања све трагове физичког света са својих слика како би створио 
беспредметну уметност која ни на један начин не сме подсећати на при-
родни свет. 

Нови погледи на уметност створили су и нове погледе на културу. 
Модернистичка култура не признаје објективно постојање простора, 
покрета и времена јер никада не могу бити исти за све посматраче, због 
тога што се стварност може схватити на више начина. Стварност постаје 
само оно што посматрач, кроз призму имагинације, перципира да јесте. 
Немачки песник Бен (Gottfried Benn) каже да не постоји вањска ствар-
ност, него само да постоји човекова свест која гради нове светове из вла-
стите креативности. Савремена уметност иде чак за тим да уметности 
поставља  задатак да трансформише и сам објекат2. Такође, она, као 
таква, настоји указати на значења која уметникова имагинација намеће 
стварности, а тиме и савременој култури. За савремене уметнике 
карактеристично је и то да они свесно улазе са својим уметничким кре-
ацијама у свет несвесног и да стално и изнова трагају за инстинктивним, 
фантастичним, примитивним, мистичним. Они их, на тај начин, дожив-
љавају као једну вишу стварност, од оне коју аналитичарска мисао може 
дохватити. 

 
УМЕТНОСТ У СЛУЖБИ КУЛТУРНЕ ИНДУСТРИЈЕ 
 
Струјања у савременој култури и уметности јасно нам указују да је 

дошло не само до деконструкције културе и уметности него да је на 
сцени и деградирање свих културних и уметничких вредности. Масовна 
индустријализација условила је и настанак самих феномена индустрије 

 
1 Тако су, на пример, кубисти својевољно деформисали предмете изобличава-
јући стварност према сензибилитетима уметника. 
2 Односно, која и каква ће осећања изазивати неки предмет у Бићу уметника. 
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културе и индустрије уметности. Адорно (Theodor W. Adorno) сматра да 
се цела културна индустрија темељи на принципима брзе репродукције, 
што за крајњи циљ има стварање масовне забаве, као и остваривање 
огромног профита. Културна индустрија употребљава савремену умет-
ност, тако да су сада у уметничким креацијама у првом плану, уместо 
естетских, материјалне вредности.  „Употребна вриједност умјетности ... 
постаје једином употребном вриједношћу“ (Horkhajmer & Adorno, 1998, 
str. 163). На овај начин, савремена култура и уметност неповратно губе 
своје истинске (пре свега духовне и естетске) вредности и постају ма-
совна/индустријска производња. И сама савремена уметност постаје 
потрошна роба. Задатак културне индустрије постаје примарно забава 
која се „развила превлашћу ефеката, опипљивог достигнућа техничких 
детаља“ (Horkhajmer & Adorno, 1998, str. 127). Настајањем безброј ко-
пија, савремена уметност настоји се „додворити“ свима (масовној 
публици), као таква она постаје роба без које се не може замислити сва-
кидашњи живот, односно роба која се лако замењује. Из овог разлога, 
Адорно и Хоркхајмер (Max Horkhemer) сматрају да је културна индус-
трија себи поставила задатак да „поставља имитацију као апсолут“. Ово 
се свакако не односи искључиво на уметничка дела, него се настоји есте-
тизирати сва роба широке потрошње, а што доводи до једног опасног 
стања по духовност и дух човека. У налетима културне индустрије ишче-
зава јасна граница између уметности и кича (антиуметности). Таква 
једна комерцијализација културе, као и уметности, за последицу има 
трајно уништавање њихових универзалних и вечних (духовних) вредно-
сти. 

Промоција и ширење овакве културе могуће је путем савремених 
медија, који јасно промовишу тзв. нове културне и уметничке вредности. 
Зиновјев (Александр Александрович Зиновљев) у своме делу Велика пре-
кретница истиче да су медији „присвојили себи функцију јавног судије 
о ономе што се производи у култури, предодређујући ову производњу са 
гледишта тематике, идејне оријентације и естетских укуса. Они одређују 
који круг људи ће бити на попришту културе, какви производи, који про-
изводи, која идеја, која мода“ (Зиновјев, 1999, стр. 54). Савремени човек 
постаје њихов директни и непосредни конзумент, такав човек и сам пре-
стаје да се пита да ли су то вредности или су то псеудовредности. Сва ова 
(културна) дешавања један су програмирани и контролисани хаос у коме 
се човек тешко може разабрати. Човек се осећа немоћан јер је свестан да 
је препуштен стихији мас-вредности, које таква култура свесно подржава 
и промовише. 

Култура савременог доба све више у себе уноси „мас-вредности“, 
поприма њихова обележја и тиме постаје обездуховљена. Човек у таквој 
култури окреће се од Духа и духовних вредности ка науци и техници, али 
још више оном пуком материјалном. 
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НАУКА, ТЕХНИКА И УМЕТНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДОБУ 
 
Савремена наука и техника толико су напредовале да је човек 

скоро потпуно зависан о њима и свакодневни живот постао је немогућ 
без њиховог присуства. Оправдано је поставити питање: да ли су му оне 
са своје стране омогућиле да доспе до нових истина?! Какве су то истине 
за којима трага савремени човек?! „Истина која човјека изгони из сре-
дишта створенога и која му показује његову немоћ, поткрепљује, као суб-
јективни начин понашања, осјећај немоћи, наводи човјека да се иденти-
фикује са њом и да тиме још појача владавину друге природе“ (Аdorno, 
1979, str. 74). Савремена техника човеку је омогућила једно ново искус-
тво. Такав човек поседује снагу и моћ да надвлада временску и просторну 
раздвојеност и створи привид „непостојања“ временских и просторних 
удаљености. Савремени научни поредак јесте такав да он сам условљава 
да се мора поставити питање о смислу технике и њеној суштини, али и 
питање човека који и сам себе све више техницизира. Уметност и култура 
у служби нових тенденција науке и технике остављају наду за философ-
ским мишљењем. „Нововјековно изједначавање ума и знаности одвише 
је моћно да би филозофија – ако не жели сама себе да уништи – могла 
јасно макнути у страну... знаности“ (Sloterdijk, 1989, str. 95). Техника је 
постала модус човековог истраживања, као и сам начин његовог живота. 
Техника жели да постане модус истраживања и научних и философских 
и уметничких идеја. Наука своје корене налази у човековом бивство-
вању, док своја истраживања она реализује у бивствујућем. Хајдегер 
(Martin Heidegger) сматра да оно што одређује човека јесте утемељеност 
на модусу промишљања и утемељења тубитка. Човек поседује сталну по-
зицију у онтолошком, он је у сталном односу са својим бићем и тај однос 
јесте однос који подразумева да тубиће одувек зна своју суштину, а што 
даље значи да извесност сазнања јесте егзистенција која јесте заправо 
знање тубића о себи. „Битак је свагда битак неког бића“ (Hajdeger, 1985, 
str. 9). У егзистенцијалном испуњењу онтолошког задатка мишљења јесте 
оно што се нуди као прво. Према томе, данашње мишљење могло би се 
окарактерисати и као мишљење које стреми ка могућности редуковања 
питања и да на тај начин, уколико је то свакако могуће, успостави своје 
ванвременско значење.  

Само питање бића мора се разумевати као оно што претходи 
постављању питања о односу бића и мишљења. Биће можемо спознати и 
разумети на начин његовог појављивања, као и постојања, одношења и 
пропадања. У традиционалној философији биће се покушава одредити 
као однос бића и небића, а што полази од њиховог супротстављања и ме-
ђусобног негирања. Раздвајање бића и небића намеће међусобна ограни-
чења и искуства. Шта то значи?! Небиће је постављало у крајњој линији 
питања о могућности сазнања уопште, јер свако сазнање које није могло 
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пронаћи своје границе није оствариво, проверљиво и као такво није се 
могло установити као знање. Небиће нема границу, те је из тог разлога 
његово спознавање које иде у правцу спознавања његове границе остало 
привидом. Наука је у својим уопштавањима радила на брисању граница. 
Она је настојала да у границама које у једном заједничком елементу раз-
личитости пронађе довољну општост за стварање научних закона. Ово 
нас не води, ни у ком случају, ка сигурној и поузданој спознаји. Хајдегер 
ово питање разрешава на тај начин што сматра да биће и небиће увек 
прелазе једно у друго, јер је биће у себи увек садржавало могућност не-
бића. Он сматра да стално прелажење јесте модус превладавања граница. 
Биће се увек мишљењу даје само на начин појављивања, излажења из 
скривености у кретању према истини бића. Спознаја треба да се креће 
према истини бића. Спознаја бића се одвија негативним долажењем у 
истину постојаног непостојања, односно постојања према истини. По 
Хајдегеру, мишљење је само један од могућих начина долажења до 
истине, тј. до истине бића. Други начин јесте уметност, која кроз покази-
вање нескривености бића долази до истине.  

Према томе, начин долажења до истине, до нескривености бића те-
мељи се на посебности коју поседују и стваралац и прималац. Човек је 
једини способан за искуство. „Право искуство је оно у којем човјек 
постаје свјестан своје коначности. У њему умјетност и самосвијест њеног 
планирајућег ума наилази на своју границу“ (Gadamer, 1978, str. 391). 
Самоспознаја бића разоткрива саму себе као коначну извесност тубића 
прије саме смрти. Смрт као коначност тубића даје тубићу властитост. 

Наука и техника настоје (ра)створити оно што је остало непропит-
љиво и у самој философији. Оне траже сигурне одговоре да би човеку 
пружиле могућност да се једном заувек реши страха и патње. Трагајући 
за тим одговорима, наука и сама доспева у противречност, пре свега са 
самим човеком. Односно, и сама наука постаје опасност и извор страха 
код савременог човека. Осећај тескобе коју такво стање код човека иза-
зива, не кочи у потпуности његове креативне потенцијале, него такав чо-
век наду и утеху проналази у уметности. Управо кроз уметности човек 
доживљава катарзу и тек на тај начин прочишћен успева да разабире 
вредности, које касније трајно уткива у своју културну баштину. Под ути-
цајем науке и технике, савремени човек скоро да је заборавио на при-
родну лепоту, док му уметничка лепота постаје нешто скоро па недо-
ступно3. Техничка лепота јесте оно чиме је он окружен и што му се пла-

 
3 Свакодневни ритам живота савременог човека јесте такав да он пред чињени-
цом своје извесно угрожене физичке егзистенције, као и свеопште неизвесне 
егзистенције посматра уметност као нешто што му је понајмање потребно. 
Техничка лепота јесте оно чиме је он окружен и што му се пласира као при-
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сира као примарна културна и уметничка вредност, као један културни 
образац коме се и он сам мора потчинити. Иако живи у таквом свету, 
човек још увек има снаге да се запита: да ли техничка лепота уопште 
може имати статус лепог? Или је то можда још један сурогат који му се 
нуди, односно сурогат исконске лепоте?! Да ли се, у крајњој линији,  под 
утицајем (таквих) савремених уметничких и културних вредности човек  
трансформише у робота; да ли га оне постварују и тиме удаљавају од ње-
гове истинске (хумане) суштине?!  

Где се заправо још скрива истинска снага уметности? Савремена 
уметност још увек поседује снагу да надвлада моћ науке у духовном сми-
слу. Њено оруђе у остваривању тога задатка испоставило се да јесте 
управо култура. Ова симбиоза културе и уметности јесте од пресудне 
важности за човекову духовну ситуацију као и положај човека у савре-
меном свету. Многа питања још увек нису јасно постављена, али трага-
јући за могућим питањима, човек засигурно наилази и на могуће одго-
воре које као такви преобликују културу као један од највиших облика 
свога стваралаштва. 

 
ВИРТУЕЛНА ПОЈАВНОСТ 
 
Савремени човек највећи део свога пословног али и слободног вре-

мена проводи у виртуелном свету. У таквом „свету“ доминантно место 
има виртуелна појавност која је заправо интерактивни систем знакова. 
Виртуелна појавност служи за представљање виртуелног простора као 
самог „простора света“, али изван контекста света. Као такав, он поседује 
одређене карактеристике игре, јер иманентност простора и времена 
чине свет игре у виртуелним играма реалнијим од свега постојећег, при 
чему, свет игре и даље остаје, како то каже и сам Финк (Eugen Fink), 
„истовремено и напољу и унутра“ (Финк, 2004, стр. 379). Финк је свестан 
значаја игре за човеков опстанак, јер помоћу игре човек може посма-
трати себе и „добити слику сопственог живота у свим дубинама и на свим 
висинама, много прије него што почне да размишља о себи и појмом обу-
хвати истину своје егзистенције (Финк, 2004, стр. 379) ...Она је гранична 
ситуација људског ума, нешто не-умно и можда над-умно“ (Финк, 2004, 
стр. 394). Виртуелна појавност, као и игра, сматра се ствараоцем чове-
кове равнодушности према разликовању привида и стварности, а тиме 
на индиректан начин доприноси настанку отуђености. Ова појава чове-
кове равнодушности и свеопште отуђености јесте уистину израз чове-
кове заокупљености самим собом у једној такозваној нарцистичкој кул-
тури. „Привид збиљности се растапа и то не у повишеном осјећају ствар-

 
марна културна и уметничка вредност, као један културни образац коме се и он 
сам мора потчинити. 
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ности, како бисмо могли очекивати, већ у посвемашној равнодушности 
према њој... Та равнодушност открива да је нагризена способност поје-
динца да покаже занимање за било шта осим себе“ (Laš, 1986, str. 98-99). 
Савремени карактер бића јесте детерминисан његовим новим модусима 
доласка у присутност ношеног техником. Према томе, виртуелни про-
стор јесте варијанта, односно скучена пројекција стварности. У њему се 
човек осећа неспособним да повеже материјалну и духовну димензију 
стварности, из разлога што виртуелизација материјалне, чулне стварно-
сти има снагу да потискује духовну стварност и да је чини сувишном. Из 
тога разлога она се може посматрати као излаз човека у стварност. У 
таквој новонасталој стварности сам се живот ослобађа свих досада поз-
натих делатности, и то сводећи је на размену информација. Савремени 
човек је дубоко загледан у своје властито сопство, он је свестан да ника-
ква технологија, па ни она најсавременија на којој се темељи виртуелна 
појавност, не може дати одговоре на питања смисла бивствовања. Ипак, 
као таква, она може да понуди нове могућности за деловање и акцију при 
трагању за одговорима на ова и слична питања. Према томе, у виртуелној 
појавности можемо назрети нове медије и начине за човеково деловање 
и осмишљавање егзистенције. 

 
УМЕТНИКОВО ОСЕЋАЊЕ ЖИВОТА И  
ПОТРЕБА ЗА ОСМИШЉАВАЊЕМ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ 
 
Потребу осмишљавања егзистенције и уопште човековог смисла 

живота, односно потреба уметника да проговара у својим делима о до-
минантним осећањима једне епохе, добија на замаху у правом смислу 
тек почетком друге половине 20. века. Правац у уметности назван поп-
арт настао је под утицајем капиталистичког и индустријског друштва, 
као и утицаја нових технологија и културних појава које су пре свега биле 
интелектуалне, интердисциплинарне и концептуалне природе. Приказ 
општих културних повезаности у Енглеској ће показати да се те промене 
трансформишу у сам уметнички феномен. Уметници овог периода 
постају свесни да је култура у којој живе под великим утицајем мас-ме-
дија, нових технологија и великих научних достигнућа. Ти процеси су 
били уско везани за амерички утицај на европско културно тло. Те кул-
турне конверзије нису више биле спојиве са интровертном, експресив-
ном и/или апстрактном уметношћу старијих генерација уметника.  

Но, морамо нагласити да је поп-арт заблистао на америчком тлу. 
Посебна карактеристика поп-уметности у САД јесте дистанцирање од 
апстрактног експресионизма (Warhol & Hackett, 2008, p. 7). Ови умет-
ници не разматрају поп-уметност са теоријског нити интелектуалног ста-
новишта. Напредак медијске културе, свеопшта холивудизација друш-
тва, условили су да амерички поп-артисти настоје да у својим делима 
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креативно, уметнички и садржајно изразе културна и друштвена стрем-
љења. Тако и политика постаје ствар поп-културе и мас-медија. Ворхол 
се не либи да изрази своју равнодушност према тадашњим (јавно експо-
нираним) поп-личностим (у било којој сфери друштва и културе). 
Тилман наводи Ворхолове осећаје  и ставове које је он изразио следећим 
речима: „Био сам одушевљен што је Кенеди био наш председник, био је 
млад, доброг изгледа и памети – али није ме превише дирнула његова 
смрт. Шта ми је заиста засметало јесте начин на који су радио и телеви-
зија свакога програмирали на жаљење“ (Tilman, 2011, p. 63). Када је реч 
о свакодневници, уметници попут Ворхола се питају – да ли уметност 
мора постати тривијална да би демаскирала тривијалност?! Они то не 
раде неким пуким теоретисањем, него настоје да својим личним иску-
шавањем свакодневнице понуде одговоре у самој уметности. Зашто?  

Уметници увиђају да се потребе за материјалним добрима човеку 
све више намећу, због профита који на томе остварују. Зато су развијали 
посебне стратегије продаје, што се постиже на начин да се производ(и) 
прилагођава(ју) моди, односно обликују се ставови маса који не теже за 
луксузним производима, него њихово интересовање јесте фокусирано на 
оно што је тривијално и површно. Поп-уметност тако своју потврду на-
лази у ономе свакодневноме. Уметничка дела поп-арта верно приказују 
стварност тог времена. Она, као таква, рефлектују али и форсирају кул-
турне промене. Провокативно понашање, шок, иритација, преиспити-
вање и кршење табуа биле су неке од темељних карактеристика те кул-
туре. Ово доводи до докидања традиционалних вредности у међуљуд-
ским односима и доводи у питање традиционалну расподелу улога: ауто-
ритарно васпитање, еманципација жена, нове пословне структуре, сло-
бодно тематизовање сексуалности, преиспитивање граница живота и 
културе.  

Но, било би неправедно рећи да су ово „једине“ теме поп-арт умет-
ника. Ворхол  током свога живота није успео ни да схвати ни да се по-
мири са коначношћу свога бића, те је своје уметничке креације посма-
трао као својеврсну дивинизацију свога бића, тиме га чинећи надсмрт-
ним и непролазним. „То (смрт) је тужна тема. Мислио сам да је то све 
нека магија и да се у суштини не може догодити. Не верујем у то, јер тада 
више нисмо ту и нисмо свесни да се догодило. Немам више шта рећи на 
ту тему јер нисам на то спреман“ (Warhol, 2006, p. 115). Те одвише ду-
боке теме остају по страни, али увек присутне. Примарно место у њего-
вој уметничкој креацији припада животу који се дешава сада и овде; ба-
зична тематика његових дела јесу предмети свакодневнице, односно еле-
менти масовне културе. Својим делима Ворхол не жели да она буду само 
својеврсна критика друштва, него су она, за њега, више једна „опција“ 
која се посматрачу нуди. То би се могло схватити као једна врста позива 
да се из једне другачије перспективе погледа на датости и да се про-
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мишља о механизмима функционисања једног времена и економског 
система без унапред задатог закључка. Да би предмети могли „вршити“ 
такву функцију, морали су бити приказивани што прецизније. Доказ 
томе је Ворхолов приказ Кемпелових конзерви. 

Већ смо наговестили да инспирацују за своје уметничке креације 
Ворхол не црпи само из предмета свакодневнице, него да мотиве налази 
и у дубљим сферама друштва. Пример једног од таквих његових дела 
јесте и дело Disaster (1962), где се ради о серији слика узетих из дневне 
штампе, које Ворхол вади из контекста и користи као једну врсту 
шаблона. Први рад „дизастерског“ серијала носи назив 129 die in Jet!4, где 
он вешто користи фотографије из дневне штампе, нарочито оне које 
приказују трагедије и катастрофе; посебан нагласак је на онима које се 
својом трагичношћу дубоко урезују у свест публике. Овоме сведочи и 
још један његов рад Five Deaths Seventeen Times in Bleck and White. Овде 
Ворхол, поред више пута поновљеног мотива, даје и празне површине 
исте величине као и део са мотивима. У овом односу празног простора и 
мотива налази се кључ за интерпрeтцију, јер управо захваљујући једна-
ким величинама, ниво и значења постају једнаки. Свакако да није реч 
једино о приказаним катастрофама, него више о човековом (емоционал-
ном) односу према истима. Празна површина даје могућност посма-
трачу да пројектује свој став о датим догађајима. Равнодушност којом је 
„наоружан“ становник једне метропoле како би опстао у својој трагичној 
околини, сад би требало да буде дискутабилна. Ворхол је сматрао да је 
човек тог времена постао морално и духовно отупљен, те да га катас-
трофе више не дотичу. 

 
ВОРХОЛОВА ТЕХНИКА ПРАЗНОГ ПРОСТОРА 
 
Свакако, оно што морамо одати за признање уметничком раду 

Ворхола јесте чињеница да се његова генијалност огледала у техници 
празног простора. Довољан је  само један поглед на празну површину, да 
би се постигао жељени ефекат. Празно платно је просто празно, но, то је 
једна празнина која делује на посматрача – један једноставан утисак још 
једноставније технике. Његов уметнички опус не обухвата само сликар-
ство него и музику, скулптуру, књижевност и филм. Својим уметничким 
талентом и радом постао је незаобилазна личност 20. века, али не само 
као уметник него је Ворхол и пред саму естетику поставио задатак – да 
се коначно смогне снаге и призна да (традиционалне) уметничке и естет-
ске вредности нису апсолутне, аутохтоне и да као такави, естетски фено-
мени искључиво припадају философској проблематици.  

 
4 Догађај од 4. јуна 1962. године, који је објављен у новинама New York Mirror, 
под насловом „29 погинулих у авионској несрећи“. 
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Управо је Ворхол у својој уметничкој пракси смогао снаге да нам 
истину баци у лице – а то је истина да друштвене, капиталистичке и 
индустријско-економске, као и доминантне политичке вредности прео-
бликују постојеће естетске и уметничке вредности. Ово нам посведочава 
да човек у таквом времену и друштву све више губи интерес за све оно 
што није стављено у први план. Тај наглашени први план јесте план до-
минантних материјалних вредности. Ворхол нам је показао да то услов-
љава у човеку појаву духовне празнине, где човек уметничке и естетске 
вредности подређује искључиво материјалном. Он је један од значајних 
уметника који је својим уметничким радом отворио питање за естетику 
‒ чему естетика у таквом времену?! Управо је Ворхол показао да његова 
слика конзерве супе „Кемпел“ јесте једна иронична антитеза 
апстрактном експресионизму.  

Естетски је оправдано поставити питање: да ли се у уметничком 
стваралаштву Ворхола, као и целе плејаде уметника који припадају 
правцу поп-арта, може говорити уопште о уметности. Управо у овој 
уметности може се лако запазити да ишчезава све оно на што смо до сада 
били навикли у традиционалном схватању естетике и уметности, а то је 
стављање у први план феномена лепог. Поп-артисти у својим уметнич-
ким делима одбацују класично схватање уметности и свој фокус преба-
цују на стварност каква јесте, а не какву бисмо желели да буде. 

Уметници, управо попут Ворхола, овај (чулима пријемчиви) мате-
ријални свет и стварност посматрају као затворену целину која се 
исрпљује у херметички затвореним границама. По њиховом мишљењу, 
изван тих граница не постоји више ништа. Свесни тога они и стварају 
уметничка дела која су по својој природи апсурдна јер живимо у апсурд-
ној ситуацији, у заблуди да уметности још увек има у стваралачком-тран-
сценденталном контексту. 

 
ПОБУНА УМЕТНИКА У ОБЕЗДУХОВЉЕНОМ СВЕТУ 
 
Свестан времена и стварности, Ворхол сматра да се може данас 

стварати без неког великог додатног напора или неког значајнијег ути-
цаја споља. Човек је, пре свега, отуђен од самога себе, али и света у коме 
обитава. Таквом човеку чини се да је он довољан самоме себи. И управо, 
у тој самодовољности, он себе лишава сваког излажења ван граница које 
је сам себи поставио. Посматрајући ситуацију таквог човека и његову 
свест о свету и друштву, Ворхол је мишљења да савременим уметницима  
и свима онима који себе тако именују, није више потребан уметнички 
дар јер свако је способан за стварање било које врсте, па чак и уметничко 
стварање. Отварајући ова и слична питања, уметници попут њега заправо 
пред саму философију постављају суштинско питање – може ли се данас 
уопште више мислити уметност као унутарсветски феномен?! Ворхол 
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овим отвара још сложеније и болније питање за саме философе (не само 
естетичаре!), а то је питање до које мере је философско пропитивање 
феномена уметности данас уопште актуелно, с обзиром да је то феномен 
који, по свему судећи, више припада ранијим епохама и његово фило-
софско истраживање данас би могло имати искључиво историографски 
карактер, док говор о уметности, а тиме и феномену уметничког генија, 
постаје сувишан и беспредметан. 

Са становишта философије, а посебно естетике, тешко да се мо-
жемо помирити са таквим стањем, водећи се управо Хајдегеровом фи-
лософијом. Он у својој философији пише о одбеглим боговима, али и 
оскудности времена у њиховом одсуству. Хајдегер  сматра да управо због 
одсуства богова, човек себи допушта да пребива у светској ноћи јер се 
налази изван њихове моћи и светлости. Овим нам показује на плану 
уметности да његова интерпретација Хелдерлинових стихова, који кажу 
да без богова ми не можемо открити пут у поље истине, јесте нешто што 
остаје незаобилазно и увек актуелно (Хајдегер, 2000, стр. 211).  

Данашњи човек се мора запитати – да ли му је данас више стало до 
истине као универзалног начела које све покреће и које је једино могуће 
претпостављено исходиште целокупног човековог стваралаштва, или је 
себи дозволио тај „луксуз“ да створи окружење у коме су субјективне 
истине, истине појединца или одређене групе, једине истине којима се 
приклањамо?! 
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CONTEMPORARY ART AND CONTEMPORARY CULTURE - THE 
TEMPTATION OF CULTURE BY ARTISTS 

 
Summary 

 
Contemporary art has detached itself from traditional aesthetics. It 

places emphasis on one's current position in the culture in which he or she 
exists. Contemporary individual does not make a radical distinction 
between art, culture, economy and politics, which is accepted by artists as a 
reality of our time. Thus, pop art, as one of the contemporary trends in art, 
is a sort of irony and parody of the lifestyle imposed by mass culture. In 
their works, these artists manage to point out the essential through the 
banal and the irrelevant.This clearly discloses the paradox of our culture 
that is directly influenced by mass industrialization, the mass media. Such 
a culture has created new "idols", fetishization and mass consumption. Pop-
art artists in their works are able to place the "icons" of the mass media in a 
subtle context of fine arts. Modern man suppresses his emotions, because 
the world in which he lives is a world of profit and action, which is reflected 
in the art itself. Everyday life is constantly under pressure from fear of 
possible disasters. Faced with these feelings, beauty loses its power  and 
disappears from artistic creations. Contemporary art is not about presenting 
the subject as it is because contemporary artists are looking for new forms 
of artistic expression. Munk, Picasso, Marriage and Modrian reduced their 
artistic themes to insignificance. New views on art have also created new 
views on culture. Modernist culture does not acknowledge the objective 
existence of space, movement and time because they can never be the same 
for all observers, because reality can be understood in many ways. Reality 
becomes only what the viewer perceives through the prism of imagination 
yet to be conceived. Different currents in contemporary culture and art 
clearly indicate to us that not only the deconstruction of culture and art has 
taken place, but that all cultural and artistic values are also on the scene. 
The cultural industry uses contemporary art for its own means, and 
therefore in artistic creations, it should be noted that material instead of 
aesthetic values have been put to the fore. With the creation of countless 
copies, contemporary art seeks to "reach out" to all (mass audiences), as 
such it becomes a commodity without which everyday life cannot be 
imagined; that is, goods that are easily and relatively cheaply replaced. For 
this reason, Adorno and Horkheimer believe that the cultural industry has 
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set itself the task of "setting up imitation as an absolute." The modern man 
becomes their direct and immediate consumer, such a man himself ceases 
to wonder if they are values or they are pseudo-values. Art and culture in 
the service of new tendencies of science and technology leave hope for 
philosophical thinking. The ways of uncovering the truth, to the unrevealed 
being, are based on the peculiarity possessed by both the creator and the 
recipient. Man is the only one capable of experience. Contemporary art still 
has the power to overcome the power of science in a spiritual sense. Its 
instrument in accomplishing this task turns out to be culture. This 
symbiosis of culture and art is as crucial to man's spiritual situation as is to 
the position of man in the modern world. Virtual appearance, like play, is 
considered to be the creator of man's indifference to the distinction between 
appearance and reality, thus indirectly contributing to the emergence of 
alienation. This manifestation of human indifference and universal 
alienation is truly an expression of man's self-interest in a so-called 
narcissistic culture. Virtual space is a variant, that is, a cramped projection 
of reality. In it, one feels incapable of connecting the material and spiritual 
dimensions of reality, because the virtualization of material, sensual reality 
has the power to suppress spiritual reality and make it superfluous. For this 
reason, it can be seen as the exit of man into reality. When it comes to 
everyday life, pop artists are wondering - does art have to become trivial to 
unmask the trivial?! They do not do this by mere theorizing, but strive to 
offer answers to the personal experience of everyday life in the art itself. 
Warhol does not want his works to be just a kind of critique of society, but 
rather, to him, his work is more of an "option" offered to the observer. The 
blank surface, on which Warhol insists in his works, enables the observer to 
project his own view of the events in question. The indifference with which 
an "armed" resident of a metropolis is able to survive in his tragic 
environment should now be debatable. Warhol believed that the man of that 
time had become morally and spiritually dull and that disasters no longer 
touched him. Artists, just like Warhol, view this (sensible) material world 
and reality as a closed whole that is exhausted within hermetically sealed 
borders. In their view, there is nothing beyond these borders. Warhol is of 
the opinion that contemporary artists, and all those who call themselves so, 
no longer need an artistic gift because everyone is capable of creating 
anything and even artistic creations. By opening these and similar 
questions, artists like him actually pose the essential question before 
philosophy itself - can art at all be considered today a world phenomenon?! 

Key words: contemporary art, contemporary culture, pop art, 
existence 
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ХУСЕРЛОВА КРИТИКА ДОМИНАЦИЈЕ  
ЛОГИЧКОГ ПОЗИТИВИЗМА И СЦИЈЕНТИЗМА У  

ЕВРОПСКОЈ НАУЦИ И КУЛТУРИ1 
 

У првим деценијама 20. вијека Хусерл је у свом посљед-
њем дјелу Криза европских наука и трансцендентална феномено-
логија описао кризу савремене филозофије и науке које су се, 
према његовом мишљењу, нашле у таквој ситуацији захваљујући 
управо доминацији позитивистичких и прагматистичких аспе-
ката у технички обликованом свијету тог времена. Наиме, фе-
номенологија као филозофска теорија и метода директна је ре-
акција на логички позитивизам и сцијентизам у савременој фи-
лозофији, који су довели до некритичке доминације науке и на-
учног сазнања у савременој култури, при томе занемарујући 
потпуно друге проблеме у филозофији, а посебно поље вријед-
ности. Уколико је филозофија као извор доживјела кризу, онда 
то значи да је и све оно што је произашло из филозофије, а то су 
све нововјековне науке, такође у кризи која се на све видљивији 
начин почела манифестовати и као криза европског човјека у 
цјелокупној смисаоности његовог културног живота, као и у цје-
локупној његовој егзистенцији. Наиме, Хусерл је признавао и 
није оспоравао развој тих наука, које су се развијале незамисли-
вом брзином, али је истицао да је европски духовни хоризонт 
постао замагљен због немогућности да се одговори на питања: 
какву улогу те науке имају или би требало да имају у европској 
култури, какве су им дужности и шта оне значе нама, људима у 
свијету у којем живимо, будући да су потпуно очишћене од свих 
антропоцентричних елемената? 

Кључне ријечи: феноменологија, криза, позитивизам, 
прагматизам, свијет живота 

 
* biljana.balta@ff.ues.rs.ba 
1 Овај текст је настао као резултат рада на научном пројекту Министарства за 
научнотехннолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе 
Републике Српске, на тему: „Мјесто и улога филозофских факултета у рефор-
мисаном савременом универзитету Републике Српске“, бр. 19/6-020/961-
122/18 
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У вријеме експанзије и доминације духа позитивизма и прагмати-
зма, Хусерл је заузео један сасвим супротан став и подузео корјениту 
обнову филозофије саопштавајући своју замисао већ 1911. године, у јед-
ном мањем спису под насловом Филозофија као строга наука. Он је под 
филозофијом разумијевао науку од највеће важности, односно науку 
која задовољава највише људске не само теоријске потребе него је сма-
трао да филозофија конституише потребу човјека да свом индивидуал-
ном и уопште људском опстанку прибави умни смисао без којег, како је 
Хусерл сматрао, настаје криза смисла, односно криза човјека као 
човјека. Хусерл је морао објаснити како је могућа таква наука чију на-
учну строгост и утемељеност захтијевају највиши интереси људске кул-
туре. Наиме, он је одбијао сваку помисао да се једна оваква филозофија 
може утемељити и изградити по узору на математику, математичку фи-
зику или било коју другу од тзв. позитивних наука. Његова замисао из-
вирала је из онога што је он називао феноменологијом, док су творци и 
главни актери логичког позитивизма разумијевали науку искључиво у 
математичко-техничком и експериментално-техничком смислу. Они 
нису вјеровали у темељно филозофско образовање, које јесте и мора 
бити превасходно историјско-филозофско. Отуда и њихово отворено 
потцјењивање цјелокупног мисаоног насљеђа које је филозофија башти-
нила сматрајући да филозофија саму себе дисквалификује уколико се не 
односи искључиво на питања и проблеме који могу бити промишљени и 
ријешени на практично-технички начин. С пуним правом можемо поста-
вити питање: није ли и данашња слика науке једнодимензионална, као 
што је ту чињеницу Хусерл уочио већ с почетка 20. вијека и указао на тај 
осиромашени појам науке, као и на његове посљедице. Такође, и праг-
матизам као „лабораторијска филозофија“ придружила се позитивизму 
у осуди дотадашње филозофије и њој припадне метафизике, чији родо-
начелник Чарлс Сандерс Перс у свом дјелу Прагматизам с подсмијехом 
констатује: 

Ово учење ће послужити да покаже како је скоро сваки став 
онтолошке метафизике или бесмислено брбљање – једна реч се 
дефинише другим речима, а ове опет другим, тако да се не до-
лази до било каквог реалног појма – или је потпуни апсурд. Оно 
што ће од филозофије остати, када се ово смеће почисти, биће 
један низ проблема које је могуће испитивати опажајним мето-
дама истинских наука. (…) У овом смислу прагматизам је нешто 
сасвим близу позитивизма (Pers, 1984, стр. 66). 

Метафизичка концепција човјека, као и метафизичка питања 
човјековог смисла, као дио пројекта „новог човјека“ и „новог живота“ за-
почетог у ренесанси доживјела су крах надоласком „позитивног доба“ и 
конституисањем појединачних позитивистичких наука током 18. и 19. 
вијека. Сва метафизичка прва и посљедња питања била су потиснута. 
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Човјек постаје позитивистички, а не метафизички проблем у оквиру ко-
јег се човјек схатао као умно биће, с улогом ума у историји. Позитиви-
стички торнадо потире сва та питања, па Хусерл с правом констатује да 
је позитивистичка концепција човјека потпуно „обезглавила“ цјелокупну 
дотадашњу метафизичку концепцију. Међутим, капитулација метафи-
зичке концепције човјека није једногласно прихваћена, већ је било и 
оних који су се ухватили укоштац са новонасталом ситуацијом, а један 
од водећих духова који је констатовао ову кризу и настојао да нађе рје-
шење за излазак из ње био је управо Едмунд Хусерл. 

Хусерл је и на крају свог филозофског рада подузео посљедњи по-
кушај да покаже како је његова трансцендентална феноменологија ду-
боко укоријењена у историјској стварности и како цијела идеја „феноме-
нолошке конституције“ има дубоко хуманистичко значење утолико што 
баца свјетло на учинак човјековог ума. При том је он подвргнуо критич-
кој анализи оно што је видио као кризу филозофски необразоване при-
родне науке, а резултат тога било је његово посљедње велико дјело Криза 
европских наука и трансцендентална феноменологија. Наиме, Хусерл ту 
покушава оправдати своју филозофију подвргавајући критичком истра-
живању модерну природну науку како би показао њену филозофску не-
утемељеност. Већ је и у свом ранијем дјелу Идеје за чисту феноменологију 
и феноменологијску филозофију своју трансценденталну анализу Хусерл 
изградио на претпоставци да нам науке „природног става“ не могу пру-
жити истинско филозофско разумијевање свијета. Један од захјева ради-
калне феноменолошке редукције састојао се у томе да се те науке „ставе 
у заграде“, те да се не примјењују њихови критеријуми. Хусерлу је наро-
чио било стало до тога да покаже како научници чија интересовања 
остају искључиво у домену појединачних наука, нису у стању разумјети 
значење свога научног рада. Хусерл је сматрао да то може успјети само 
филозофу, али да при том он мора обеснажити „тезу природног става“, 
на којој се природне науке темеље, па је због тога сматрао нужним да 
прецизније дефинише свој однос према природним наукама. Било је 
посве очигледно да се од стране филозофа који су били усмјерени ка 
природним наукама развијало све веће непријатељство према трансцен-
денталној феноменологији. У годинама након Првог свјетског рата, 
дакле управо у вријеме када је Хусерл покушавао утврдити резултате 
своје анализе и када је „феноменолошка школа“, коју је он утемељио, 
почињала посматрати природне науке са све већим неповјерењем, ло-
гички позитивизам са својим истицањем природних наука почео се раз-
вијати у све утицајнију супарничку струју. Што се више међу филозо-
фима водећих филозофских факултета смањивао интерес за природне 
науке, то је више међу онима који су се бавили природним наукама на 
универзитетима, јачала одбојност према метафизици и уопше дотадаш-
њој филозофији.  Поводом тога Хусерл истиче: 
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Данашњи позитивистички појам науке је дакле – историјски 
посматрано – остатак појма. Он је напустио сва она питања која 
су била саставни део час ужег, час ширег појма метафизике, а 
међу њима сва она нејасно названа ‘највиша и последња питања’ 
(Huserl, 1991, стр. 15). 

Додуше, и Хусерла су на почетку његових филозофских истражи-
вања водили посве научни интереси, јер је његов циљ био изградити 
општу теорију науке. Међутим, његова филозофија се критиковала и 
одбацивала с образложењем да јој недостаје како научног духа тако и ло-
гичке строгости. Одбојан став према феноменологији још се снажније 
показао када је феноменолошка школа све више сљедбеника налазила 
међу „естетски настројеним“ интелектуалцима који су се супротстав-
љали природним наукама због, како су вјеровали, њихове све опасније 
улоге у друштву, а угроженост човјека у доба модерне технике била је 
омиљен предмет расправа. Премда се природна наука није безусловно 
сматрала лошом по себи, ипак се вјеровало да се у њој скрива опасност 
да се човјек удаљи од правих проблема своје егзистенције и да му се за-
магли поглед за вриједности без којих би човјек изгубио себе као човјека. 
У више наврата Хусерл је упозоравао да: 

Искључивост с којом је модерни човек у другој половини 19. 
века пустио да његов целокупан поглед на свет одређују пози-
тивне науке и да га заслепи њима постигнут ‘prosperity’, значила 
је равнодушно одвраћање од питања која су пресудна за истин-
ски хуманитет. Пуке чињеничке науке стварају пуке чињеничке 
људе (…) Она принципијелно искључује управо она питања која 
су од горућег значаја за човека, изрученог најсудбоноснијим 
превратима у нашим злосрећним временима: питања о смислу 
или бесмислености читаве ове људске егзистенције (Huserl, 
1991, стр. 15). 

Што је јачим постајао утицај тих школа, тиме се све више стварао 
јаз међу њима, док на крају понор међу њима није постао непремостив. 
Наравно, Хусерл није ишао тако далеко као његови ученици, иако се го-
ворило да је његово мишљење при крају живота одавало Хајдегеров ути-
цај.  Но, карактеристично је да је његова феноменологија постала изво-
ром инспирације за све који су били неповјерљиви према природним на-
укама, те да се и он сам трудио открити границе природних наука које је 
сматрао битнима и указати на њихову тенденцију да скривају филозоф-
ске проблеме чије би разјашњење, према његовом мишљењу, требало 
бити главним циљем филозофије. 

Међутим, ипак је главни покретач његовог покушаја да открије 
границе природних наука био, како смо већ раније напоменули, потреба 
савладавања тешкоћа које су настале унутар саме трансценденталне фе-
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номенологије. Наиме, како би увјерио самога себе и истовремено одго-
ворио својим противницима, Хусерл је морао „прочистити“ и властиту 
позицију унутар савремених струја у филозофији. Чинило се да идеја ра-
дикалне редукције производи више тешкоћа него што их је он био у 
стању ријешити. Мучан проблем „феноменолошке конституције“ других 
ега увијек се изнова понављао. Хусерлу су упућени многи приговори који 
су се односили на спекулативну стерилност, затим ту је и недостатак 
смисла за историјско, нејасноће и научне ирелевантности његових кон-
струкција, због чега се и очекивао његов одговор на те приговоре. Све су 
то били проблеми са којима се Хусерл суочавао када је почео анализи-
рати оно што је видио као „кризу значења“ модерне природне науке, при 
чему је истовремено покушао понудити нов и, како се надао, увјерљивији 
увод у своју властиту филозофију. 

Међу главним опасностима и узроцима кризе, према Хусерловом 
мишљењу, јесте „објективистички физикализам“, а који прожима мо-
дерну природну науку. Међутим, треба одмах напоменути да Хусерл 
није против „физикализације“ науке као такве, а ни против све веће „ма-
тематизације природе“, што схвата неизбјежним резултатом научног 
развоја у цјелини. Он такође није ни против научног „објективизма“ као 
таквог, али се противи, по његовом увјерењу, лажном осјећају самодо-
вољности, што га, чини се, тај „објективизам“ буди. Према Хусерловом 
мишљењу, природна наука није и не може бити самодовољна. Она се у 
модерном добу развила незамисливом брзином, али је њен напредак 
изазвао интелектуалну кризу, јер се наизглед одвојила од свога матичног 
тла из којег је првобитно израсла и које јој једино може пружити смисао 
и значење. Хусерл ту кризу описује на сљедећи начин: 

Из тога следи да су коначно све нововековне науке, с обзиром 
на смисао у коме су биле утемељене као огранци филозофије и 
који су касније носиле у себи, запале у специфичну кризу, која 
се све више доживљава као загонетна. То је криза која не дотиче 
теоријске и практичне успехе онога што је стручно-научно, па 
ипак из темеља уздрмава смисао читаве њихове истинитости. 
При томе овде није реч о проблемима једне специјалне форме 
културе, ‘науке’ односно ‘филозофије’ као једне међу осталима 
у европском човечанству (Huserl, 1991, стр. 20). 

Криза природне науке јесте криза њеног значења, али та криза на-
равно ни на који начин не угрожава њен даљни развој, јер природна на-
ука и даље напредује великим корацима. Али, како Хусерл примјећује, 
наш је став према њој постао несигурним. Наиме, није нам јасно какву 
она улогу има или би требало да има у људском друштву, који је њен 
статус, какве су јој дужности и шта она значи нама, људима у свијету у 
којем живимо. У настојању да своје критеријуме очисти од свих антро-
поцентричних елемената, природна наука се дословно дехуманизовала 
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јер су створени нови идеали „научне истине“ и „научне објективности“, 
а превласт „научног објективизма“ једноставно је потиснула „стајалиште 
субјективности“ са свим његовим људским импликацијама. Хусерл као 
утемељивач феноменологије, која је истовремено и теорија и метода, 
настојао је изградити филозофију као универзалну науку присјећајући 
се античких узора, и сматрао је да би тако схваћена филозофија, као уни-
верзално сазнање, омогућила јединство свим научним теоријама и 
системима, те на тај начин превазишла релативизам у сазнању. Већ смо 
раније напоменули да је Хусерл сматрао да се такав покушај десио и у 
ренесанси, јер европски човјек тада извршава у себи један револуцио-
нарни покрет, правећи отклон од свог дотадашњег средњовјековног на-
чина егзистенције, желећи да се слободно обликује на нов начин, а узор 
коме се диви има у античком хуманитету с обзиром да античка филозо-
фија у свом исконском заснивању фиксира идеју универзалног сазнања 
усмјереног на тоталитет бивствујућег и ставља га себи у задатак. То 
настојање Хусерл потврђује сљедећим ријечима: „Један одређени идеал 
универзалне филозофије и њој одговарајуће методе стоји на почетку, та-
корећи као празаснивање филозофске нове епохе и свих њених развој-
них низова. Али, умјесто да је заиста дејствовао, он је доживео уну-
трашњи распад“ (Huserl, 1991, стр. 19). Хусерл тврди како тај високим 
духом испуњени хуманитет није истрајао само зато што је изгубио по-
летну вјеру у једну универзалну филозофију свог идеала и у домет нове 
методе, а то је довело на крају до позитивистичког ограничења идеје на-
уке. Хусерл сматра да: 

Свој захтев за строгим утемељивањем истине није наука одувек 
разумевала у смислу оне објективности која методски влада на-
шим позитивним наукама, и која, делујући далеко преко њих, 
ствара упориште и омогућава опште ширење једном филозоф-
ском и светоназорном позитивизму. (…) Скепса у погледу мо-
гућности метафизике, слом вере у једну универзалну филозо-
фију као водитељицу новог човека, значи управо слом вере у 
’ум‛, схваћен у оном смислу у коме су стари супротстављали 
episteme и doxa. Управо он коначно даје смисао свему што се 
сматра за бивствујуће (das Seiende), свим стварима, вредно-
стима, циљевима, наиме, његова нормативна упућеност на оно 
што се од почетка филозофије означава речју истина – истина 
по себи – и корелативно речју бивствујуће (Seiende) – οντωζ ον. 
Тиме се распада и вера у ’апсолутни ум‛, на основу кога свет 
задобија свој смисао, вера у смисао историје, смисао човека, ње-
гову слободу, наиме, као способност човека да свом индивиду-
алном и општем људском постојању прибави умни смисао“ 
(Huserl, 1991, стр. 16-20). 
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Сада нам постаје јасно због чега Хусерл сматра да позитивизам 
обезглављује филозофију и да криза филозофије значи кризу свих ново-
вјековних наука као дијелова филозофске универзалности, најприје ла-
тентну, а потом све отворенију кризу самог европског човјека, цјелокуп-
ног смисла његовог културног живота, његове укупне егзистенције. 
Хусерл настоји да објасни како је до тога дошло сматрајући да је наука 
почела да се дехуманизује већ са Галилејевим открићима. Наиме, 
Галилеj је одредио модерни појам математизиране природне науке и ње-
гов је циљ био да путем ње дође до тачности и рационалне објективности. 
Математизација је значила математичку реконструкцију емпиријски 
опажених процеса. Та реконструкција неизбјежно је укључивала велику 
мјеру научне идеализације. Она је такође изискивала конструкцију и де-
таљно истраживање научних модела. Све се више ширило схватање да је 
главни задатак природне науке продријети кроз танак слој појава до ма-
тематизираних природних типова и вјеровало се да се сви феномени мо-
рају моћи описати у смислу математичких односа.  Идеја математиза-
ције природе била је повезана с идејом универзалне каузалности. 
Галилеј је пронашао да се каузални односи могу изразити математичким 
формулама, а то је откриће постало узор у научном раду током надола-
зећих вијекова. Модерна физика можда другачије схвата каузалност, 
али, тврди Хусерл, Галилејев је идеал потпуног „објективирања“ искус-
тва у формализованом језику науке још и данас врло жив. Циљ научника 
који се бави природном науком остаје превођење искуства у безличне 
формуле, а док се тиме бави, он се не пита о историјским претпостав-
кама свога научног рада, а поготово не о претпоставкама науке уопште. 
„Тривијалности“ свијета у којем живи и ради, свог властитог свијета жи-
вота (Lebenswelt), он сматра саморазумљивим. Али је ипак неопходно 
поставити питање може ли заиста такав научник себи да приушти да 
игнорише „тривијалне“ истине свога свијета живота ако жели разумјети 
смисао природне науке? То је проблем који је окупирао Хусерлову ми-
сао. 

Од времена Галилејеве револуције, математизација и идеализација 
постале су основне карактеристике европске природне науке, упркос 
свим разликама које постоје између класичне и модерне физике, а те 
математичко-физикалне идеализације, било да припадају класичној или 
модерној природној науци, изграђене су на истом принципу „научног 
објективизма“, који је изазвао споменуту кризу значења. При том се ради 
о идеализацијама у једном заправо не-људском свијету, јер је Галилејево 
учење о „научном објективизму“ дјеловало тако да су сви специфично 
антропоцентрични елементи поступно били прогнани из природне на-
уке. То је у великој мјери пореметило однос између природне науке и 
човјека. Одређени битни појмови, као појмови сазнања и истине, изнова 
су се интерпретирали у новом научном смислу, а резултат тога био је да 
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су практично изгубили оно што би се могло описати као њихов типично 
људски садржај.  Сазнање у природним наукама почело се сматрати па-
радигмом истинског сазнања. Усљед општег ентузијазма за природну на-
уку, „стајалиште субјективности“ погрешно се разумије, напада или се 
једноставно игнорише. 

Хусерл сматра да филозофија може придонијети окончању тог 
стања тако да се посве усредсреди на оне „тривијалне“ истине свијета 
живота које природна наука прећутно претпоставља, али не објашњава. 
Хусерл свијет живота описује на сљедећи начин: 

Сви га ми затичемо природно, као особе у хоризонту нашег за-
једничког социјалитета, дакле у сваком актуалном контексту са 
Другима, као ‘тај’ свијет свима заједнички. На тај начин је он, 
стално тле важења, стално приправни извор саморазумљивости, 
које ми без даљег користимо, било као практични људи или као 
научници (Huserl, 1991, стр. 102). 

Међутим, свијет живота се заобилази, заборавља или се користи 
као извор нетачности и несавршености.  

Хусерл је вјеровао да нам модерна природна наука додуше помаже 
да боље разумијемо природу и да њоме успјешније владамо, али да је, с 
друге стране, у њој садржана и опасност да нам затамни поглед на свијет 
као наш свијет.  Идеал којем тежи научник који се бави природном нау-
ком јесте идеал потпуно безличне објективности, те у својим описима 
себе покушава искључити кад год је то могуће. Међутим, он је у иску-
шењу да заборави како историјску основу свих његових конструкција 
твори његов властити живот, живот других људи с којима живи, те низ 
оних „тривијалних“ истина које прихвата без питања. Ту основу морамо, 
према Хусерловом мишљењу, феноменолошки испитати ако у природну 
науку уопште желимо унијети смисла. Положај природне науке, по 
њему, може се потпуно разумјети само у свјетлу претпоставки које се 
налазе у подручју свијета живота. Због тога „свијет живота“, према 
Хусерловом мишљењу, требало би да постане правом темом феномено-
логије, па стога он наглашава: 

[…] научно се никада није питало о начину на који свет живота 
непрекидно фунгира као основа, начину на који су његова мно-
гострука предлогичка важења фундаментална за логичке, тео-
ријске истине. И можда је научност, коју овај свет живота 
захтева као такву и у њеној универзалности, једна особита науч-
ност, управо она која није објективно-логичка, али која спро-
води последње утемељење, која није нижа, већ по својој вредно-
сти вишa (Huserl, 1991, стр. 104). 

Дакле, Хусерл нас позива да усмјеримо своју пажњу на тривијалне 
истине свијета у којем живимо. Тај се свијет, наравно, непрекидно ми-
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јења, мијењају се и историјски услови, затим људи мијењају своје навике 
и погледе. Различити људи у различитим дијеловима свијета имају раз-
личита схватања о животу, различите погледе о томе које су вриједности 
највише. То нас лако доводи у недоумицу гдје да почнемо своју анализу 
и како да избјегнемо релативизам? Хусерл нас увјерава да је то ипак мо-
гуће зато што свијет живота са свим својим релативностима има једну 
идентичну битну структуру, он има одређене непромјенљиве карактери-
стике које никад не нестају, те релативизам можемо избјећи ако се у пот-
пуности концентришемо на њих. Међутим, то је значило да тзв. триви-
јалне истине свијета живота морамо подвргнути „феноменолошкој кон-
ституцији“, а то је, другим ријечима, значило да их треба објаснити по-
моћу трансценденталних појмова а priori, што је пак укључивало повра-
так трансценденталном егу са свим проблемима и тешкоћама које су 
биле с њим повезане. Хусерл у ствари и даље инсистира на нужности ра-
дикалне феноменолошке редукције. „Галилејевом објективизму“ Хусерл 
је супротставио Декартово откриће субјективности и премда је, гледано 
у цјелини, слиједио картезијански приступ, ипак је наставио критико-
вати оно што је сматрао непотпуношћу картезијанске редукције. Да би 
нашао прави почетак филозофији, сматрао је Декарт, све се мора под-
вргнути сумњи да бисмо били награђени несумњивом истином ego 
cogito, али, према Хусерловом мишљењу, Декарт је погрешно интерпре-
тирао властито откриће помијешавши его са супстанцијалним јаством, 
умјесто да га је посматрао као трансценденталан его – пол корелативан 
свијету. Декарту, наиме, није било јасно да тај его није био само један од 
могућих него темељни его, једина основа феноменолошке конституције. 
Хусерл је сматрао да је Декарт исправно схватио суштину ега, он би и 
сазнао да се разликовања између ја и ти, изнутра и споља, морају кон-
ституисати у апсолутном егу, али заправо ни сам Хусерл није знао како 
да премости понор између апсолутног ега и стварности историјског сви-
јета живота. Као резултат трансценденталне редукције, он се нашао у по-
ложају који му је крајње отежавао објашњење стварног свијета око њега. 
Дакле, Хусерлово интензивно бављење свијетом живота није било само 
израз његове тежње да на видјело изнесе филозофске недостатке „науч-
ног објективизма“, већ је то такође био знак да је он сам био забринут 
због слабости и недостатака властите трансценденталне анализе. Уко-
лико је тачно да се Хусерлов животни задатак, као  што је он сам тврдио, 
промијенио у смислу да је кренуо једним новим путем, путем историј-
ског саморасвјетљавања претпоставки филозофије које потичу из свијета 
живота,  свакако да је тај нови пут он  настојао да покаже у свом посљед-
њем, али недовршеном дјелу Криза европских наука и трансцендентална 
филозофија. Оно што је за нас од највећег значаја  у Хусерловом раду 
састоји се у томе што је феноменологија као прва универзитетска ета-
блирана мисао упозорила да се знање налази у кризи. Mеђутим, то није 
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било само пуко констатовање, већ и отворен покушај суочавања са том 
кризом, а на нама је да одлучимо да ли ћемо и ми да слиједимо Хусерлов 
примјер?! 
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HUSSERL'S CRITICISM OF THE DOMINATION OF LOGICAL 
POSITIVISM AND SCIENTISM IN EUROPEAN SCIENCE AND CULTURE 

 
Summary 

 
In the first decades of the 20th century, in his latest work The Crisis of 

European Sciences and Transcendental Phenomenology, Husserl described the 
crisis of modern philosophy and science which, in his view, found itself in 
such a situation owing to the dominance of positivist and pragmatist aspects 
in the technically shaped world of that time.  Namely, phenomenology as a 
philosophical theory and method is a direct reaction to the logical positivism 
and scientism in contemporary philosophy, which have led to noncritical 
dominance of science and scientific knowledge in contemporary culture, 
while neglecting completely other problems in philosophy, especially in the 
field of value.  If philosophy as a source has experienced a crisis, then it 
means that everything that has arisen from philosophy, i.e. all modern age 
sciences, is also in a crisis that began to manifest itself more and more 
clearly as a crisis of the European man in the overall meaningfulness of his 
cultural life as well as in his entire existence. Specifically, Husserl 
acknowledged and did not dispute the development of these sciences, which 
were developing at an unimaginable pace, but emphasized that the 
European spiritual horizon had become blurred because of the inability to 
answer the questions: what role these sciences have or should play in 
European culture, what are their duties and what do they mean to us 
humans in the world we live in, since they are completely cleansed of all 
anthropocentric elements? 

Key words: phenomenology, crisis, positivism, pragmatism, life-world 
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Француска револуција покренула је, поред глобалне поли-

тичке платформе модерног доба, и два врло важна питања: на-
ционално питање којим се покушава ријешити питање граница 
држава, прије свега у Европи; и друго, питање образовања којим 
се уводи секуларизовани модел. Стварање националних држава 
у Европи изазвало је небројено мањих ратова и два велика на 
свјетском нивоу. Националне границе, нажалост, још нису успо-
стављене, а Срби и остали народи у непосредном окружењу кла-
сичан су примјер за то. Секуларизација образовања, најкраће 
речено, политичка је одлука да се у школски програм не уплићу 
вјерске заједнице, те да се да приоритет политехничким нау-
кама које би, како се тад претпостављало, допринијеле побо-
љшању стандарда и бољег живота свих грађана. 
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Питање идентитета и образовања1 старо је колико и људска зајед-
ница. У уводу своје књиге „Критика и криза“ Рајнхарт Козалек ће рећи 
да је „историја прешла преко обала традиције и преплавила све границе“ 
(Козалек, 1997, стр. 31). Ова изванредна књига је философска критика 
грађанског друштва или, можда конкретније, медицинским језиком ре-
чено, историја болести европске политичке историје. У сваком случају, 
Козалеково промишљање помаже нам да боље схватимо савремену си-
туацију, односно кризу кроз коју пролази европска утопијска идеологија. 

 Негирајући стари свијет, свијет традиције, грађанска политичка 
философија себе разумије као нови свијет спреман на слободу, братство 
и једнакост. Ова философија напретка тежи да јој субјекат буде цјело-
купно човјечанство, које, из духовног центра Европе, треба увести у бољу 
будућност. 

Осамнаести век представља предворје данашњег временског пе-
риода, чије напетости су се од времена Француске револуције 
све више заоштравале, тиме што је револуционарни процес, 
екстензивно посматрано, обухватио цели свет, а интензивно, све 
људе (Козалек, 1997, стр. 32). 

Али прије него што и можемо да разумијемо ту револуционарну 
клицу одлучне еволуције, морамо историјски погледати Европу, тај једини 
континент који је у потпуности хришћански. Наиме, „будући религија 
читаве Европе, хришћанство је могло да буде чинилац јединства, везивно 
ткиво континенталног заједништва“ (Remon, 2017, str. 29). Цјеловитост 
хришћанске Европе привидна је јер од самог почетка те ере јасна је 
подјела у бар двије сфере - хришћански Исток и хришћански Запад. „За-
пад је превасходно дело латинског духа, а Исток превасходно хеленског“ 
(Татакис, 2002, 45). У каснијим периодима долази да подјела унутар за-
падног хришћанства које узрокује огромна крвопролића и разара то при-
видно јединство Европе, па је разумљива идеја нових покрета, посебно 
идеолошких, које настоје наћи путеве мирног суживота, а један од тих 
путева јесте и раздвајање државе и Цркве. Тај разлаз се прво одразио, 
поред одузимања црквене својине, на свођење религијских осјећања у 
приватну сферу и неуплитање Цркве у област образовања и политичких 
одлука. Тако слика Европе почиње да бива јаснија јер је видљива како 
религијска тако и национална подијељеност, а врло често и унутрашња 
крвава обрачунавања. Нажалост, то и даље постоји као пријетња, посебно 

 
1 Овај текст је настао као резултат рада на научном пројекту Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе 
Републике Српске, на тему „Мјесто и улога филозофских факултета у рефор-
мисаном савременом универзитету Републике Српске“, бр. 19/6-020/961-
122/18  од 31. 12. 2018. 
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у мањим државама које су вишенационалне и вишеконфесионалне, као 
што је, рецимо, Босна и Херцеговина. 

За муслимане важи правило да су сви муслимани на свијету браћа, 
док су за хришћане сви људи на свијету браћа2. За Србе су, исто тако, сви 
Срби браћа, као и за Хрвате, а сада наравно и за Бошњаке. Међутим, по-
јам Босанац не подразумијева да су сви Босанци браћа. Ту је видљива и 
јасна разлика између националног и вјерског дискурса. До сада је било 
уобичајено да сваки апел изговорен од стране неког муслиманског 
државника или вјерског вође значи позив на збијање редова свих мусли-
мана, док сличан апел изречен од стране неког државника хришћанина 
или хришћанског вјерског службеника значи позив на општу толеран-
цију. Са друге стране, националне вође се искључиво обраћају својим на-
цијама циљајући најосјетљивији дио и упозоравајући на националну опа-
сност. 

 Хана Арент заступа став да су нације: 

изашле на сцену историје и еманциповале се када су народи сте-
кли свест о себи као о културним и историјским ентитетима, а о 
својим територијама као о сталном дому, где је историја оста-
вила видљиве трагове, као целинама чија је култивација била 
производ заједничког рада њихових предака и чија би будућност 
зависила од заједничке цивилизације (Арент, 1998, стр. 235). 

То би требало да значи да тако долази до смираја група људи које 
себи и својим саплеменицима траже мјесто за живот. У том смислу 
Арентова наставља: „Где год су националне државе створене, миграције 
су се завршиле (...)“ (Арент, 1998, стр. 235). Арентова, нажалост, није 
међу живима, а да јесте, сигурно би промијенила ову своју мисао. Наиме, 
у модерно вријеме миграције су намјерно узроковане без обзира што су 
националне државе створене и имају дугу традицију. У складу с осталим 
процесима, либерализација поништава вриједност националног бића те-
жећи једном грађанском моделу које је засновано на персонализацији 
друштва. Међутим, народи са дугом и надахнутом историјом, културом 
и традицијом, какви су, рецимо, Срби, Руси, Грци итд., одолијевају тим 
нападима либералних идеја и још чувају свој идентитет. Национални 
идентитет је, свакако, најсложенији и најобухватнији колективни иден-
титет. Он у себи садржи све елементе укорјењивања сваког појединца у 
формирану заједницу (нацију). Оно што најчвршће одржава национални 
идентитет јесу култура памћења постојања историјског бића, језик и 
писмо. Самосвијест је кључ и оружје одбране идентитета. Континуитет 

 
2 Ово гледиште се може пронаћи већ на првим страницама Старога завјета у: 1. 
Мој. 12, 3. 18, 18. 22, 18. 26, 4. Псал. 72, 17. Дјел. 3, 25. (Библија, 2013). 
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историјске свијести о идентитету успоставља се мишљењем о самоме 
себи и успостављањем односа са својим бивством.  

Национализам, као израз романтичарских идеја деветнаестог ви-
јека, можемо проматрати у двојаком начину настајања. Један видимо у 
елементу изградње нације, а други вид се усредсређује на идеју државно-
сти (Endre, 1997, str. 33-39). Националне државе јесу, тврди Жерар 
Бодсон, „заједница грађана који својом сопственом сагласношћу желе да 
живе заједно“ (Бодсон, 1993, стр. 16). 

У таквој заједници и језик је заједнички, такође обичаји, култ и тра-
диција. 

У Босни и Херцеговини, као уосталом и на цијелом тзв. српско-
хрватском језичком простору, није се због посебних историј-
ских околности могла остварити национална интеграција на 
основу заједнице језика, како се то догодило у већем дијелу 
Европе, иако су и на поменутом простору постојале тенденције 
усмјерене у том правцу (Јусбашић, 2003, стр. 208). 

Марксова теоријска задаћа ослобађања од религије, капитализма, 
националности, традиције..., која, истина, није његов производ него про-
извод укупног духовног бића рационализма, поново је на дјелу како у 
Босни и Херцеговини тако и у окружењу. Тај баук који кружи Европом 
сада напада наше крајеве захтијевајући од нас да се ослободимо нацио-
налног на рачун грађанског. Уз то грађанско иде једна разводњена кул-
тура неолиберализма као идеја слободе за кретање сваког човјека, сваке 
идеологије, а посебно капитала. 

Природне науке доприносе да свијет постане технички располо-
жив, што доводи до глобализације која постаје стандард. Али то је само 
један дио истине. Други дио говори нам да „различите традиције порије-
кла, религиозне, језичке, културне у модерном свијету расту и постају 
значајне за људски животни свијет“ (Šarčević, 1998, str. 38).  Док, с једне 
стране, имамо наступајући униформизовани глобализам, на другој 
страни се јавља тријумф слободе који носи једнакост свих људи. Та сло-
бода је самосвијест, она се супротставља сваком покушају негирања је-
динствености и поништавања посебности. То поништавање је нихили-
зам. То нас доводи у ситуацију „да је једина ствар која нас се тиче персо-
нални добитак и персонално достигнуће, онда је заједница разорена, 
онда је западни субјект тријумфирао у деструкцији заједнице, дијалога 
културе“3. Поједностављена философија плурализма, која се код нас у 

 
3 Шарчевић даље наставља: „И друге духовне и људске вриједности требају наћи 
свој израз. То је посљедња нада не само у преживљавање, него у могућност нове 
слободе и плуралистичког свијета који не би био лишен смисла“ (Јусбашић, 
2003, стр. 47). 
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Босни и Херцеговини јавља у облику јединства у различитостима, а у 
свијету као глобализација, јесте покушај стварања високих култура. Али 
„нема високих култура без милитаризације“4 (Симеуновић, 1998, стр. 
59). 

Философија утилитаризма изражена кроз смисленост највећег 
добра, за највећи дио људи, неминовно рађа бесмисленост. „Потешкоћа 
утилитаризма јест у томе што он бива ухваћен у бескрајни ланац сред-
става и циљева, а да никада не дође до неког принципа који би могао 
оправдати категорију средстава и циљева, то јест саме корисности“ 
(Arendt, 1991, str. 125). Рецимо, може ли неки народ (или један његов 
дио) бесрамном силом (а свака сила јесте бесрамна!) бити гурнут у за-
једницу која је њему непријатељска? За такве важи не само да нису јед-
наки пред законом него да за њих закон и не постоји – осим кривичног, 
јер се правни систем понаша тако да тај закон служи за кажњавање, а не 
за заштиту. Обесправљен није онај који је лишен живота, слободе или 
једнакости пред законом, него што више не припада ни једној заједници 
(Арент, 1998, стр. 297-310). 

Породица, школа и Црква (Џамија, Синагога), дакле традиција, 
држава и одређени поглед на свијет, требало би да буду уједињени у 
систему одгоја и образовања. Свака Црква, као и свака вјерска заједница, 
треба да воде бригу и носе одговорност за своју заједницу али и за ком-
шије – оне Друге. „Нема недужности и равнодушности“ (Šarčević, 2004, 
str. 138). Зашто? Зато што „живимо у свијету којег смо ми створили“ 
(Šarčević, 1999, str. 9). Сасвим смо сигурни да је Шарчевић мислио рећи 
да је човјек сам себи створио ове услове у којима данас живи. Ти услови 
нас приморавају да „морамо спознати да су границе моралне заједнице 
отворене за све, а то значи да тек оне омогућују укључивање Другог“ 
(Šarčević, 1999, str. 35). За разлику од Декартовог мишљења, које нам 
служи да владамо свијетом, нова етика нас приморава „да учимо да би-
смо били слободни, да је Други као Други – друга култура и религија, 
друга традиција и језик – оно основно постављање границе нашем само-
љубљу и нашој егоцентрици, индивидуалној, национално-етничкој, по-
литичкој, расној итд.“ (Šarčević, 2002, str. 15). Брига за оног Другог, а то 
подразумијева и бригу за оног који још није ни рођен, јесте „континуитет 
људског постојања“, који говори о нечему врло битном, наиме, о томе „да 
је етика свагда етика одговорности“ (Šarčević, 2004, str. 138). Човјек се 
може остварити када се у овом нашем свијету буде осјећао слободним 
грађанином Земље онолико колико је слободан грађанин своје државне 

 
4 Водећи философску расправу са Слотердијком и његовом дијагнозом стања 
модерног свијета, Симеуновић даље наставља: „Развој високих култура и 
милитаризација живота један је те исти процес, то су синоними. Једног без 
другог нема“ (Симеуновић, 1998, стр. 59). 
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заједнице (Arendt, 1991, str. 200-261). Аристотел је у својим разматра-
њима о држави дао један прихватљив модел владавине у којем не долази 
до доминације, нити воља нити моћ масе, нити, пак, воља ни моћ самог 
владара, без разлике колико обје врсте владавине биле снажне и спосо-
бне. То је владавина разборитог. 

Филозофска херменеутика тежи разумијевању другог као дру-
гог; то значи да је њезин дух у ствари онај који полази од критике 
метафизике субјекта и субјективизма уопће; полази од тога да 
је она лишена метафизике посједа/посједовања: истине, мора-
литета, бити повијести (Šarčević, 2002, str. 44). 

Ако тако промишљамо о свијету око себе, онда смо на трагу разу-
мијевања разборитог. „Тешко је не поштовати философе у њиховој на-
мјери да својом теоријом допринесу побољшању живота у заједници али 
нам човјекова историја даје за право да  потврдимо да мноштво тих идеја 
нису испуниле очекивања“ (Шљука, 2011, стр. 157). Опште је познато да 
је политика секуларизације, желећи да након Вестфалског мировног 
споразума (1648) смири нетрпељивост између католика и протестаната, 
имала потребу да државним законима црквену власт подведе под, ко-
лико је то могуће, друштвену контролу, а црквену својину, у виду зем-
љишних посједа и објеката, учини доступном државној и цивилној зајед-
ници. „Философија политике код просвјетитеља је акценат ставила на 
три појма: слобода, братство, једнакост, а мото цијелог просвјетитељ-
ског покрета је, према Канту, усуди се да знаш“ (Шљука, 2011, стр. 157). 
За просвјетитеље је слобода нешто што недостаје човјеку и чему 
треба(мо) тежити. Али та и таква слобода подразумијева слободу од свега 
што човјека окружује и што га угњетава, а најприје треба ослободити на-
уку од теологије. Овај приједлог од може да подразумијева неко полари-
зовање и цијепање. Појам братство, који се до тад користио у црквеним 
круговима у значењу одређених монашких редова, подразумијева поли-
тички новитет у покушају заокруживања националних територија у 
државне заједнице, а границе треба да буду тамо гдје престаје (језичко) 
разумијевање. Каснија историја ће показати колико крви је проливено 
због те идеје у националној и језички разуђеној Европи у XIX и XX ви-
јеку; док појам једнакост треба да разумијемо тако да човјек, као поли-
тичко биће и индивидуа, политичким средствима   узме у своје руке лични 
живот и доведе га до стварних потреба и жеља, а једнакост међу људима 
би требало да буде основа сваког права. Христо Јанарас ће рећи да је  
просвјетитељство једна кампања против сваке религије, не баш у потпу-
ности атеистичка, али свакако против утицаја цркве на политички живот 
(погледати: Јанарас, 2000, стр. 128). Философију просвјетитељства мо-
жемо окарактерисати као полет за природне науке, али човјек као биће 
жељно знања „... никада боље неће уочити грешку него када настави пу-
тем који га води великом успеху“ (Hajek, 1999, str. 101). „Наука у про-
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свјетитељству постаје независна у односу на теолошки поглед на свијет. 
Еманципација науке, а посебно експерименталне, од религијске кон-
троле води потпуној религиозној равнодушности“ (Шљука, 2011, стр. 
158). Просвјетитељство одустаје од проповиједања вјере и хришћанске 
философије и сву философију веже за грађанска права, што може дове-
сти до човјекове слободе али и до слободне религије (у том смислу да 
сваки човјек може да вјерује у шта хоће, како то налажу закони о људ-
ским правима, али и на начин вјеровања како год ко хоће). То нас доводи 
до слободе од религије (овдје видимо резултат оне ријечце, односно 
приједлога од). Просвјетитељство је породило вријеме потпуног неги-
рања религијског искуства. Просвјетитељи су развили теорију да ће про-
грес наука, а посебно природних, технолошких и експерименталних, 
узроковати и напредак човјека.  

Секуларизација образовања само је једна димензија одвајања цркве 
од државе. Таквим образовањем се намјерава постићи потпуна слобода, 
односно планска одбрана слободе од религијског ауторитета. Дакле, за-
даћа секуларизованог образовања јесте та да се ученику и студенту по-
нуди широк програмски избор који је у складу са њиховим интересима и 
потребама те личним свјетоназорима, а држава је та која ће осигурати 
њихову равноправност. Обавезни школски и универзитетски програми 
се мијењају и прилагођавају државним интересима али и интересима 
ђака (студената) и родитеља. Овдје нећемо говорити о алтернативним 
системима образовања којих има на свим меридијанима, али који уско 
спадају у ред секуларизованих или, како би алтернативци рекли, слобод-
них школа које су мјерило демократичности друштва спремног за обра-
зовање по мјери тржишне потражње. Увођење нових школских програма 
се поклапа са секуларизацијом модерног друштва. Оно што је започето 
у либералним друштвима XIX вијека, довршено је у тоталитарним у XX 
вијеку, а секуларизација образовања и избацивање теолошке парадигме 
из програма било је на програму свих либералних и лијево оријентиса-
них странака, посебно социјалистичких. 

Француска револуција, као и свака револуција касније, била је 
плодно тло за све оне  идеје које су до тада биле спекулативне, наиме, 
револуција је топос на коме се гради из темеља: државни политички апа-
рат, нови морал, нове навике, нови образовни систем... „Не само да су 
древни језици били сведени на минимум и, у пракси, скоро потпуно за-
немарени, него је настава из књижевности, граматике и историје била 
врло лоша, а морална и религиозна настава, наравно, потпуно искљу-
чена“ (Hajek, 1999, str. 106). 

„Основна разлика између модерне секуларне епохе и традицио-
налне епохе, која јесте, прије свега, хришћанска, јесте у односу филосо-
фије и политике према појму правде“ (Шљука, 2011, стр. 159). Традици-
онална епоха подразумијева преношење знања, обичаја и вјеровања, а то 
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значи да се одређене границе не могу прекорачити, док у модерној епохи 
насталој након револуција, а овдје говоримо о епохи секуларизма, те гра-
нице не постоје. Човјек се, нажалост, као биће хибриса5, како би рекао 
Светозар Стојановић6, није зауставио ту гдје јесте него је још и прекора-
чио ту границу. Политичка философија секуларизације настоји да 
створи слику свијета у којој је човјек способан да утемељује самога себе, 
а онда да преко науке, ослобођене утицаја религије и традиционалних 
форми мишљења, утемељи једну нову врсту  оптимистички хуманизам 
који би, опет, преко технолошког развоја природних наука и њихових ре-
зултата требало да уведе човјека у виши ниво свијести и у моралној 
сфери. „Покретачи идеја просвјетитељства ни слутили нису да ће такав 
прогрес готово довести човјека у позицију самоуништења. Тако су идеје 
просвјетитељства, у основи прихватљиве, постале идеологија са несагле-
дивим посљедицама“ (Шљука, 2011, 159). Либерализам је главно оружје 
просвјетитељске философије, а он у себи не садржи етичку одговорност 
јер дух ослобођених наука има своје неограничене путеве које маме сва-
ког човјека који је довољно храбар да се ухвати укоштац са знањем. А 
богиња обијести Хибрис, и даље ће заводити сваког човјека који ће, на-
ивно вјерујући у свој научни ум, несвјесно срљати у провалију. Зато 
„поштовалац традиције верује у објективно постојање моралног поретка, 
односно у неку врсту трансцендентног моралног реда и према његовом 
ставу, дужност човјека је да га сазна и да по њему поступа“ (Поповић, 
2018, стр. 62). 

Дакле, оно што недостаје философији модерног доба предвођеној 
идејом политичке секуларизације јесте човјекова одговорност за самога 
себе. „Вртоглави развој науке, а посебно технонауке, те политизација 
слобода и људских права, доводи до пада пажње о одговорности, док 
идеологизација појмова слобода и људско право доводи до политичке ма-
нипулације у пракси. Појмови слобода и право, философски гледано, 
нужно су повезани са појмовима дужност и одговорност“ (Шљука, 2011, 
159). Либералистичке концепције политичке философије се заснивају на 
идеје о слободи националних, грађанских и индивидуалних политичких 
и свих других права. „Редослијед ових права није случајан: пут је јасан и 
иде од општег ка појединачном, индивидуалном. Резултат тог начина, 
једне врсте дедукције примијењене на људско друштво, јесте разбијање 
заједнице, разбијање јединог начина постојања човјека“ (Шљука, 2011, 
159). Још је Аристотел утврдио да је човјек биће заједнице (зоон полити-
кон) и да се само у политичкој заједници  (у то вријеме је то град полис) 

 
5 Хибрис (Υβρις) је Грчка богиња обијести и кад овлада човјеком, заводи га на 
дјела којима срља у пропаст. 
6 Светозар Стојановић (1931-2010). 
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човјек може остварити као слободна личност са свим одговорностима 
које слобода носи са собом.  

„Ослобођена наука, политика секуларизације, непостојање одго-
ворности и не помињање дужности стварају од човјека себично биће које 
је асоцијално и самосвојно“ (Шљука, 2011, стр. 160). У античкој Грчкој 
су таквог човјека називали идиотом, а он је као такав био неслободан, 
будући да се није јавно изјашњавао о општим питањима заједнице и тиме 
показивао слободну вољу, док је такав човјек у ово модерно, либерално 
и секуларизовано вријеме истински слободна индивидуа. Проблем и 
јесте у томе што модерна политика све своди на слободу: националну 
слободу која тежи ка заокруженој државној граници, грађанску слободу 
која тежи ка политичкој слободи, полну слободу која тражи право на 
лични одабир сексуалне оријентације и слободу индивидуе која захти-
јева потпуну слободу човјека од било каквог наметнутног става зајед-
нице. Дакле, сами „врх модерне политике, рођене у просвјетитељству, 
јесте слобода појединца“ (Шљука, 2011, 159).  

Философија либерализма, користећи дедукцију и чисти разум, за-
боравља да је апсолутна слобода дјеловања појединца немогућа. Ту се 
већ наслућује једна врста отуђења јер слобода по себи, без дјеловања у 
систему с општим вриједностима превазилази границе објективне раз-
боритости. Ту се губи свака контрола, а контрола унутар заједнице јесте 
разборитост, и долазимо до једне апсолутне секуларизације, „што је, у 
ствари, апсолутна либерализација, гдје нема ничега што човјек не може 
да уради и што не смије да уради“ (Шљука, 2011, 159). Грци су у антици 
слободу изједначавали са врлином и истином, односно мудрошћу, а 
хришћанска философија, која у себи носи сву дубину античке филосо-
фије, на слободу гледа као на дар Божији и веже је за вољу, наду и љубав.  

Философија секуларизације, наметнута политичком вољом демо-
кратски изабране државне управе, не поставља границе човјековој сло-
боди и његовој тежњи ка сазнању и напретку, што најчешће доводи до 
чистог користољубља, гдје се свако људско умно и техничко сазнање 
мјери и цијени по тренутној практичној вриједности и корисности. Тако 
испада да је истинито само оно што има конкретну практичну корист 
изражену у новцу, што задовољава  појединца, заједницу и државу. Ова-
кво тумачење се, што уопште не чуди, у западном свијету, а посебно у 
Сједињеним Америчким Државама зове и хуманизам. Користећи фило-
софску терминологију, модерна политичка идеологија покушава да за-
вара траг свог дјеловања и покушава да дā нова значења традиционалним 
појмовима као што су то слобода, мудрост, врлина, просвјетитељство, ху-
манизам итд., али треба да знамо да је философија, као општа и сло-
бодна људска дјелатност, а у овом сличају посебно философија поли-
тике, та која нуди дијалог којим се једино може доћи до разборитости, а 
тиме и до објективних човјекових могућности сазнања, а тиме и до нај-
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више идеје, идеје добра. Философија, дакле, нудећи дијалог, нуди могућ-
ност разговора између традиционалног и модерног погледа на свијет. 

Сад смо опет у фокусу философског појма правда. Правда је, као 
неспорна врлина  par excellence, и те како потребна човјеку модерног доба 
ако хоће да превлада стање моралног суноврата у које је наивно упао у 
вријеме апсолутизације слободе у науци, политици и неконтролисаног 
коришћења природних ресурса те пребрзог технолошког развоја. „Само 
ћемо напоменути неке од изазова са којима смо суочени: развој индус-
трије је угрозио екосистем, технолошки развој је у предворју производње 
система који може уништити сваки облика живота на планети, биоинжи-
њеринг почиње да ствара бића по жељи наручиоца, роботизација идио-
тизује човјеков рад, хемијска индустрија наручује епидемичне болести 
по личном интересу, итд...“ (Шљука, 2011, стр. 161). 

Дијалог је, дакле, потребан из простог разлога што творци идеја, 
несумњиви философски генији, нису баш увијек свјесни посљедица сво-
јих философских, политичких и научних идеја. Држава, или, ако хоћете 
свијет, није експериментална лабораторија гдје се различите идеје дока-
зују и испробавају. Свима треба да буде јасно да је политика секулариза-
ције, иако оправдана као идеја будући да је ријешила питање бесмисле-
ног проливања крви, разорила људску заједницу и политички уведеним 
законима породила недодирљиву индивидуу са свакојаким правима, па 
је њен пут до коначне правде завршен: индивидуална слобода је правно 
потврђена уставом и законима. Напуштањем традиционалног философ-
ског мишљења те хришћанског или теолошког погледа на свијет јесте на-
пуштање једне дуге историјске димензије, гдје је човјек ишао путем, на-
равно не увијек у правом смијеру, личног преображаја усвајајући 
мудрост ранијих генерација како би израстао у одговорну и морално јаку 
личност спремну да прихвати заједницу, и тако био на заједничком путу 
ка остварењу што вишег нивоа правде, а тиме и смисла живота, ма шта 
то био... 
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NATIONAL IDENTITY AND SECULARIZATION  
OF EDUCATION 

 
Summary 

 
In addition to the global political platform of the modern age, the 

French Revolution raised two very important questions: the national 
question that seeks to address the issue of state borders, especially in 
Europe; and secondly, the issue of introducing the secularized model of 
education. The creation of nation states in Europe has caused a myriad of 
minor wars and two major wars worldwide. Unfortunately, national borders 
have not yet been completely drawn and the Serbs and other peoples in the 
immediate environment are a good example of this. Secularization of 
education is, to say the least, a political decision not to involve religious 
communities in the school curriculum, and to give priority to polytechnic 
sciences, which would contribute to improving the standards and better life 
of all citizens, as was believed at the time. 

Key words: education, secularization, identity, national identity, 
religion, science 
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ИДЕАЛ АНТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И  
ПРОСВЈЕТИТЕЉСТВО 

 
У раду се разматра антички образовно-васпитни модел ‒ 

паидеја (paideia), који је најзначајније утемељен на Платоновој 
и Аристотеловој „схеми оптималног образовног система у виду 
седам слободних вјештина“. Овај својеврсни модел образовања 
и васпитања, готово неизмијењен, али дјелимично преображен 
у оквиру хришћанства, опстао је све до периода просвјетитељ-
ства. Његова дуготрајност указује на изузетну плодотворност тог 
концепта. У раду се примарно испитује идеал који је успоста-
вила паидеја, као потребу за образовањем и васпитањем ради 
личног доприноса друштвеној заједници. У истраживању ће се 
укратко покушати указати и на значај сусрета и међусобног од-
носа хришћанства и античке паидеје.  

Просвјетитељство се у раду анализира a posteriori, те се 
наглашавају одређени аспекти који су и данас присутни као сво-
јеврсни општи начин живљења не само на западноевропском 
простору, гдје се појавило, него и много шире. Просвјетитељ-
ство је значајно утицало на готово сваки сегмент друштвене ре-
алности, а ми ћемо најопштије указати на неколико његових 
значајних обиљежја, првенствено у односу према образовању, те 
указати на заједничке елементе паидеје и просвјетитељства, као 
и одређене разлике, са примарним циљем истраживања савре-
мених реформских процеса у образовању. Аристотелова ду-
ховна врлина ‒ фронесис, може нас упутити према својеврсном 
ренесансном просвјетитељству, које може унаприједити и опле-
менити образовање. 

Кључне ријечи: паидеја, полис, хеленизам, хришћанство, 
реформација, просвјетитељство, образовање, култура, реформа, 
фронесис 
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Полис (πόλις) као изузетна историјска појава оставио је значајно и 
плодотворно насљеђе у многим сегментима друштвене реалности. У 
овом раду ћемо покушати указати на ‒ можда и најзначајније ‒ а то је 
антички образовни и васпитни модел који баштини традицију полиса, 
односно традицију античких Грка, који су у свом друштву развили 
„схему оптималног образовног система у виду седам слободних вјеш-
тина“, који је, готово неизмијењен, али дјелимично преображен у оквиру 
хришћанства, опстао све до просвјетитељства, те нам на тај начин несум-
њиво указује да је идеал тог концепта био изузетно плодотворан. Овај 
образовно-васпитни модел формирао је и пресудно утицао на културу 
Европе и цијелог свијета, коју данас баштинимо.  

 Софисти1 имају велику заслугу за формирање паидеје, иако се нај-
значајније дефинисање и уобличавање десило првенствено захваљујући 
Платону и Аристотелу. Свакако је општепознат допринос и чувеног ан-
тичког ретора Исократа формирању и ширењу паидеје у хеленском пе-
риоду, као и његово критичко одношење према Платоновој школи, али 
то нам неће бити примарно у овом раду. Односима између седам сло-
бодних вјештина нећемо се бавити детаљније, односно евентуално исти-
цање значаја једних у односу на друге (граматика, реторика, филосо-
фија, медицина, музика...). Општа напомена коју желимо овдје да наве-
демо јесте да Платон и Аристотел у својим дјелима наглашавају да је фи-
лософија основа паидеје, за разлику од, рецимо, Исократа, који предност 
даје реторици2 (Ђурић, 1972, стр. 618), и за кога „паидеја представља све-
укупно образовање или културу“ (Шијаковић, 2010, стр. 14). 

Иако нам није намјера да се у овом раду детаљније бавимо обиље-
жјима паидеје, односно свим карактеристикама односа образовања, 
васпитања и, на крају, саме културе коју они формирају, неопходно је у 
неколико реченица указати на њихово значење у античкој Грчкој, одно-
сно у хеленизму. Сама „ријеч παιδεία изведена од глагола παιδεύειν 
(васпитавати), означава уједно и васпитнообразовни процес и образова-
ност као његов резултат“ (Шијаковић, 2010, стр. 11). Можемо нагласити 
да у основи паидеје стоји врлина којом треба да се украси сваки слободан 
становник полиса. Појединац је позван да се образује за врлину, да се 
вјежба у стицању и његовању врлина да би могао дати што већи лични 
допринос друштвеној заједници. 

Просвјетитељство се може, и треба, сагледавати и у позитивним и 
у негативним елементима који га карактеришу, првенствено a posteriori. 
Под термином просвјетитељство подразумијева се врло широко, више-

 
1 Погледати поглавље Софисти у Јегеровом дјелу Paideia (стр. 150-170). 
2 Гадамер нас подсјећа на стари сукоб реторике са философијом, и захтјев ре-
торике да се предаје права животна мудрост умјесто доколичарских спекулација 
(1978, стр. 45). 
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вјековно промишљање значајног броја мислилаца на простору више 
европских држава. Мишел Фуко [Foucault] сугерише нам да је „потребно 
избјећи лака бркања хуманизма и просвјетитељства и да никад не треба 
заборавити да је просвјетитељство скуп сложених историјских догађаја“ 
(Фуко, 1995). 

Кантова дефиниција или, како он каже, лозинка – просвјетитељ-
ства (Aufklärung) гласи: „имај одважности да се служиш својим сопстве-
ним разумом“. Кант наглашава да је просвјетитељство излазак човјека из 
стања незрелости (Кант, 1974, стр. 43).  Међутим, ову, условно речено, 
једноставну дефиницију просвјетитељства треба, бар у основним цртама, 
покушати ставити у историјски контекст, или, можемо рећи, у духовно-
културни контекст.  

Познато је колико је био буран период на простору Европе који 
претходи просвјетитељству.  Ми ћемо овдје истакнути догађај, односно 
прецизније говорећи, процес реформације из 16. вијека унутар 
хришћанства као полазну основу за увод у просвјетитељство јер сма-
трамо да она даје један значајан мисаони идеал који ће своје рефлексије 
остварити у свим сегментима друштвене реалности, а не само унутар 
вјерског живота хришћанства. (Ту је имала и још увијек има дејство и 
унутар католичанства и протестантизма и православља.) Овим реформ-
ским процесом у оквиру хришћанства - који ту подразумијева више-
слојну и дуготрајну активност – отвара се промјена која ће усмјерити 
многе касније друштвене реформе. Прије него што пређемо на саму ана-
лизу реформе образовања, навешћемо неколике напомене о ономе што 
претходи Кантовој дефиницији просвјетитељства. Појединци који утичу 
на формирање просвјетитељства ‒ да наведемо неке од њих: Лок, Хјум, 
Хобс, Шефтсбери, Волтер, Монтескје, Русо, Дидро, Лајбниц ‒ немају за-
једничко полазиште нити исте ставове, али можемо рећи да нагињу за-
једничким циљевима у афирмацији права појединца према било којој 
врсти апстрактног ауторитета. Просвјетитељство или доба просвијећено-
сти постепено трансформише, успоставља и наглашава нове односе и 
систем вриједности које можемо окарактерисати ријечима Јанараса 
[Γιανναρᾶ]: „Оно је цивилизација, то јест општи начин живљења“ 
(Јанарас, 2000, стр. 125-127).    

Наглашавање и истицање нових схватања, мисаоно и практично 
дјеловање у доба просвјетитељства, један широки реформски правац 
који је оно промовисало, није остао без одређене врсте реакције, пози-
тивне или негативне. Чини нам се значајним да овдје наведемо размиш-
љање Карла Јасперса [Jaspers], који нам сугерише да просвјетитељство 
треба прихватити као „пут којим човјек долази до самога себе“. Међу-
тим, он је свјестан да се оно врло лако и погрешно схвата те наглашава 
потребу да просвјетитељство треба дијелити на лажно и истинско. Лажно 
просвјетитељство било би оно које сматра да се свако знање може утеме-
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љити на чистом разуму, које апсолутизује појединачна разумска сазнања 
и које наглашава појединцу да може знати једино за себе, те да може дје-
ловати једино на основу свог знања, умјесто опште повезаности знања 
које се критички промишља, и на основу тога може дати допринос раз-
воју друштвене заједнице. Истинско просвјетитељство, према Јасперсу, 
разјашњава и оно што претходно није било „пропитивано, предрасуде и 
наводне саморазумљивости“, али и само себе. Оно је свјесно граница ра-
зума коју само уочава и дефинише, не дозвољава да граница мишљењу 
буде наметнута споља, него је оно само свјесно границе разума (Јасперс, 
2012, стр. 59).  

Овдје нам се, на одређен начин, отвара и питање које посебно за-
нима и дефинише философију, а то је однос према знању, тј. могућности 
и граница знања и наравно питање истине. Одговор увијек мора да има 
основу и у традицији. Немогуће је философски промишљати изван тра-
диције, односно историје.   

Потребно је да се сада вратимо на почетак. Као својеврстан поче-
так хеленизма, односно ширења грчког језика, културе, васпитања, обра-
зовања, тј. паидеје навешћемо примјер Александрије, града који је успо-
стављен у вријеме Александра Македонског, и по коме је и добио име. 
На простору Александрије вијековима се одвијао плодотворан спој на-
рода и традиција Истока и Запада, ту се догађао сусрет и плодотворан 
дијалог различитих култура, прије свега грчке, јеврејске, египатске и 
римске.  

 Можемо устврдити да се најплодотворнији сусрет античке фило-
софије и хришћанства догодио у Александрији. Традиција Александрије 
у највећој мјери усмјераваће хришћанство као мисао, јер хришћанство у 
првим вијековима појављује се и пројављује и као философско учење, а 
не првенствено као вјерско учење, што ће постати у каснијем периоду. 
Говорећи о хришћанству и његовом односу према грчкој култури, Јегер 
[Jaeger] наводи мисао Јохана Густава Дројзена [Droysen], историчара 
који је први увео у употребу термин хеленизам: 

Историју хеленистичких векова, као што ми се чини, подједнако 
грдно занемарују и филолози и теолози и историчари. Јер, ипак, 
хришћанство своје порекло и најзначајније правце развоја 
дугује хеленизму. Та чудновата појава, креирање једног света, 
једне светске литературе, једног правог просветитељства, која 
карактерише векове након Христовог рођења, није схватљива ни 
унутар хришћанства ни унутар римске цивилизације, него само 
унутар историје хеленизма3 (Јегер, 2007, стр. 10, б.5). 

 
3 Хеленизам као појам првобитно се користио од стране учитеља реторике у зна-
чењу исправног коришћења грчког језика. Касније овај појам добија значење 
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Из сусрета римске културе и касног хеленизма извире и хумани-
зам, који ће касније у ренесанси баштинити и даље развијати елементе 
паидеје.  

Паидеја се проширила и на Исток и на Запад, првенствено као ре-
зултат освајања Александра Македонског. Утицала је значајно на све 
културе са којима је дошла у сусрет. Период који означавамо као хеле-
низам омогућио је и најзначајнији сусрет који се десио са хришћан-
ством. Међусобни преображај који се десио и у случају античке паидеје 
и хришћанства извршио је широки миленијумски утицај којем смо и да-
нас свједоци у одређеној мјери. Овај сусрет је имао и позитивне и нега-
тивне елементе и на једне и на друге, и није био „без потреса“. Хришћан-
ство је показало дубоко уважавање према културној и образовној тради-
цији античке Грчке (Јегер, 2007, стр. 48). Прихватило је и цијенило 
вриједност паидеје, временом се дјелимично и преобразило, али основна 
вриједност и наглашавање врлине као основе античке паидеје остала је 
готово идентична и у хришћанству.  

Просвјетитељство је показало другачији приступ у свом дјеловању 
и правило је значајније отклоне и према насљеђу паидеје и према нас-
љеђу хришћанства. Критика просвјетитељства првенствено је усмјерена, 
како наглашава Гадамер [Gadamer], против предрасуда религиозне баш-
тине хришћанства. „Општа је тенденција просвјетитељства да оспори 
сваки ауторитет и да све одлучује пред судијским столом ума. Тако и 
писмена предаја“ (Гадамер, 1978, стр. 304-305). 

Прије свега, потребно је нагласити заједничко обиљежје паидеје 
(хеленизма) и просвјетитељства, а то је слободан однос према образо-
вању. Слободан однос или приступ образовању, нарочито добија на зна-
чају кад се упореди са девијацијама у односу према образовању унутар 
хришћанства, односно унутар друштвених заједница које су биле доми-
нантно хришћанске и гдје је ауторитет вјерских представника кроз исто-
рију био значајан.  

За навођење контролисане и селективне мјере у односу на приступ 
образовању, послужићемо се запажањима Подскалског [Podskalsky], 
који указује на мјеру цара Јулијана, која је „потекла из ретроспективног 
образовног идеала, дубоко засекла у свест када су у питању хришћанске 
представе о образовању те је посредно водила појачано конфесионали-
зованом школском законодавству наредних столећа“. У конфесионал-
ном смислу контраран поступак, али готово идентичан поступак јесте 
примјер затварања атинске Академије 529. године од стране цара 
Јустинијана (Подскалски, 2010, стр. 56). Оба ова примјера нису имала 

 
прихватања „грчког начина живота, односно грчке културе“, да би још касније 
подразумијевао и прихватање античких паганских култова, као што је био слу-
чај у вријеме цара Јулијана (Јегер, 2007, стр. 46). 
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дуго практично дејство, јер су за неколико година подлегли аброгацији, 
али су они трасирали однос који је трајао дуже од миленијума и који је 
значајно ограничио слободан приступ образовању.   

Појам образовања као изузетно значајан и у паидеји и у просвјети-
тељству увијек је повезан са људском природом. „Образовање је данас 
најуже повезано с појмом културе и означава најприје човјеку својствени 
начин да образује своје природне склоности и способности“. Сам појам 
образовања баштини религиозну, односно „стару мистичку традицију“ 
која указује да човјек у себи носи образ, лик Божји по којем је створен и 
да треба да се обликује, образује према том лику. Хегел [Hegel] нам ука-
зује да је „образовање као узвисивање до општости задатак човјека“. По 
њему, образовање захтијева жртвовање посебности због општег 
(Гадамер, 1978, стр. 36-38). „Појам образовања претпоставља одговор на 
питања у ком правцу, са којим циљем и за коју сврху се образовати, па је 
отуд образовање чврсто повезано с друштвеним нормама, вриједно-
стима, идеалима, тј. с питањем смисла живота у заједници“ (Шијаковић, 
2010, стр. 10). Образовање и васпитање  увијек су повезани са друштве-
ном заједницом и са вриједностима те заједнице. Могућност и начин 
образовања мијењао се у различитим историјским епохама и у различи-
тим друштвеним заједницама.  

Различите историјске периоде карактерише условљавање приступа 
образовању, а и начин образовања. Слободан приступ образовању који је 
био карактеристика хеленизма, касније је врло често био оспораван од 
различитих друштвених ауторитета. 

Период схоластике4, такође, примјер је који јасно указује на деви-
јацију унутар хришћанства у односу на идеал паидеје, односно насљеђе 
хеленизма јер је у овом периоду однос према artes liberales био условљен 
теологијом. Критичко промишљање било је редуковано и забрањивано, 
посебно кад се сагледава у токовима образовања, односно тадашњих 
образовних пракси.  

Навешћемо два примјера који нам се чине значајним и у случају 
паидеје и у случају просвјетитељства, односно који наглашавају њихов 
однос према образовању и васпитању, а који нам дјелују и као својеврсна 
потврда традиције, тј. Аристотелове тврдње са почетка Метафизике, да 
људи, према својој природи, теже ка знању (Аристотел, A. I. 980a).  

Позната библиотека у Александрији, као највећа библиотека ан-
тичког свијета, основана је као резултат паидеје, тј. најобразованији Грци 
стварају и управљају библиотеком (Guthrie, 2005, стр. 13) да би на једном 

 
4 О теми схоластике детаљније видјети код: Pieper, J. Scholasticism, који у овај 
период сврстава и Боетија, односно од њега разумијева почетак периода схола-
стике. 
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мјесту скупили претходно знање. У овој библиотеци одвијао се врло ди-
намичан образовни, истраживачки и преводилачки рад. Познати превод 
Седамдесеторице Старог завјета на грчки језик настао је у овој библио-
теци и извршио утицај у каснијем ширењу и хришћанске мисли. Ова 
библиотека је остала кроз историју мјерило односа према образовању и 
култури. Њено уништење такође нам даје назнаке како се разна друш-
твена дешавања односе према образовању и васпитању, односно према 
насљеђу претходних генерација. 

Желимо да на одређени начин повежемо примјер ове библиотеке 
и примјер Енциклопедије из Француске из 18. вијека, као један од сим-
бола просвјетитељства. Промовисани циљ Енциклопедије био је да мијења 
начин на који људи размишљају. Из оба ова примјера видимо жељу и 
активност да се на једном мјесту сакупи и сачува знање претходних ге-
нерација. Додатно нам је индикативан један примјер који налазимо у 
идеји Бертранда Расела [Russell] о међународној енциклопедији уједи-
њене науке (Berčić, 2002, стр. 493). С обзиром на то да би нас шире образ-
ложење одвело на подручје које се отворило са просвјетитељством о од-
носу између наука, нарочито о односу природних и друштвених наука, 
односно примјене њихових метода, ова изузетно значајна тема заслужује 
да се овом приликом нагласи неколико историјских чињеница о односу 
хуманистичко-друштвених и природних наука5. 

Период просвјетитељства карактерише развој научног мишљења и 
науке, нарочито се наглашава значај и корист природних наука до мјере 
да се и данас метод природних наука покушава наметнути хумани-
стичко-друштвеним наукама. Хајек [Hayek] у дјелу Контрареволуција 
науке запажа да „методи које научници или људи фасцинирани природ-
ним наукама често покушавају да наметну друштвеним наукама, нису 
увек нужно они које научници у ствари примењују у свом сопственом 
пољу, него пре они за које они верују да их научници користе“ (Хајек, 
1999, стр. 14). 

То видимо као својеврсно насљеђе просвјетитељства. Одговор фи-
лософије на ове покушаје може се представити кроз став Еугена Финка 
[Fink]) да поред свих значајних научних достигнућа о цјелокупној реал-
ности и човјеку, „позитивне науке нису у стању да обухвате човека у ње-
говој целини и тоталитету“ (Финк, 1984, стр. 18). 

Можемо уочити и нагласити заједничку нит која, на одређен на-
чин, дефинише и паидеју и просвјетитељство, а то је општи начин жив-
љења с истицањем специфичних вриједности које карактеришу сваку од 
њих. У случају паидеје наглашен је значај и вриједност заједнице у којој 

 
5 Детаљније видјети код Е. Касирер [Cassirer] (1978, стр. 264-281). 
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се живи, а у случају просвјетитељства много више је наглашен значај и 
вриједност појединца.  

С епохом просвјетитељства улази се у фазу истицања права и 
потреба појединаца, којој смо данас свједоци у савременом свијету. Иако 
је промовисана намјера просвјетитељства била рушење „тоталитарног 
наметања ауторитета, прије свега религијског ауторитета као владајуће 
идеологије“, десио се нови облик „тоталитарног ауторитета наметнут у 
облику политичке економије“ (Јанарас, 2000, стр. 126). Продукт који је 
произашао из просвјетитељства готово је поништио све промовисане ци-
љеве. Свакодневно смо свједоци својеврсног поништавања промовиса-
них циљева просвјетитељства. „Правац духа времена присиљава миш-
љење да напусти и посљедњу благонаклоност према њему, јер се дошло 
у стање у којем мисао неумитно постаје робом, а језик нуђењем те робе“ 
(Хоркхајмер-Адорно, 1989, стр. 8). Промовисани циљеви просвјетитељ-
ства као да су сами себе поништили или потрошили (Савић, 2006, стр. 
11). 

Позната Кантова реченица о циљевима просвјетитељства да се 
човјек ослободи сваког туторства и да почне да користи сопствени разум, 
све је мање остварива у било коме облику у данашњој друштвеној зајед-
ници. Најпозитивнији циљеви просвјетитељства, као да су се истопили. 
„Бројка је постала каноном просвјетитељства. Исте једнаџбе владају у 
грађанској праведности и робној размјени“ (Хоркхајмер-Адорно, 1989, 
стр. 21). Остаје нам питање да ли знање које данас појединац добија обра-
зовањем, утиче да „мијења начин свог размишљања“, да ли га оплемењује 
и мотивише према врлини као у вријеме паидеје. 

Паидеја значајно утиче на ширење грчке културе, односно на хеле-
низам, али у том процесу утицај је обостран јер се и грчка култура обо-
гаћује прихватањем знања из других култура. Хришћанство као својевр-
сни настављач тог идеала, уз одређене преображаје и модификације (по-
некад и девијације), ипак чува основну нит идеала у истицању врлине 
која се стиче образовањем и васпитањем, те да се врлина треба кори-
стити и на личном и на друштвеном плану (Бартула, 2012, стр. 264).  

Значајнији преокрет који је просвјетитељство направило у односу 
према образовању и васпитању, наглашава потребу појединца. Поједи-
нац је користан друштвеној заједници кроз развој науке која ће онда бити 
друштвено корисна (Јанарас, 2012, стр. 29). Потребно је овдје нагласити 
и многе позитивне елементе које је просвјетитељство направило јер се 
на традицији његових промовисаних циљева касније развијају значајни 
„искораци“ и у друштвеним односима, државним уређењима, развоју на-
учног истраживања, али имамо и мноштво девијантних примјера у овим 
позитивним елементима просвјетитељства. Неоспоран је развој науке, 
али се отворило питање употребе науке у друштвеном реалитету, одно-
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сно, како то наводи Маркузе [Marcuse], разлика између „чисте и прими-
јењене“ науке (Маркузе, 1989, стр. 149). Наука која се не темељи и на 
позитивним примјерима из традиције, тешко да може одговорити свим 
изазовима који се пред њу постављају. Човјек је, изгледа, кључан узрок 
тих изазова јер је и поред свих научних достигнућа остао без очекиваних 
одговора. Позиција човјека може се чак и озбиљније заоштрити уколико 
узмемо у обзир став који налазимо код Шелера [Scheler] ‒ „ми смо први 
вијек у коме је човјек себи потпуно до краја постао проблематичним у 
коме он више не зна шта је“ (Шелер, 1987, стр. 114). 

Оно што нам изгледа као основни недостатак просвјетитељства 
јесте одређени отклон према елементима које је практиковала паидеја, 
односно занемаривање потребе да појединац кроз образовање и васпи-
тање стиче и врлину коју је у обавези да користи не само на личном 
плану него и у корист друштвене заједнице, тј. да једно друго допуњава 
и надограђује. Да појединац не буде само друштвено „искористив“ него 
да у потпуности сократовски унапређује друштвену заједницу.   

Овдје желимо још једном да подсјетимо да просвјетитељству прет-
ходи процес реформације у оквиру хришћанства, а резултат тог процеса 
је протестантизам. Протестантизам је такође значајно утицао на развој 
друштвених заједница у многим сегментима реалности, довољно је само 
напоменути познато дјело Макса Вебера [Weber] Протестантска етика 
и дух капитализма.  

Неколико кратких напомена зашто овдје износимо разликовање 
реформације и протестантизма, иако се они могу посматрати и као си-
ноними. Реформацију схватамо као процес, као реакцију на уочене де-
вијације унутар хришћанства, прије свега, римокатолицизма. У том про-
цесу модификовања или отклањања уочених девијација видимо резул-
тат, а то је успостављање протестантизма. Сам протестантизам посма-
трамо a posteriori, тј. од једног првобитно поприлично кохерентног 
система, а данас се под овим термином јавља мноштво различитих тео-
лошких учења, са значајним разликама унутар себе, тако да сматрамо 
потребним правити ово разликовање. 

Поред многих позитивних утицаја и на вјерску свијест и на друш-
твене односе, протестантизам ипак видимо као додатно удаљавање од 
првобитних хришћанских елемената, односно од традиције која се фор-
мирала у првим вијековима хришћанства. Он се јавља као резултат ре-
акције на девијације које су биле присутне у римокатолицизму, али ипак 
без неког суштинског напретка. Дакле, намјера је да се уочене девијације 
отклоне, али се суштински, на крају, уводи у нови облик девијације. 
Претпостављамо да овако изнесено размишљање може лако изазвати не-
гирање и оспоравање, јер се најчешће протестантизам представља или 
доживљава као својеврсни коректив унутар хришћанства и на Западу и 
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на Истоку. Опште је познато инсистирање унутар протестантских теоло-
шких учења на ексклузивности Светог писма над традицијом, јер они 
сматрају да је под утицајем догматске традиције Цркве разумијевање 
Светог писма остало скривено. (Гадамер, 1978, стр. 204-206). У покушају 
додатног појашњења чини нам се корисним поређење са сличним при-
мјерима унутар различитих философских школа. Платонизам је имао 
своје модификације кроз тзв. средњи платонизам, па неоплатонизам, да 
бисмо и данас имали код значајног броја теоретичара инсистирање на 
Платоновом неписаном учењу као једином исправном6. Такође, исто мо-
жемо рећи и за питагорејство, односно новопитагорејство. С обзиром на 
то да ово ипак није примарна тема рада, нећемо детаљније улазити у 
даља разматрања, а намјера нам је била да се кроз навођење примјера 
разликовања унутар философских школа, јавља и потреба разликовања 
термина реформација и протестантизам. 

Кантов одговор на питање шта је просвјетитељство и који је остао 
трајно обиљежје просвјетитељства, према мишљењу Мишела Фукоа, 
јесте изузетан интелектуални подухват, јер он анализира садашњост. 
Кант даје одговор на актуелни тренутак када се просвјетитељство још 
увијек живо догађа. Фуко препознаје у том одговору оно што Канта и де-
финише у мисаоном смислу, тј. његове критике и појашњава нам колико 
је захтјевно анализирати садашњост кроз примјер питања колико би да-
нас било ко могао темељно дати одговоре на отворено питање ‒ шта је 
модерна философија? Додатно, Фуко износи став да нам просвјетитељство 
није омогућило излазак из стања незрелости, те да не зна да ли ће се то 
некада и десити (Фуко, 1995, стр. 232-244).  

Задатак када требамо дати одговор из своје садашњости, односно 
на своју садашњост јесте свакако високо постављен, али ми из угла фи-
лософије имамо обавезу да промишљамо своју садашњост у њеном пу-
ном реалитету. Хегел нам је додатно дао обавезу када је устврдио да фи-
лософија „услов своје егзистенције има у образовању“ (Гадамер, 1978, 
стр. 38).  

Дакле, морамо покушавати дати одговоре који се очекују од људи 
који баштине традицију философије, и зато јер се одговор тиче образо-
вања, а чим се нешто односи на образовање ‒ произлази на одређен на-

 
6 О Платоновом неписаном учењу погледати: Зборник АГРАФА ДОГМАТА. 
Аспекти Платоновог неписаног учења, приредио Б. Шијаковић, Луча XX/2 
(2003), Никшић, 2004; Guthrie (2007), Povijest grčke filozofije (knjiga V), стр. 417-
443. 
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чин из Хегелових ријечи да – можда може и да услови егзистенцију фи-
лософије. Аристотел нам овдје може бити од посебног значаја и да се 
послужимо његовом „духовном врлином“ ‒ фронесис (φρόνησις), која у 
себи обједињује друге врлине. Нарочито нам се чини прикладним упу-
ћивање на ову врлину јер Аристотел са људском природом повезује и 
знање и паидеју, а и фронесис као правилно расуђивање. Гадамер указује 
да фронесис није просто практична разборитост, већ да она у свом испо-
љавању утиче на то да се разликује оно што треба урадити од оног што 
не треба, као и да њено разликовање указује на оно што је оствариво од 
неостваривог (Гадамер, 1978, стр. 48). 

Просвјетитељство је покренуло реформске процесе друштвене ре-
алности, а ми смо покушали у овом раду указати на сегменте тог процеса 
према образовању. Процес реформи у образовању дешава се већ два ви-
јека (мада се процес може идентификовати и дуже јер се неке реформе 
у образовању могу повезати и са реформацијом у 16. вијеку), али нама 
се врло често представља да је ово још увијек нека припремна фаза. 
Конрад Лисман [Liessmann] у својој Теорији необразованости указује да у 
савременом свијету процес реформи у образовању нема краја, те да се  
врло често чини да се инсистира на реформи због реформи. Он нам, та-
кође, указује и на парадокс употребе појма реформа, који је сав усмјерен 
према истицању значаја новог и „изазовима будућности“. Не дозвољава 
се било какво промишљање о повратку изворима или традицији.  

Желимо на крају да још једном истакнемо значај врлине коју баш-
тинимо из паидеје као и уочену потребу да уз помоћ фронесиса 
настојимо да дођемо до својеврсног ренесансног просвјетитељства које 
би у свом повратку изворима и традицији уважавало и идеале паидеје јер 
је она и установила образовање и васпитање, па га и сада свакако може 
значајно унаприједити и оплеменити. 
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IDEAL OF ANCIENT EDUCATION AND THE ENLIGHTENMENT 
 

Summary 
 

The paper discusses the ancient model of education - paideia, which is 
most significantly based on Plato and Aristotle's "scheme of an optimal 
educational system in the form of seven free skills". This kind of model of 
education and upbringing, almost unchanged but partly transformed within 
Christianity, persisted until the Enlightenment period. Its longevity 
indicates the extraordinary fruitfulness of this concept. The paper primarily 
examines the ideal established by paideia that education and upbringing are 
necessary if an  an individual should contribute to the community. The 
research will briefly try to point out the importance of the encounter and 
interrelation of Christianity and the ancient paideia.  

The Enlightenment is analyzed a posteriori in the paper which  
alsoemphasizes certain aspects that are still present today as a general way 
of life not only in the Western European area where The Enlightenment 
appeared, but also much more widely. The Enlightenment has significantly 
influenced almost every segment of social reality, and we will point out 
several of its significant features, primarily in relation to education. The 
paper will also point out the common elements of paideia and the 
Enlightenment, as well as certain differences, with the primary aim of 
exploring contemporary reform processes in education. Aristotle's spiritual 
virtue - phronesis - can guide us toward a kind of Renaissance 
Enlightenment that can enhance and enrich our education. 

Key words: paideia, polis, Helenism, Christianity, reformation, the 
Enlightenment, education, culture, reform, phronesis 
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ГРОБНИ ХРАМОВИ СРЕДЊОВЈЕКОВНЕ  
„ЗЕМЉЕ“ ДРИНЕ – ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ 
РЕЛИГИОЗНОСТИ У ГОРЊЕМ ПОДРИЊУ 

 
Аутор рада има за циљ да систематизује досадашња знања 

о гробним храмовима са простора средњовјековне земље Дрине. 
Затим, да утврди степен истражености и укаже на евентуалне 
нове могућности које ће послужити као база у настојању да се 
досегне корак даље у проучавању ове теме, а самим тим и сред-
њовјековне прошлости Горњег Подриња.  

Кључне ријечи:  религиозност, гробни храмови, земља 
Дрина, Црквина, Ђурђевица, Шћепан Поље, Заграђе, Косаче 

 
 

 
 
Мада религиозност као феномен залази у сферу духовног, уну-

трашњег стања, гдје је много тога неопипљиво и неухватљиво, из пер-
спективе средњовјековног човјека, хришћанина, то није изгледало тако. 
Тадашње друштво било је прожето јаким вјерским осјећајем. Људи су 
били увјерени у Божје стварање и присутност, те су себе и природу око 
себе доживљавали управо кроз ту призму. Слика коју је ондашњи човјек 
имао о свијету била је због тога прожета вјерском симболиком. Није 
постојала ни једна ствар или поступак који се није доводио у однос и везу 
према Христу и вјери, односно који се није тумачио као симбол и пре-
фигурација божанског. Световно је, дакле, било испреплетено духовним, 
можемо слободно рећи, и неодвојиво једно од другог, и, гледано очима 
ондашњег човјека, ова друга, духовна компонента чинила се и те како и 
опипљивом и ухватљивом ‒ реалном. Човјек средњег вијека, како је то 
лијепо написао чувени француски медиевиста Жак ле Гоф, био је трајно 
окружен „привиђењима“, непрестаним упадањем натприродног у сва-
кодневницу (Ле Гоф, 2007, стр. 34).  За њега није било ни прекида ни 
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преграде између овог и оног свијета (Arijes, 1989, str. 39; Fosije, 2009, str. 
122-129). Увјерење да је смрт само прелаз између тих свјетова, тренутак 
када се постојање у пропадљивом тијелу замјењује животом бесмртне 
душе, било је јако и чинило је смрт мање застрашујућом. Страх који су 
људи осјећали на самрти био је више страх од гријеха него страх од смрти 
и он је, без сумње, утицао на навике ондашњег човјека и његова насто-
јања да за овоземаљског живота обезбиједи спасење душе и вјечни живот 
у Царству Небеском1. Због тога је улога религиозности у животу средњо-
вјековног човјека била заиста велика и она се изражавала на више на-
чина, а један од њених израза била је и градња гробних храмова или ма-
узолеја. 

Шта је то гробни храм или маузолеј? То је монументална надгро-
бна грађевина која је добила назив по гробници каријског владара 
Маузола из IV вијека п.н.е.  Дакле, сами коријени ових грађевина сежу 
дубље у прошлост, прије појаве хришћанства, што је и разумљиво с обзи-
ром на улогу и значај загробног живота у свим претходним цивилизаци-
јама. У сваком случају, замисао маузолеја у хришћанској екумени подра-
зумијевао је изградњу цркве - задужбине у којој су по начелу ктиторског 
права сахрањивани ктитори, чланови њихове уже породице али и поје-
дини истакнути достојанственици особито заслужни и блиски ктитору 
или цркви. Поред гробног мјеста, они су на тај начин обезбјеђивали, уз 
посредну улогу патрона коме је посвећен храм, преко свакодневне мо-
литве, помоћ пред Богом на одсудном небеском, Страшном суду, гдје је 
душа покојника након смрти полагала рачун за дјела која је учинила то-
ком живота и гдје се одлучивало да ли ће бити уведена у Вишњи свијет 
или ће сходно почињеним гријесима у вијекове без краја бити мучена 
(Марковић, 1925, стр. 115-117; Троицки, 1935, стр. 120-122; Поповић, 
1992, стр. 165-171; Гугољ, 1999, стр. 385-386). 

Иако је обичај подизања ових монументалних гробница код срп-
ског народа био присутан и у преднемањићком периоду, за шта постоје 
озбиљне индиције, за његово коначно успостављање пресудну улогу оди-
грала je династија Немањића, која је извојевала како световну тако и ду-
ховну самосталност, и у чијој је владарској идеологији управо функција 
гробног храма имала значајну улогу (Поповић, 1992, стр. 21-23). На тај 
се начин овај вид религиозности нашао у самим темељима Српске пра-
вославне цркве и остао један од њених битних обиљежја. Због тога ћемо 
и покушати да проучавањем гробних храмова на простору средњовје-
ковне земље Дрине дамо скроман допринос науци и обиљежавању значај-
ног јубилеја, осам вијекова аутокефалности Српске православне цркве. 

 
1 O односу према смрти у оквирима српског средњег вијека види: Поповић, 2011, 
стр. 163-170; Стокин, 2015,  стр. 154-168. 
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Но најприје ћемо се укратко упознати са простором нашег интере-
совања. Шта у средњовјековној терминологији подразумијева термин 
земља, и на ком простору се налазила средњовјековна земља Дрина?  

Термин земља у проучаваном периоду имао је вишеструко зна-
чење. Он се, поред ознаке за тло, земље која се обрађује, најчешће кори-
стио да означи територију под влашћу једног владара, етнички простор 
на коме живи један народ, стару историјску област, али и једну вишу те-
риторијално-управну јединицу састављену од већег броја жупа - основ-
них територијално-управних јединица код Срба у средњем вијеку 
(Мишић, 1999, стр. 235-236).  Управо у овом посљедњем значењу ми и 
користимо овај термин да бисмо, дакле, означили вишу територијално-
управну јединицу, која се до 1373. године развијала у склопу оног дијела 
првобитне Србије, за који ће се употребљавати и назив Рашка, а од те 
године у оном другом дијелу под називом Босна. Нажалост, недостатак 
савремених извора не дозвољава нам да прецизно одредимо вријеме ње-
ног коначног формирања, али је овај процес свакако морао бити завршен 
до половине XII вијека узимајући у обзир њен помен у Барском родо-
слову (Кунчер, 2009, стр. 91-95)2. Било како било, многобројни подаци 
из каснијег периода који су сачувани у Дубровачком архиву потврђују да 
је Дрина кроз читав средњи вијек успјела да очува своју регионалну по-
себност. Да је она у то вријеме била и те како препознатљива међу савре-
меницима, можда се понајбоље види из једног документа дубровачке 
провенијенције из 1387. године, у којем се за једног становника овог 
краја изричито каже да је Дрињанин3 (Kovačević-Kojić, 1981, str. 112-113, 
br. 20; Kurtović, 2014, str. 310, nap. 1103; Kurtović, 2019, str. 167-168, br. 
764). Њена посебност такође се може видјети и из докумената XV вијека, 
у којима се за мјеста и људе из овог краја често наводи да су de Drina, а 
није, без разлога, ни моћни херцег Стефан Вукчић-Косача истицао у сво-
јој титулатури да је не само херцег од Светога Саве и господар Хумски и 
Приморски већ и кнез Дрински (Стојановић, 2006, стр. 63-64, 66, 69, 72, 
76-79, бр. 662-664, 667-669, 671, 673, 674; Kovačević-Kojić, 1981, str. 109; 
Благојевић, 2005, стр. 39). 

Иако сачувана савремена изворна грађа не пружа могућност пре-
цизног утврђивања граница земље Дрине, ипак могуће је на основу исте 
угрубо одредити њене контуре. Она се простирала у горњем току истои-
мене ријеке, између Међеђанске клисуре на сјеверу и Шћепан Поља на 
југу, омеђена обронцима Љубишње, Пивске планине, Маглића, Волујка, 
Зеленгоре, Трескавице (односно Калиновачког загорја), Јахорине, 
Вучевице и Ковач планине, које су са вањске стране затварале простор 

 
2 Више о времену настанка земље Дрине: Благојевић, 2005, стр. 34. 
3 Cheruatinus Pridcobil Drignanin de Drina… (DAD, Div. Canc. XXVII, 42).  
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жупа које су је сачињавале (Дрина, Дринаљево, Сутјеска, Говза, 
Бистрица, Осаница, Горажде и Прибуд)4. 

 

 
Земља Дрина – картографски приказ 

  

 
4 О територијалном опсегу и границама земље Дрине види: Благојевић, 
Медаковић, 2000, стр. 41-42; Благојевић, 2005, стр. 38-39; Војновић, 2014, стр. 
17-32; Крунић, 2018, стр. 225-242. 
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На поменутом, грубо омеђеном, простору до сада је евидентирано 
више локалитета с остацима хришћанских храмова5. Неки од њих архе-
олошки су истражени а неки само евидентирани. Досадашња истражи-
вања показала су да се међу њима налазе четири православна гробна 
храма, која, с обзиром на вријеме градње, несумњиво показују снажно 
присуство Српске православне цркве на овом подручју и раширеност 
овог вида религиозности. Важно је напоменути да је она, сходно средњо-
вјековном хришћанском поимању свијета и хијерархије, посредно обу-
хватала све слојеве друштвене љествице. Наиме, поред бриге за спас 
душе и помена имена самог ктитора, који је, имајући на уму средства 
потребна за градњу6, могао да буде само припадник владајућег слоја 
(владар или властелин), гробни храмови су имали и сложенији смисао. 
Он је произлазио из схватања да је владар, као Богом одређени вођа и 
пастир свога народа, преузимао на себе бригу не само на сопствено већ 
и колективно спасење свих својих поданика (Богдановић, 1997, 118-121; 
Поповић, 1992, стр 165; Гроздић, 2016, стр. 319). Нема сумње да су 
слично владарским подизани и гробни храмови властеле, само су они, 
водећи рачуна о хијерархији у односу на прве, били са симболиком која 
је одговарала њиховом друштвеном положају, у складу с „унутрашњим 
суверенитетом“ добијеним било насљеђем било владаревом милошћу.  

Остаци, хронолошки гледано, најстаријег од четири поменута гро-
бна храма са простора нашег интересовања, пронађени су 1973. године 
у селу Црквина, смјештеном уз лијеву обалу ријеке Дрине, 6 километара 
јужно од Горажда у правцу Фоче. Локалитет је археолошки истраживан 
у два наврата, 1973. и 1975. године, а истраживањима је, у склопу про-
јекта Дрина у доба Косача, руководио Здравко Кајмаковић. Иако су гра-
ђевински радови, који су прије откривања остатака храма вршени на 
овом подручју, нарушили некадашњи изглед локалитета и знатно ума-
њили његов археолошки потенцијал, дошло се до вриједних сазнања7.  

 
5 Основне информације о поменутим локалитетима потражити у: Arheološki 
leksikon Bosne i Hercegovine, tom 3, 1988, regija 18, str. 113-132. 
6 У складу са црквеним правилима источног хришћанства, која су преко Законо-
правила  Светог Саве уткана у темеље Српске православне цркве, градњи храма 
није се могло приступити без дозволе епископа и ако се не обезбиједи и при-
преми све неопходно за завршетак градње и издржавање оних који у храму пре-
бивају. У супротном, епископ је могао да забрани градњу (Законоправило Све-
тога Саве 1, 2005, стр. 286, 300, 487, 492, 615, 627-628, 644-645; Троицки, 1935, 
стр. 94-97). 
7 Остаци храма пронађени су у скарпи асфалтног пута Фоча-Горажде, који је 
асфалтиран 1972. године. Управо тада радници и машине срушили су остатке 
јужног зида поменутог храма и дио гробља који се налазио уз њега. Археолошки 
потенцијал додатно је умањен и другим радовима: изградња жељезничке пруге, 
макадамске трасе пута, канализационих одвода, жељезничке куће која је изгра-
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Наиме, ископавања су показала да се ради о једнобродној цркви са при-
слоњеним луковима и потковичастом апсидом оријентисаном у правцу 
истока. Дужина цркве у цијелости износила је 8,60 m (дужина брода 5,60 
m, апсиде 3 m), ширина, утврђена реконструкцијом, 5,60 m. Пронађене 
пиластре на сјеверном зиду указују да се изнад брода храма налазила ку-
пола. Радило се, дакле, о цркви мањих димензија, веома складно грађе-
ној, што се може наслутити и из прецизно пројектованих праваца зидова 
и пиластара, као и строгости са којом су обављени каменорезачки и зи-
дарски послови (Kajmaković, 1981, str. 147). Пронађени фрагменти фре-
сака и њихова анализа указују и да је црква била живописана српско-ви-
зантијским стилом са карактеристикама из прве половине XIV вијека. 
Архитектонска рјешења, такође, упућују да се ради о објекту из овог вре-
менског периода (Kajmaković, 1981, str. 148-150). То је иначе и вријеме 
познато по живој ктиторској дјелатности српске аристократије, заснова-
ној на снажном економском развоју друштва у цјелини (Gabelić, 2016, 
str. 341). 

 

 

 
 

 I - надгробна плоча  V - стуб часне трпезе 

 II - надгробна плоча  VI - плоча часне трпезе 

 III - надгробна плоча  VII  - надгробна плоча 

 IV - дио надгробне плоче  VIII - патос од опеке 

Маузолеј у селу Црквина - основа и реконструкција  
(Kajmaković, 1981, str. 152-153). 

 

  

 
ђена 1937. год. на само 10-ак метара од мјеста гдје се налазе остаци храма 
(Kajmaković, 1981, str. 147). 
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У току откопавања унутрашњости храма пронађена су четири 
гроба. Три гроба су у потпуности сачувана, док је четврти, који би, по 
положају уз јужни зид цркве, требало да припада ктитору, уништен је 
приликом асфалтирања магистралног пута Фоча-Горажде. Остала је са-
чувана само бочна гробна плоча овог гроба, и то она која је долазила са 
сјеверне стране. Очигледно је да се овдје радило о породичном маузолеју 
неке истакнуте личности, што су истраживачи и истакли, гдје су поред 
ктитора сахрањени и чланови његове уже породице. Томе у прилог иде и 
чињеница да је црква била изграђена унутар старијег гробља 
(Kajmaković, 1981, str. 150-151). 

Иако археолошка истраживања нису дала одговор на питање о чи-
јем се гробном храму или маузолеју овдје ради, сужили су знатно радијус 
потраге на прву половину XIV вијека и усмјерили је на истакнутије или 
виђеније личности тог доба. Због тога је и један сачувани запис из овог 
периода Кајмаковић, сасвим са разлогом, покушао повезати са пронађе-
ним маузолејом у Црквини (Kajmaković, 1981, str. 152-153). Наиме, ло-
калитет Хлође или Лође, који се налази у близини остатака храма, врло 
лако може се етимолошки довести у везу са средњовјековним топони-
мом Глодехь (Глоде/Глође/Хлође или Лође), гдје се, према поменутом 
запису, налазила гробница великог тепчије српског Мишљена 
(Стојановић, 1902, стр. 27, бр. 58; Kajmaković, 1981, str. 153). Томе у при-
лог иде и временска подударност јер је у науци одавно утврђено да је 
Мишљен своју гробницу градио управо у првој половини  XIV вијека8. 
Поред тога, из записа још сазнајемо да је Мишљенова гробница на 
Глодехь, попут маузолеја у Црквини, била украшена живописом, и то, 
како тамо стоји, боље него манастир који је велики тепчија обновио у по-
мен себе. 

Будући да се у запису помиње и манастир Св. Апостола, који је 
обнављан када је зидана гробница, наметнула су се и питања да ли се 
Мишљенов маузолеј налазио у склопу манастирског комплекса и да ли у 
ширем рејону села Црквине можемо тражити и локацију поменутог ма-
настира? 

Нажалост, на ова питања тешко је са сигурношћу одговорити јер 
вршена археолошка истраживања нису ишла у том правцу. Због тога 
ћемо покушати да анализом текста записа утврдимо исправност постав-
љених хипотеза. Његова транскрипција на савремени српски језик гласи: 

Ове божанствене празнике од Варваре до Сретења Господњег писа ди-
јак Никола и Радослав великој госпођи богољубивој тепчијиној Радослави, 
њеном реченом заповјешћу написаше се да се поју на здравље њој и за опрош-

 
8 До ових хронолошкох оквира дошло се на основу помињања хумског епископа 
Пећпала Стефана (1324-1330). Више о њему види: Пурковић, 1938, стр. 26; 
Јанковић, 1985, стр. 142. 
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тење гријехова. Писа се у то вријеме када тепчија велики српски Мишљен 
призида гробницу на Глодех и пописа и приложи село Велико, иконе и рухо 
и злато, и направи манастир Светих Апостола и обнови у помен себе. И 
та његова гробница украшена бјеше разним живописом, боље него сам ма-
настир. И то се створи у области епископа Пећпала Стефана. 

Једина поуздана информација о локацији манастира Св. Апостола, 
али и гробнице великог тепчије Мишљена налази се у посљедњој рече-
ници, из које сазнајемо да су се поменути објекти налазили у области 
хумског епископа Пећпала Стефана. Познато је да је територија ове епи-
скопије, поред Хума и требињске области, обухватала и дио Полимља, 
гдје се након повлачења хумског епископа из Стона, у манастиру Св. 
Петра на Лиму налазило његово сједиште (Ћоровић, 2006, стр. 15-36; 
Слијепчевић, 2006, стр. 120-127; Јанковић, 1985, стр. 38-40). Отворено 
је, међутим, питање да ли се под јурисдикцијом хумског епископа нала-
зила и земља Дрина или је пак она улазила у оквире сусједне Дабарске 
епископије, како сматрају поједини истраживачи (Јанковић, 2002, стр. 
496; Алексић, Копривица, 2019, стр. 65). Нажалост, немамо конкретних 
упоришта у изворном материјалу ни за једну од ових тврдњи. Дилема би 
била разријешена ако бисмо поуздано знали да се у Црквини налази гро-
бница великог тепчије Мишљена. Могуће је и да је земља Дрина, уколико 
није била раније, или један дио ње, у првим деценијама XIV вијека дошла 
под јурисдикцију хумског епископа, када су се, након унутрашњих трза-
вица и територијалних губитака у западним крајевима српске државе, 
епископи ове црквене области жалили српским владарима због губитака 
посједа и прихода и интервенисали да им се додијеле нови (Ћирковић, 
1994, стр. 451-461; Ћоровић, 2006, стр. 28-29; Слијепчевић, 2006, стр. 
126-127; Јанковић, 1985, стр. 142)9. 

Из записа се, исто тако, не може поуздано установити ни о којем 
манастиру Св. Апостола је ријеч. Да ли се ради о сједишту хумског епи-
скопа у Бијелом Пољу или је у питању манастир чију локацију можемо 
тражити у ширем рејону села Црквина, или пак на некој трећој, сасвим 
новој, нама непознатој локацији. Будући да из текста записа сазнајемо 
да је он поправљен и обновљен, намеће се питање разлога ових интервен-
ција. Из једног другог савременог записа сазнајемо да је негдје у ово 
вријеме босански бан Стефан предузео један поход у област Полимља, 
гдје га је дочекао млади краљ Душан и тешко поразио. Том је приликом 
од безбожних и поганих бабуна, како тамо стоји, страдао манастир Св. 
Николе у Бањи (Стојановић, 1902, стр. 25-26, бр. 55; Ћирковић, 1964, стр. 
91). Можда је овај поход предузет управо преко Горњег Подриња и тада 

 
9 Зборник средњовјековних ћирилских повеља и писама Србије, Босне и Дубровника, 
2011, стр. 341-342, бр. 97; стр. 519-521, бр. 144; Новаковић, 1912, стр. 597-598, 
бр. 3; стр. 598, бр. 4. 
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је могао да страда и манастир Св. Апостола уколико му је локација заиста 
била у овом рејону. С друге стране, није искључено ни да је босански 
продор допро све до Бијелог Поља и сједишта хумске епископије. У сва-
ком случају, чини се једино извјесним да је манастир Св. Апостола, без 
обзира на локацију, страдао управо том приликом, и то, по свој прилици, 
највише покретни црквени инвентар, што се може посредно закључити 
на основу прилога великог тепчије Mанастиру (иконе, рухо, злато).  

Из текста записа даље сазнајемо да је Мишљенова гробница призи-
дана. То би ишло у прилог да се она налазила у склопу манастирског ком-
плекса или гробља. Археолошка истраживања су потврдила постојање 
старијег гробља на обје локације, и у селу Црквина и у манастирском 
дворишту цркве у Бијелом Пољу10. Мишљења смо и да ријеч призида, по-
ред основног значења, у контексту анализираног записа може да озна-
чава и градњу непосредно иза главне радње, али не и на истом мјесту. 
Другим ријечима, могуће је да је по налогу великог тепчије најприје био 
поправљен и обновљен манастир Св. Апостола на Лиму и тек након тога, 
временски веома блиско, изграђена гробница на другом мјесту, на 
Глођама (могуће у Црквини), у областима под јурисдикцијом хумског 
епископа Пећпала Стефана. Међутим, само би даља археолошка истра-
живања локалитета у Црквини, али и ширег комплекса око храма у 
Бијелом Пољу, сасвим сигурно могла да разријеше све наведене недоу-
мице. Сигурно је само да је ктитор маузолеја у Црквини био православни 
хришћанин, припадник српског властеоског слоја тог доба, који је, попут 
великог тепчије Мишљена, велику пажњу поклањао овом виду религиоз-
ности и настојао да за овоземаљског живота обезбиједи помен и спасење 
душе у Царству Небеском. 

Остаци другог гробног храма са простора средњовјековне земље 
Дрине пронађени су на брду Ђурђевици, источно од села Пријеђел 
(општина Фоча), у близини магистралног пута Фоча-Тјентиште. Судећи 
по називу брда, храм је највјероватније био посвећен Св. Ђорђу и припа-
дао је једнобродном типу са плитком али широком апсидом, оријентиса-
ном у правцу истока и с улазом на западној страни. Важно је напоменути 
да локалитет, у археолошком смислу, није био чист и нетакнут, што се 
свакако одразило и на резултате истраживања11. Дужина цркве, са апси-
дом, била је 10,13 m (без апсиде 8,42 m), ширина 6,30 m (Kajmaković, 

 
10 Kajmaković, 1981, str. 154; http://www.polimskimuzej.me/sveti-petar-u-bijelom-
polju/;  https://mitropolija.com/2013/10/13/kod-crkve-svetog-petra-u-bijelom-po
lju-otkriveno-drevno-pravoslavne-groblje/; https://kodex.me/clanak/30543/kod-cr
kve-svetog-petra-u-bijelom-polju-otkriveno-pravoslavno-groblje-iz-perioda-izme
du-12-i-17-vijeka Датум приступа: 10. 12. 2019. 
11 Истраживања су, као и у претходном случају, вршена 1973. године у склопу 
већ помињаног пројекта Дрина у доба Косача.  
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1981, str. 162). Сазидана је од неправилних камених блокова, узетих из 
непосредне околине, који су слагани у једва примјетне хоризонталне  ре-
дове. Зидови су били и споља и изнутра малтерисани. Загонетан је један 
пронађени призидани зид, прислоњен уз сјеверни зид испред олтара, 
који указује да је храм у датом времену био радикалније обнављан. Патос 
је био изграђен од седре и дебелог слоја кречног малтера, у апсиди нешто 
издигнутији у односу на онај у наосу. Пронађени фрагменти фресака 
(око 250 комада) указују да је црква била осликана и да је фреске радио 
мајстор из западног културног круга (Kajmaković, 1981, str. 162-165). То 
није било ништа неуобичајено с обзиром на повезаност овог подручја са 
приморским градовима, прије свих Дубровником, која је условљавала и 
неријетко ангажовање сликара западног културног круга за осликавање 
православних храмова (Кајмаковић, 1971, стр. 46-71). Није искључено, 
на шта су истраживачи упозорили, и да фреске можда потичу из раније 
епохе (Kajmaković, 1981, str. 167). У супротности с овим јесте пронађени 
ктиторски гроб у југозападном углу цркве, датиран у другу половину XIV 
и прву половину XV вијека12. То нас наводи на помисао да је храм можда 
тада изграђен на темељима ранијег Божјег дома. То би свакако било у 
складу са препорукама Српске православне цркве о обнављању старих 
разрушених и запуштених хришћанских богомоља (Законоправило 
Светога Саве 1, 2005, стр. 644-645). На тај начин је и нови ктитор стицао 
право на гробно мјесто, па могуће да је и тако удахнут нови живот цркви 
на Ђурђевици. 

Поставља се питање ко је био ктитор, или нови ктитор уколико је 
храм био заиста обновљен на темељима старијег? Будући да овим подру-
чјем у то вријеме управљају чланови властеоског рода Косача, којима је, 
узгред, заштитник био управо Св. Ђорђе, извјесно је да он припада овој 
властеоској кући. То додатно поткрепљује карактеристичан тип једно-
ставне једнобродне цркве са једном апсидом, пресведене подужим сво-
дом, често грађен у то вријеме на подручју под контролом Косача, као и 
сличност пронађене гробнице на Ђурђевици с оном пронађеном у цркви 
на Шћепан Пољу, која се приписује једном од предводника овог рода 
Сандаљу Хранићу (Ђурић, 1970, стр. 400; Ђурић, 1970а, стр. 443; Ђурић, 
1976, стр. 264; Kajmaković, 1981, str. 164). У сваком случају, пажљиво 
припремљено гробно мјесто, озидано од прецизно клесаних омалтериса-
них и окречених седриних блокова, у које је положен дрвени сандук са 
тијелом покојника, без сумње, указује да се радило о некој истакнутијој 
личност тог доба која је брижљиво водила рачуна и о свом загробном жи-

 
12 Избор традиционалног положаја за мјесто сахране уз југозападни зид, које се 
практиковало у земљама византијског православног свијета, и посебно пошто-
вано у српским земљама, указује на конфесионалну припадност цркве и његог 
ктитора (Више о томе види: Поповић, 1992, стр. 165-187).  
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воту. Нажалост, у вријеме ископавања гроб није био интактан, што је 
знатно умањило његов археолошки потенцијал, те се тако и пронађени 
предмети у њему  не могу са сигурношћу довести у везу са покојником 
(Kajmaković, 1981, str. 164, 166). 

 

    
Црква на Ђурђевици – ситуација, положај гроба и пронађеног  
призиданог зида (N) у храму (Kajmaković, 1981, str. 162, 164). 

О чијем гробу се ради, тешко је поуздано тврдити. У назначеном 
временском периоду Богу на истину отишло је више чланова куће 
Косача (родоначелник војвода Влатко Вуковић, његов брат кнез Храна, 
те Хранини синови  војвода Сандаљ и кнезови Вукац и Вук). Од наведе-
них, војводу Сандаља Хранића можемо одмах искључити из разматрања 
јер је његов гробни храм, као што смо то већ назначили, пронађен неда-
леко од Ђурђевице, на Шћепан Пољу, о чему ће нешто касније бити више 
говора13. 

Мале су шансе и да је на Ђурђевици покопан кнез Вук Хранић, који 
се упокојио крајем фебруара, 1424. године14. Из оно мало сачуваних 
извора који говоре о њему, видимо да су се посједи под његовом непо-
средном контролом налазили око Јелеча у жупи Говзи, затим око Билеће 

 
13 У историографији је одавно скренута пажња да надгробни споменици у 
Бољунима код Стоца, са натписима у којима се помињу добри јунак и чоек 
Влатко Вуковић и Љубица Влатковица, не припадају родоначелнику Косача и 
његовој супрузи (Бешлагић, 1961, стр. 191, 193, 194, 195, 196, 202-203; Vego, 
1964, str. 28-29, br. 76, 77; Тошић, 2002, стр. 254-255; Kurtović, 2009, str. 21, nap. 
47). 
14 Вријеме смрти приближно се може одредити на основу упута дубровачком 
посланику Блажу Матеје Ђорђића, који је у име Републике, почетком марта 
1424. године, требало да изјави саучешће војводи Сандаљу Хранићу због смрти 
његовог брата кнеза Вука (Jorga, 1899, str. 221; Kurtović, 2009, str. 63, nap. 206, 
207). 
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и Љубиња (Динић, 1940, стр. 162-163; Анчић, 1987, стр. 38; Kurtović, 
2009, str. 63-65; Kurtović, 2005, str. 161-172). Дакле, немамо, бар за сада, 
изворне потврде која би овог члана куће Косача, макар и посредно, по-
везала са простором око Ђурђевице, а очекивати је да би он најприје 
своју гробну цркву градио на територији под његовом непосредном кон-
тролом, а не негдје другдје. 

Идући том логиком, много више изгледа да му се гроб налази у 
цркви на Ђурђевици има други Сандаљев брат, кнез Вукац Хранић (+ 
1432), који је, по свој прилици, држао оближње Тјентиште (удаљено око 
7 km ваздушне линије)15, а из мјеста смјештеног релативно близу 
Ђурђевици могао би потицати и извјесни Gruban Branilouich de Drina, 
који се у изворима помиње као homo Vuchacii Cragnich (Kurtović, 2019, 
str. 695-696, br. 2677). 

О њиховом оцу, кнезу Храни Вуковићу скоро да немамо никаквих 
података. Помиње се као свједок у Твртковој повељи из 1378. године 
(Miklosich, 1858, str. 186-190; Стојановић, 1929, стр. 75-83, бр. 83), и у 
једном каснијем документу млетачке провенијенције, из којег видимо да 
је фебруара мјесеца 1424. године био покојни16. Тачан датум његове 
смрти, нажалост, није нам познат. У сваком случају, кнеза Храну са 
подручјем нашег интересовања можемо повезати једино посредно, 
преко његових директних потомака, уз претпоставку да је неко од њего-
вих синова преузео управу над територијом која је до смрти била под 
његовом контролом. 

Слично је и са Храниним братом војводом Влатком Вуковићем. Ни 
њега не можемо директно повезати са Ђурђевицом. Међутим, нема 
сумње да је ово подручје, будући да је Влатко био глава куће Косача, 
било, непосредно или посредно, под његовом контролом17. Могуће је и 

 
15 У дубровачким књигама задужења помиње се извјесни  Chouaç Bogosalich homo 
comitis Vochaç in Tintista (DAD, Deb. Not, XV, 209. /22. V 1432; Kurtović, 2017, str. 
170, br. 898). Чини се сасвим исправном претпоставка Е. Куртовића, који у јед-
ној успутној вијести из јуна 1428. године препознаје подручје Тјентишта. Наиме, 
Дубровчани су се тада, између осталог, жалили војводи Сандаљу на неке новине 
уведене за њихове трговце на земљи кнеза Вукца (Kurtović, 2009, str. 58).  Мо-
гуће да се и тада радило о царини на Тјентишту, на коју су се Дубровчани жа-
лили и касније, овај пут херцегу Стјепану Вукчићу, а коју је у то вријеме убирала 
Вукчева удовица, херцегова мајка Катарина (Ћирковић, 1964а, стр. 129, 144). 
16 … comes Vocaç, et comes Volchus fratres et filii quondam magnifici et potentis domini 
Chragne olim magni comitis regni Bossine… (Ljubić, 1886, str. 256-257). 
17 Више о војводи Влатку Вуковићу и посједима под његовом контролом види: 
Тошић, 2002, стр. 243-260; Kurtović, 2009, str. 32-42. 
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да је његов човјек Вратко Браниловић18 био у родбинској вези са већ ра-
није поменутим Грубаном Браниловићем de Drina. Напоменућемо и да 
се вријеме Влаткове смрти, између августа 1392. и марта 1393. године, 
уклапа у хронолошке оквире пронађеног скелета на Ђурђевици. Имајући 
све наведено у виду, чини нам се да рјешење овог питања можемо про-
наћи у каснијој градитељској дјелатности Влаткових насљедника на челу 
куће Косача. Наиме, и војвода Сандаљ Хранић и херцег Стефан Вукчић 
граде своје гробне храмове у склопу резиденцијалног комплекса изнад 
саставака Пиве и Таре (Поповић, Вукадиновић, 2007, стр. 137-174; 
Ковачевић, 1967, стр. 221-224; Поповић, 2008, стр. 89-111). Иста намјена 
могла би се назрети и у градњи цркве Св. Стефана, коју је херцег Влатко 
градио под тадашњом престоницом, градом Новим, а која је, из нама не-
познатих разлога, морала прије завршетка бити срушена. Нажалост, но-
вој градњи није се приступило тако да је крајњи карактер цркве остао 
непознаница (Ђурић, 1970, стр. 399-410; Ђурић, 1970а, стр. 460-461; То-
шић, 2008, стр. 159-161). 

Да ли, дакле, предводници куће Косача граде гробне храмове по 
узору на свог славног претка и да ли на локалитету Ђурђевица можемо 
тражити остатке Влатковог резиденцијалног комплекса са његовим гро-
бним храмом? Основа за такво промишљање свакако да има. Чињеница 
да Влаткови насљедници (два сасвим сигурно, а један вјероватно у на-
мјери) граде храмове овог карактера указује на већ устаљену праксу која 
је могла да потиче од првог предводника овог рода. Томе свакако у при-
лог иде и сличност гробног мјеста у цркви на Ђурђевици са оним прона-
ђеним на Шћепан Пољу, на шта смо још раније скренули пажњу. Поред 
тога, пронађени остаци утврђења на Ђурђевици, које до сада није архео-
лошки испитивано, указују и на могући резиденцијални карактер овог 
локалитета19. У том погледу, чини нам се, није без значаја ни назив утвр-
ђења, добијен очигледно према имену заштитника рода Косача, а у 
складу с овом тезом јесте и устаљено мишљење да је каснији главни ре-
зиденцијални комплекс изнад саставака Пиве и Таре (град Соко са под-
грађем Шћепан Пољем) изградио тек Влатков насљедник, велики војвода 
русага босанског Сандаљ Хранић. Напоменућемо да има и истраживача 
који сматрају да је Сандаљ ово мјесто, као дјелимично утврђено, могао и 
да наслиједи20. У сваком случају, нема сумње да оно тек од Сандаљевог 

 
18 …Vratcho Branillouich, homine voyuode Vlatchi… (Kurtović, 2019, str. 276, br. 
1198). 
19 Основне информације о Ђурђевици и њеној убикацији са прегледом старије 
литературе види: Рудић, 2010, стр. 106. 
20 Више о Соколу изнад саставака Пиве и Таре и његовом подгрaђу види: 
Ковачевић-Којић, 1978, стр. 104; Мишић, 2010, стр. 272-273; Kurtović, Filipović, 
2011, str. 100-109.  
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времена постаје главно управно мјесто Косача, о чему свједочи више са-
чуваних изворних података. Разлоге за избор новог средишта након 
Влаткове смрти можемо тражити у бољем стратешком положају града 
Сокола, који је, без сумње, уливао већу сигурност новом предводнику у 
несигурним политичким приликама оног доба. Све то, дакле, наводи нас 
на закључак да се резиденцијални комплекс војводе Влатка Вуковића са 
гробним храмом могао налазити на Ђурђевици, а пронађени скелетни 
остаци у храму на овом локалитету заиста могу бити његови. У том сми-
слу, војвода Влатко Вуковић није само створио основу за величину вла-
стеоског рода Косача већ је и трасирао пут задужбинарској дјелатности 
његовим насљедницима на темељима раније немањићке традиције21. Де-
таљна археолошка истраживања комплекса на Ђурђевици, сасвим си-
гурно, могла би дати више информација и поткријепити или оповргнути 
ова наша промишљања. 

И преостала два гробна храма која ћемо разматрати припадају 
Косачама. Оба се налазе у склопу њиховог резиденцијалног комплекса 
изнад саставака Пиве и Таре. Остаци хронолошки старијег пронађени су 
на Шћепан Пољу и он је највјероватније био посвећен Св. Стефану. Ло-
калитет је истраживан у периоду од 1971. до 1973. године, под руковод-
ством В. Ј. Ђурића, а вриједне резултате овог подухвата широј научној 
јавности, скоро три и по деценије касније, презентовали су М. Поповић 
и С. Вукадиновић22.  

Истраживања су показала да се радило о монументалној грађевини 
укупне дужине преко 25 m и ширине око 10 m, грађеној у три етапе, хро-
нолошки веома блиске, које се могу датирати у раздобље друге и треће 
деценије XV вијека. Првобитна црква, једнобродна са правоугаоним 
пјевничким просторима, носи одлике старије рашке архитектуре са 
извјесним особеностима на основу којих је еминентни В. Ј. Ђурић овај 
тип цркве сврстао у посебан, дрински (Ђурић, 1976, стр. 259-270). Ријеч 
је о цркви која није имала куполу, већ су сва три травеја била засведена 
јединственим сводом, по свој прилици готичког типа, какав је случај и у 
неким другим храмовима грађеним у областима под влашћу Косача и 
под њиховим покровитељством. Олтарски простор био је одијељен зида-
ном преградом, док је патос храма углавном био изграђен од правоугао-
них фино клесаних плоча пјешчара23. Испред првобитне цркве, гдје се 

 
21 О задужбинарској дјелатности Косача види: Ђурић, 1970а, стр. 440-462; 
Војводић, 2010, стр. 61-100; Tomić-Djurić, 2016, str. 404-406. 
22 Поповић, Вукадиновић, 2007, стр. 137-174. На овом мјесту скренућемо пажњу 
и на рад З. Златић-Ивковић, којa из прве руке говори о ископавањима цркве Св. 
Стефана на Шћепан Пољу (Златић-Ивковић, 2010, стр. 11-16). 
23 Изузетак представљају пјевнице и олтар, гдје није било плоча (Поповић, 
Вукадиновић, 2007, стр. 152). 
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налазило и дводјелно предворје, над којим се дизао јединствени звоник, 
у једној познијој фази, временски веома блиској, дограђена је пространа 
припрата правоугаоне основе (унутрашњих димензија 8,80 х 7,50 m), као 
и параклис, односно мања гробна капела (2,89 х 2,26 m), на сјеверној 
страни уз западни травеј и бочну страну пјевнице. Зидови цркве са вањ-
ске стране нису били малтерисани. Грађени су грубо клесаним мањим 
тесаницима, слаганим у редове, са језгром испуњеним ситнијим ломље-
ним каменом и облуцима са доста малтера (Поповић, Вукадиновић, 
2007, стр. 139-141). 

Цијела унутрашњост храма била је украшена фрескама, на шта 
указује доста ситних фрагмената живописа откривених у шуту, како 
првобитне цркве тако и припрате и сјеверне гробне капеле. Анализа је 
показала да је осликавање обављено у једном наврату, након завршетка 
доградњи24. На више фрагмената, поред осталих елемената фреско-сли-
карства, могу се уочити и поједина слова српских ћирилских сигнатура 
(Поповић, Вукадиновић, 2007, стр. 151-153).  

Откривени уломци камене пластике (преко 380 комада) са елемен-
тима готског стила свједоче о ангажовању и раду мајстора из примор-
ских градова (Поповић, Вукадиновић, 2007, стр. 144-151). О томе има 
података и у савременој грађи дубровачког архива. По свој прилици, 
управо се на градњу овог храма односи један уговор, склопљен 3. маја 
1421. године, којим се дубровачки каменар Михоч Клапотић обавезао 
војводи Сандаљу Хранићу да ће за мјесечну плату од 25 перпера и храну, 
заједно са својим помоћником, радити на изградњи једне цркве у 
Соколу25. Изгледа да су њих двојица били ангажовани све до завршетка 

 
24 Није искључено да је један дио првобитног храма био раније осликан. На то 
упућује податак о ангажовању једног сликара који је 1422. године ишао војводи 
Сандаљу Хранићу (Fišković, 1965, str. 20; Кајмаковић, 1971, стр. 53; Ђурић, 1994 
стр. 353). 
25 Текст документа доносимо према наводима Е. Куртовића и Е. Филиповића: 
Ser Theodorus de Prodanello ex parte una et Michoç Clapotich petrarius ex parte alia de 
comuni eorum concordia attulerit in Benedicto de Schieris notarius unum scriptum 
pactorum inter eos factorum quod firmare et obseruare promisserunt super se et omnia 
bona sua cuius tenor sequitur, videlicet: In Christi nomine amen, 1421 adi III magio, io 
Theodoro di Prodanello acordai Michoç petraro con lo suo fante che vada a messer 
Sandagl in Sochol per murarli una ghiesia. Et chel dicto Michoç con lo suo fante abia 
yperperi venticinque lo mese con lo fante et la spesa di bocha. Et che se debia contar el 
suo salario cominçia adi 3 magio 1421 infin che lo signor li dira comiato. Et di qua li 
prometto a dar caualli per portarlo con le sue cose a spese di voiuoda. Et alla tornata sua 
vegnando a Ragusa che li dobiamo dar caualli per lui et per lo suo albergo et altro non. 
El qual Michoç promette di lauorare lialmente et atendere a sopradicto acordio. 
Renunziando. Et io Todoro li prometto de esser pleço et pagador di tucto quello auera 
seruito el dicto Michoç a messer voiuoda. El qual Michoç abe da mi Todoro per parte del 
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прве етапе, односно изградње првобитног храма. То се може закључити 
на основу једне одлуке Малог вијећа, од 11. марта 1422. године, којом се, 
на Сандаљеву молбу, одобрава ангажовање једног сликара26 који је тре-
бало да путује са два градитеља од којих се један звао управо Михоч 
(Fišković, 1965, str. 20; Кајмаковић, 1971, стр. 53)27. Нажалост нисмо 
били у прилици да у оригиналу погледамо документ (познат нам је само 
у интерпретацији Ц. Фишковића, коју преузима и З. Кајмаковић), тако 
да не знамо да ли се поред Михочевог имена у документу наводи и ње-
гово презиме. Није нам познато ни ко је био тај други зидар, да ли се 
радило о Михочевом ранијем помоћнику или некој новој особи. Због 
тога наша претпоставка може да стоји само са извјесном резервом. У сва-
ком случају, ангажовање мајстора сликарске вјештине указује на 
завршне радове те се може претпоставити да је првобитни храм био 
изграђен највјероватније већ у љето 1422. године, када је и један дио ње-
гове унутрашњости, како изгледа, био осликан. 

Непуне двије године касније изнад саставака Пиве и Таре обрађи-
вао је камен Новак Прибиловић. Он је био ангажован на изградњи једне 
цистерне, али и других радова за потребе војводе Сандаља (unam 
cisternam vel omnia altra laboreria que videbuntur et placebunt eidem voiuode 
in Sochol)28. Остало је непознато шта се иза ових додатних послова крило, 
али није искључено да су можда били и у вези са храмом Св. Стефана на 
Шћепан Пољу. Негдје у то вријеме могли би да се одвијају радови на 
доградњама, односно изградњи припрате и параклиса, јер нам се чини 
извјесним да је ангажовање познатог сликара Ивана Угриновића, у љето 

 
suo salario datili qui in Ragusa yperperi trentasei. Renunziando. Hec autem etc. Judex 
ser Matheus de Gradi et testius Ruscus magistri Christofori (Kurtović, Filipović, 2011, 
str. 106, nap. 81). С обзиром на то да у документу није прецизирано о којем 
Соколу се ради, да ли оном у Конавлима или оном изнад саставака Пиве и Таре, 
у научној литератури се могу наћи различита мишљења о овом питању (Fišković, 
1947, str. 93; Ђурић, 1963, стр. 252;  Кајмаковић, 1971, стр. 54; Нилевић, 1990, 
стр. 66; Ђурић, 1994, стр. 347; Поповић, Вукадиновић, 2007, стр. 168). 
26 Претпоставља се да се радило о Антонију ди Јакопо из Луке (Fišković, 1965, 
str. 20). 
27 Иначе мајсторска вјештина Михоча Клапотића била је војводи Сандаљу поз-
ната и од раније. Он је 11. априла 1413. године био ангажован на неким посло-
вима у Дринаљеву (… in Drinauigla ad laborandom de voltis et aliis laboreriis ad 
voluntatem dicti domini Sandalii).  Тада је обећао добар и вјеран рад, без грешке 
(…promictit bene et fideliter laborare sine fraude…) и очигледно је обећање испунио 
чим га је војвода Сандаљ ангажовао на пословима око градње храма (Kurtović, 
2019, str. 649-650, br. 2470). 
28 DAD, Div. Canc. XLII, 261, (09. IV 1424); Kovačević-Kojić, 1981, str. 116, br. 
60; Kurtović, Filipović, 2011, str. 102, nap. 66; Kurtović, 2019, str. 834-835, br. 
3088.  
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1429. године, било управо у вези са коначним осликавањем овог храма, 
које је услиједило након завршених грађевинских радова (Кајмаковић, 
1971, стр. 54; Ђурић, 1994, стр. 353)29. Угриновић се том приликом 
изгледа задржао више времена у унутрашњости, што довољно говори о 
обимности и озбиљности сликарског подухвата који је требало да одради. 
За тај му је посао, између осталог, био потребан мир и континуитет у 
раду јер га је дубровачко Мало вијеће привремено било амнестирало, 
док не заврши службовање код војводе, за раније преузете обавезе према 
другим странкама у Дубровнику30. То би, свакако, било у складу са 
хронолошким и етапним поставкама градње храма Св. Стефана на 
Шћепан Пољу, али и са резултатима анализе пронађених фрагмената 
живописа, који указују да је осликавање храма (његовог већег дијела) 
обављено у једном наврату, тек након комплетног завршетка градње. 

У западном травеју цркве смјештен је гроб ктитора, обиљежен ма-
сивним стећком у виду сандука са равном горњом површином и уском 
проширеном стопом. Испод њега, у брижљиво припремљеној гробној ко-
мори изграђеној од масивних храстових облица, откривени су скелетни 
остаци покојника, који несумњиво припадају војводи Сандаљу 
Хранићу31. Радило се о високој мушкој особи, робусне грађе и необичног 
облика лобање, са високо израженим челом32. Нажалост, и у овом слу-
чају гроб није био интактан. По свему судећи, отваран је и пљачкан у 
вријеме када је црква већ била опустјела и дијелом урушена, о чему свје-
доче поремећени положај скелета као и пронађени уломци фреско- мал-
тера (Поповић, Вукадиновић, 2007, стр. 153-154).  

 
29 Иако не искључује могућност Угриновићевог рада на осликавању цркве, З. 
Кајмаковић предност ипак даје ангажовању на осликавању дворских просто-
рија. 
30 Дана 25. јуна 1429. године дубровачко Мало вијеће одлучило је … quod 
magister Johannes pictor, qui vadit ad serviendum voivode Sandagl, postquam reversus 
fuerit intendere debeat ad conplendum laboreria quae hic cepit. Et quod pro ipsis 
laboreriis durante absentia sua - non possit molestari (Тадић, 1952, стр. 79, бр. 189). 
Могуће да је у вези са поменутим ангажманом код Сандаља, на којем се по свој 
прилици задржао мимо очекиваног времена, и одлука из децембра 1429. године 
којом се Угриновићу продужује рок до краја јануара 1430. године за завршетак 
неких сликарских радова у просторијама Малог вијећа (Тадић, 1952, стр. 83, бр. 
196). 
31 Монументалност грађевине, хронолошки оквири њене градње, које потврђују 
савремени писани извори, као и локалитет, недвосмислено указују на поузда-
ност претпоставке да гроб припада војводи Сандаљу Хранићу. 
32 Антрополошка анализа скелета није вршена, мада је са том намјеном лобања 
покојника заједно са неколико других костију пренијета у Републички завод за 
заштиту споменика БиХ у Сарајеву (Поповић, Вукадиновић, 2007, стр. 154, нап. 
25). 
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Приликом откопавања ктиторског гроба, са његове источне стране 
ка централном травеју, уочен је још један гроб који је остао неистражен. 
Да ли је он био обиљежен мањим дислоцираним стећком, откривеним ка 
сјеверном зиду наоса, тешко је рећи. Истраживања испод равни пода у 
овом дијелу храма вршена су само мјестимично, и то до дубине од свега 
0,40 до 0,60 m те се у том смислу не располаже довољним подацима 
(Поповић, Вукадиновић, 2007, стр. 142, 154, 162). Слична је ситуација и 
са припратом и параклисом. Ни они нису истраживани испод нивоа 
пода, међутим, пронађени остаци више разбијених стећака указују да је 
и у овим дијеловима храма вршено сахрањивање. (Поповић, 
Вукадиновић, 2007, стр. 142, 164). О чијим је гробним мјестима овдје 
ријеч, тешко је са поузданошћу тврдити. Свакако, радило се о некоме ве-
ома блиском војводи Сандаљу. Пронађени дислоцирани мањи стећак 
указује и на могућност постојања дјечијег гроба, а није искључено да су 
у овом храму сахрањени и посмртни остаци његове браће Вукца и Вука. 
Осим гробова у унутрашњости, сахрањивање је вршено и на простору око 
цркве, гдје је, уз саме зидове храма, евидентирано више гробница обиље-
жених стећцима (Поповић, Вукадиновић, 2007, стр. 154-155). 

 

 
 

Црква Светог Стефана – ситуациони план откривених остатака са надгробним 
споменицима и истраженим површинама испод равни пода  

(Поповић, Вукадиновић, 2007, стр. 141). 
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Нова археолошка истраживања овог локалитета сасвим сигурно 
дала би основу за поузданије закључке. У сваком случају, више изврше-
них сахрана унутар храма указује на сложеније значење и могућу жељу 
ктитора да његова задужбина постане породични маузолеј. У том смислу, 
нема сумње да је Сандаљ, ослањајући се на насљеђе династије 
Немањић,33 функцију гробног храма повезао са владарском идеологијом 
преко које је исказивао јасну тежњу ка јачем утемељењу своје власти у 
областима које су у претходном раздобљу биле дио немањићке државе34. 
Значајну улогу и важан узор у тим настојањима, што је одавно уочено и 
истакнуто у историографији, имао је и манастир Милешева, у којем су 
се налазиле мошти првог српског архиепископа Саве Немањића (Ђурић, 
1976, стр. 263-264). То је нарочито примјетно у вријеме Сандаљевог нас-
љедника Стефана Вукчића-Косаче, који је управо преко култа Св. Саве 
владарску идеологију повезао са светородном династијом Немањића. Он 
је октобра 1448. године узео титулу херцега, а већ од априла наредне го-
дине име српског светитеља даје епитет његовој титули - херцег од 
Светога Саве (Ћирковић, 1987, стр. 140-142; Михаљчић, 2002, стр. 319-
325).  

У том погледу и други храм из комплекса изнад саставака Пиве и 
Таре, задужбина херцега Стефана Вукчића-Косаче, представља само 
наставак раније устаљених хтијења. Његов храм требало је симболично 
да означава нови моменат на том путу и да по узору на раније гробне 
храмове српских владара што достојније узнесе славу Божју, али и име 
ктиторово у којем би, у оквиру општег сотериолошког програма, важно 
мјесто свакако добиле и поруке везане за династичку владарску идеоло-
гију. Нажалост, остала је непозната храмовна посвета, а са њом и важан 
показатељ управо поимања те идеологије на врхунцу моћи куће Косача35. 

Црква је смјештена изнад Шћепан Поља, на седластом гребену у 
засеоку Заграђе. Уз оближњи храм Св. Стефана, представља једно од нај-
већих сакралних здања подигнутих на просторима под контролом 
Косача. Грађена је највјероватније средином XV вијека. У вријеме када 
започињу археолошка истраживања, почетком седамдесетих година про-

 
33 На то указују: храмовна посвета Св. Стефану, покровитељу династије 
Немањића, ослањање на архитектонска рјешења рашког типа цркве и избор кти-
торовог гробног мјеста у југозападном дијелу храма (Поповић, 1992, стр. 134; 
Поповић, Вукадиновић, 2007, стр. 166). 
34 О владарској идеологији Косача види: Михаљчић, 2002, стр. 308-341. 
35 О општим одликама српског владарског гроба и повезаности са владарском 
идеологијом види: Поповић, 1992, стр. 165-187. Иначе, обнова цркве на Заграђу 
започета је 1998. године са храмовном посветом Св. Јовану Крститељу 
(Поповић, 2008, стр. 107; https://www.eparhija.me/manastir-zagradje.  Датум 
приступа: 15. 1. 2020). 
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шлог стољећа,36 била је у рушевном стању, са релативно добро очуваним 
остацима37. Резултати истраживања показали су да се радило о храму 
заснованом на традицијама рашких споменика, с архитектонским рје-
шењима у којима су јасно уочљиви и елементи романике, готике и 
исламског градитељства. Због тога се претпоставља да је главни градитељ 
овог храма био занатски образован у неком јадранском приморском 
граду, али је временом, радећи веће послове за Турке, примио од њих и 
нека врло значајна стилска и конструктивна обиљежја. Црква је једно-
бродног типа који се постепено сужава на западу, слично Милешеви. Ду-
жина са спољне стране износила је 16 m, ширина у равни источног зида 
9 m, западног око 7 m, док јој је висина досезала 11 m. Надвишена је 
ниском широком куполом необичног облика и особене конструкције. 
Олтарски простор, одијељен зиданим иконостасом и засведен сложеном 
сводном конструкцијом, завршава се изнутра полукружном, а споља 
тространом апсидом. Зидови цркве на Заграђу грађени су грубо клеса-
ним каменим квадерима кречњака, средње величине, полаганим у ре-
дове. Боље обрађени већи тесаници уграђени су у углове храма и олтар-
ску апсиду, док су сводови, купола и олтарска преграда грађени сигом. 
Истраживања су показала и да је храм био припремљен за осликавање, 
али да никада није осликан (Ђурић, 1970а, стр. 448-452; Поповић, 2008, 
стр. 91-104). 

   
Црква на Заграђу – основа и подужни пресјек (Поповић, 2008, стр. 92, 93). 

 

 
36 Прва археолошка истраживања овог локалитета обављена су у исто вријеме 
кад и истраживања храма Св. Стефана на Шћепан Пољу, у раздобљу 1971-1973. 
године, под руководством В. Ј. Ђурића. 
37 Прве техничке снимке цркве на Заграђу, уз скицу основе и опис видљивих 
остатака, дао је М. Ковачевић (Ковачевић, 1967, стр. 221-224). 
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На намијењену сотериолошку функцију храма недвосмислено ука-
зује пронађени стећак-сљемењак на плочастом постаменту, смјештен уз 
средишњи дио сјеверног зида поткуполног простора испод кога није 
извршена сахрана. Претпоставља се да је то мјесто било предвиђено за 
посљедњи починак херцега Стефана. Међутим, његова намјера није 
могла бити извршена будући да је овај простор пао под турску власт 
прије Херцегове смрти. Нема сумње да је исти разлог спријечио и ко-
начни завршетак храма, односно преостале радове на осликавању његове 
унутрашњости (Поповић, 2008, стр. 100-102; Поповић, 1992, стр. 134).  

 Са сјеверне стране цркве налазе се остаци једног позније призида-
ног параклиса правоугаоне основе, са малом полукружном апсидом на 
истоку. Протезао се дуж цијелог сјеверног зида цркве, са којом није био 
повезан вратима, већ је имао посебан улаз. Грађен је од мањих тесаника 
кречњака, у истом опусу као и зидови цркве на које се ослањао без међу-
собне грађевинске везе. Истраживања су показала да се радило о капели 
која је највјероватније имала фунерарну намјену. На то указује откри-
вени гробни укоп са поремећеним остацима скелета за који су истражи-
вачи закључили да је припадао одраслој мушкој особи, а пронађен је уз 
сјеверни зид цркве, ближе југозападном углу у капели38. Занимљиво је да 
локално становништво овај параклис назива миса и повезује са легендом 
да је ту била сахрањена једна од жена католикиња херцега Стефана. 
Нажалост, остали простор испод равни пода није истражен, тако да ово 
вјеровање тек даља истраживања могу провјерити (Ђурић, 1970а, стр. 
451-452; Поповић, 2008, стр. 102-103). 

  
Црква на Заграђу – прије и послије обнове39 

 

 
38 Простор параклиса, испод равни пода, истражен је само у његовом западном 
дијелу, и то у ширини од 2,5 m (Поповић, 2008, стр. 102). 
39 https://www.facebook.com/turisticka.pluzine/photos/a.932506883554871/9325
07170221509/?type=3&theater https://www.facebook.com/turisticka.pluzine/photos 

/a.932506883554871/932507333554826/?type=3&theater Датум приступа: 18. 1. 2020. 
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ЗАКЉУЧАК 
 
Резултати наших истраживања показали су оправданост примије-

њене методолошке поставке. Предмет интересовања била су четири гро-
бна храма са простора средњовјековне земље Дрине. Хронолошки гле-
дано, присуство овог вида религиозности у проучаваном крају може се, 
бар за сада, пратити у континуитету од прве половине XIV вијека. То је 
иначе и вријеме када се, по угледу на владарску династију, све више 
представника српске аристократије одлучује на ктиторску дјелатност. Не 
можемо поуздано тврдити да је пронађени маузолеј у Црквини, недалеко 
од Горажда, гробни храм великог тепчије Мишљена, али нема сумње да 
припада представнику истакнутијег друштвеног слоја немањићке 
државе тог доба, који је у складу са сотериолошким схватањима Српске 
православне цркве настојао да обезбиједи спасење душе и вјечни живот 
у Царству Небеском.  

Овај вид религиозности, у горњем току ријеке Дрине није престао 
ни након уласка овог краја у састав средњовјековне босанске државе. 
Постоје основе за промишљање да војвода Влатко Вуковић није само 
створио темеље за величину властеоског рода Косача, већ је градњом 
свог гробног храма на Ђурђевици, недалеко од Тјентишта, остао вјеран 
ранијој традицији и трасирао пут задужбинарској дјелатности његовим 
насљедницима. Она ће у наредном периоду, преко гробних храмова 
Сандаља Хранића и Стефана Вукчића, изграђених изнад саставака Пиве 
и Таре, попримити нови облик и постепено постати дио династичке иде-
ологије куће Косача. Све то указује на снажно присуство Српске право-
славне цркве на овим просторима, чији се храмови одликују извјесним 
особеностима, са јасно уочљивим елементима рашког типа цркве, прот-
каним, због релативне близине приморја и поријекла главних мајстора, 
и архитектонским рјешењима других грађевинских стилова. 

Истраживања су показала и потребу за новим систематским архе-
олошким ископавањима, која би, сасвим сигурно, допринијела поузда-
нијим и сигурнијим закључцима. 
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Земља Дрина – картографски приказ са локацијама гробних храмова 
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BURIAL TEMPLES OF THE MEDIEVAL “COUNTRY” DRINA –  
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE RELIGIOSITY  

IN THE UPPER PODRINJE 
 

Summary 
 

The results of our researches have shown the validity of the applied 
methodological postulate. The object of interest were four burial temples 
from the area of the medieval country Drina. Chronologically speaking 
presence of this form of religiosity in the studied region can be traced, at 
least for now, to the first half of the fourteenth century. This is also the time 
when, following the model of the ruling dynasty, a growing number of 
representatives of the Serbian aristocracy were choosing patron activity. We 
are not able to claim with absolute certainty that the mausoleum which was 
found in Crkvina, near Goražde, is the burial temple of great tepčija* Mišljen, 
but there is no doubt that it belongs to more prominent representative of 
social layer of Nemanjić’s country, who, in accordance with the 
soteriological understanding of the Serbian Orthodox Church, tried to 
secure the salvation of the soul and eternal life in the Kingdom of Heaven.  

This type of religiosity in the upper stream of the river Drina was not 
abandoned even after this area became part of the medieval Bosnian 
country. There are reasons for thinking that Duke Vlatko Vuković had not 
only created the foundation for the great aristocratic Kosača family, but by 
building his own burial temple on  Đurđevica, not far from Tjentište, he 
remained faithful to the earlier tradition and paved the way for endowment 
activities to his successors. In the following period, it will take on a new 
form through the burial temples of Sandalj Hranić and Stefan Vukčić, built 
above the confluence of the rivers Piva and Tara, and gradually become part 
of the dynastic ideology of the Kosača family. All this points to the strong 
presence of the Serbian Orthodox Church in these areas, whose temples are 
distinguishable by certain features with clearly visible elements of the 
Raška type of church, heavily inwrought. The relative proximity of the coast 
and the origin of the main masters, and in the architectural solutions of 
other construction styles warrant the hypothesis. 

Research has also shown the need for new archaeological excavations, 
since they were not carried out systematically. This would certainly 
contribute to more reliable and secure conclusions. 

Key words: religiosity, burial temples, country Drina, Đurđevica, 
Šćepan Polje, Zagrađe, Kosače 
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ПOЛИТИЧКА ДЕЛАТНОСТ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, 
ИДЕЈНОГ ПРЕТЕЧЕ НАРОДНЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ 

 
У раду је приказана политичка делатност Светозара 

Марковића, идејног претече Народне радикалне странке. Као 
кључна личност социјалистичке мисли у Кнежевини Србији, 
Марковић је у идеолошком погледу извршио снажан утицај на 
нараштај школске омладине, која је касније основала Народну 
радикалну странку 1881. Народњачки социјализам у основи је 
идеологије Народне радикалне странке. Њен програм и органи-
зација темељили су се на учењу које је у Србији развио Светозар 
Марковић. Главне одреднице његове идеологије биле су: на-
родна држава, народна партија и народни суверенитет. Иници-
јативу за оснивање радикалне партије, која би била опозиција 
намесничком режиму, дао је Светозар Марковић још 1868. го-
дине. Ова партија, коју би чинили сви грађани без разлике, била 
би потпуно независна од владе. 

Кључне речи: Светозар Марковић, социјалисти,  Народна 
радикална странка, Никола Пашић, српски студенти 
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У доба Прве интернационале, тј. у предвечерје Париске комуне за-
почео је социјалистички покрет у Србији. Политичка делатност 
Светозара Марковића од 1868. до 1875. године представљала је крупан 
корак у политичком животу Кнежевине Србије.  Његовом заслугом уда-
рени су темељи ширења социјалистичких идеја међу широким народним 
масама. Пре Светозара Марковића посебно се истицао Живојин Жујовић 
(1838-1870), за кога је Марковић, у једном писму сестрама Нинковић, 
рекао да је он „био први социјалиста међу Србима“ (Марковић, 1996, стр. 
175). Жујовић се задржао на теоријском и публицистичком раду, а 
Светозар Марковић је радио на практичном  ширењу социјалистичких 
идеја међу широким народним масама. Драгиша Лапчевић наводи да 
Живојина Жујовића нису познавале широке народне масе управо због 
његовог теоријског проучавања социјализма, док је Светозар Марковић 
као агитатор радио на придобијању присталица за свој социјалистички 
покрет (Лапчевић, стр. 1922, 43-44). 

Након убиства кнеза Михаила Обреновића 1868. године, Светозар 
Марковић је озбиљно почео да размишља о оснивању нове политичке 
странке у Србији.  Одбио је предлог Владана Ђорђевића да заједно оснују 
политичку странку и одлучио да у тај посао крене са својим пријате-
љима, међу којима се тада посебно истицао Живојин Жујовић. У писму 
Љубомиру Белимарковићу, 12. новембра 1868. године, Марковић је 
изнео  своје виђење како треба да изгледа посао око оснивања нове пар-
тије. Предлагао је да се у Београду оформи једна политичка организација 
у којој би учествовали сви грађани без разлике и да та организација у 
догледно време преузме Матицу српску у Новом Саду и Српско учено 
друштво у Београду. Даље у писму истиче да је у разговару са Павлом-
Пајом Михаиловићем инсистирао на томе да се укључи и Живојин 
Жујовић у процесу оснивања нове странке, али му је Михаиловић одго-
ворио да је Жујовић тешко болестан и да од њега не треба превише оче-
кивати (Марковић, 1987, 231; Скерлић, 1966, стр. 67). Након што су ли-
берали постигли споразум са Намесништвом после убиства кнеза 
Михаила Обреновића, 1868. године, Марковић је схватио да је потребно 
образовати нову опозицију, тј. нову партију „коју он назива радикалном“ 
(Перовић, 1997а, стр. 55). Почетак такве партије везује се за поделу у 
Уједињеној омладини српској после доношења Устава из 1869. године на 
либерално крило под вођством Владимира Јовановића и социјалистичко 
крило на челу са Светозаром Марковићем. Иако би у стварању такве пар-
тије требало да учествује интелектуална мањина, она би по свом карак-
теру била народна „у којој би уествовали сви грађани без разлике“. Пот-
пуно независна од владе, она би имала задатак да из темеља поруши 
стари и подигне сасвим нови систем, са циљем да покаже народу „шта 
треба да ради и како треба да ради“ (Перовић, 1985а, стр. 248-289). 
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Из Петрограда  Светозар Марковић дошао је у Швајцарску априла 
1869. године. Његов боравак у Цириху од априла 1869. па до јула 1870. 
године у идејном је погледу снажно утицао на српске студенте у Цириху 
(Раденковић, 1997, стр. 40). Марковићевом заслугом настала је и прва 
студентска организација у Цириху. Као родоначелник српских социјали-
ста окупио је „ондашње Србе око савеза Задруга“, чији је секретар био 
Никола Пашић, будући вођа Народне радикалне странке. Српску коло-
нију у Цириху, осим студената, чинили су „емигранти, али Срби из 
Хабзбуршке монархије“. Међу њима треба свакако поменути Лазара 
Пачуа, Манојла-Машу Хрваћанина, Васу Пелагића, Пају Радосављевића, 
Владимира Љотића, затим Косту Николајевића, као и сестре Милицу и 
Анку Нинковић, њиховог брата Душана Нинковића и друге (Трговчевић, 
2003, 142-143). Под утицајемј руских револуционарних писаца, пре 
свега Чернишевског, Писарева, Доброљубова, Марковић је успео да се  
политички уобличи и идејно дефинише. На његово идеолошко облико-
вање у великој мери су утицали његови савременици „творци револуци-
онарних доктрина“.  На западу то су били: Луј Блан, Фердинанд Ласал, 
Карл Маркс, а у Русији: Чернишевски, Писарев, Лавров, Доброљубов, 
Бакуњин (Perović, 2006, стр. 96).  

 Најактивнији чланови  социјалистичке групе у Цириху били су: 
Светозар Марковић, Никола Пашић, Ђура Љочић и Пера Велимировић. 
Списак имена српских студената на Политехници и другим факултетима 
у Цириху дали су Вернер Цимерман и Љубомир Дурковић-Јакшић 
(Игњатовић, 1997, 69). Дакле, главно средиште раног социјалистичког 
покрета чинили су српски студенти у Цириху – Светозар Марковић, 
Никола Пашић и Ђура Љочић. Многи од њих касније су обављали зна-
чајне државне функције (Пашић, Авакумовић, Мијатовић, Лозанић, 
Николајевић, Стеван Поповић, Велимировић). Никола Пашић, Лазар 
Пачу, Пера Велимировић били су оснивачи Радикалне странке 
(Трговчевић, 2003, 145). Пера Тодоровић је у разговору са краљем 
Миланом Обреновићем, правилно закључио да је: 

„Цирих имао велики утицај на развиће целе српске школске 
омладине и на ток политичких догађаја у Србији уопште. Цири-
шки васпитаници створили су језгро радикалне странке, они су 
је водили, они је у народу популарисали. Управо могла би се на-
писати опширна и врло занимљива штудија о утицају Цириха на 
судбину Србије!“ (Тодоровић, 1997, 164; Трговчевић, 2003, 145). 

У лето 1869. године заједно са Николом Пашићем, Пером 
Велимировићем и Ђуром Љочићем одржао је састанак на коме је донета 
одлука да се за време распуста припреми пројекат за организовање нове 
странке, а да се на јесен опет састану и одлуче о устројству дружине и 
њеном програму. Ђура Љочић је добио задатак да што пре отпочне с 
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организацијом странке „или бар да врбује људе који су за њу способни“ . 
Том приликом су, по свему судећи, основали мали фонд из којег би се 
финансирала организација странке (Скерлић, 1966, стр. 43). Марковић 
се у Србију вратио крајем јула 1870. године и убрзо је покренуо соција-
листичку пропаганду међу школском омладином у Београду. Априла 
1871. године  заједно са Павлом Пајом Михаиловићем и Ђуром Љочићем 
покренуо je социјалистички лист „Раденик“. Уредништво листа је у Про-
граму посебну пажњу посветило економским односима, образовању, 
унутрашњој и спољној политици Кнежевине Србије. Главни циљ дело-
вања „Раденика“ био је: 

„Преображај српског народа на основу материјалног благо-
стања, образовања и слободе. Наш је рад поглавито управљен на 
то да се код нас уреде економски одношаји, образовање, држав-
љански одношаји и да се изврши ослобођење од спољних непри-
јатеља. Разуме се да ћемо ми доносити и чланке из других наука 
и претресати друга животна питања народа осим споменутих, 
али ми то не стављамо у наш програм из најпростијег узрока: 
што желимо да нам радња буде шира од програма (Марковић 
1995а, стр. 82; Раденић 1977, 31-33). 

Политичка групација седморице либерала и социјалиста неколико 
месеци после оснивања „ Раденика“, августа 1871. године саставила је 
„Програм политичке групе за рад у Скупштини“. У програму су истак-
нути захтеви за увођење слободе штампе, самоуправе општина и округа, 
слободу удруживања и јавних састанака, укидање еснафа, оснивање зем-
љорадничких и занатских школа, реформу школства, укидање закона о 
адвокатима, укидање стајаће и увођење народне војске, контролу буџета 
од стране Народне скупштине, укидање жандармерије, промену Устава. 
Програм су потписали: Ђура Љочић, Аћим Чумић, Јеврем Марковић, 
Ђока Влајковић, Паја Михаиловић, Милан Кујунџић и Васа Пелагић. 
Потписници програма су се надали да ће на скупштинским изборима 
бити изабрани за народне посланике, али ниједан од потписника није 
изабран  (Крестић, Љушић, 1991, 48-49; Живановић, 1923, 304; 
Милановић, 2007, 82-83).  Избори су одржани 18. августа 1871. године 
по закону о избору народних посланика из 1870. године. Полицијске вла-
сти су успеле да избор Јеврема Марковића у Јагодини осујете.  Председ-
ник изборне скупштине у Јагодини Аранђел Анастасовић ставио је при-
медбу на избор Мијалка Раденковића, трговца из Јагодине, сматрајући 
да је његов избор незаконит због отвореног мешања полиције, тј. окруж-
ног начелника у његов избор. Он је предложио да се уместо њега постави 
Јеврем Марковић. Известилац скупштинског одбора за молбе и жалбе 
Коста Великић у извештају који је прочитао у Скупштини, предложио је 
да се замоли министар унутрашњих дела да Аранђела Анастасовића, 
председника Општинског суда у Јагодини, заједно са двојицом његових 
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другова казни у складу са законским прописима због самовоље прили-
ком избора народних посланика. Овај извештај је изазвао велику рас-
праву у Народној скупштини. Јован Бошковић је навео да избор народ-
них посланика треба да буде слободан, без икаквог притиска полициј-
ских власти. Бошковић је предложио да се најпре провере све жалбе на 
избор Мијалка Раденковића, па онда да се позове у Скупштину, тј. да му 
се изда пуномоћство. Владин посланик Мита Карамарковић био је про-
тив предлога Јована Бошковића, негирајући да се власт мешала у избор 
Мијалка Раденковића и да је он изабран већином гласова, предложивши 
да се Раденковић одмах позове у Скупштину. Љубомир Каљевић је бра-
нио излагање Јована Бошковића, образлажући да, по Уставу, „избор по-
сланика мора бити слободан и не сме бити притиска од стране власти“. 
Каљевић је предложио „да се најпре прочитају сви акти на овај предмет 
/.../ па тек онда да скупштина да своје правично мишљење о овој ствари, 
а дотле да се не решава по мњењу одбора“. Арса Лукић је подржао 
Каљевића да избор посланика треба да буде слободан без притиска вла-
сти (Протоколи Народне скупштине држане у Крагујевцу 1871. године, Бе-
оград 1871, 52-57).  

У Цириху је почетком јула 1872. године одржан Конгрес српских 
социјалиста. Учесници конгреса, међу којима се посебно истицао 
Бакуњин1, донели су програм српске социјалистичке партије. Основни 
део програма саставио је Бакуњин у духу принципа анархије, „тј. држава 
се замењује федерацијом слободних општина“.  Конгресу је присуство-
вао и Светозар Марковић, који је касније изнео своје неслагање са про-
грамом. Будући да је имао критички дух, Марковић није хтео да буде 
„пуки преносилац туђих идеја“. Социјализам за њега није био обична 
формула коју би требало применити. По њему, „друштво се не може су-
шити као чизма за ногу“. Основна грешка социјалиста утописта састојала 
се у томе што су они намеравали да за друштво створе сталну непромен-
љиву форму „ па да се у њу људи ућушкају“. Друштво је нешто што је 
живо, што се стално усавршава и развија, са развитком „самога човека“. 
Социјализам је могуће применити само у ситуацији ако је потреба ши-
роких народних маса. Марковић није могао да схвати такве социјалисте 
који су покушавали да уведу социјализам „бајонетима“. Они желе, гово-
рио је Марковић, „да сви чланови друштва раде, а овамо морају за одр-
жање своје системе да држе једну нерадну класу. То су као они либерали, 
којима треба диктатура да утврде слободу“. По свему судећи, Марковић 

 
1 Михаил Александрович Бакуњин рођен је 1814. у Премухину, а умро у Берну 
1876. године.  Од ране младости учио је стране језике, историју, књижевност и 
музику. После завршене артиљеријске школе  (1828-1833) једно време је служио 
у чину потпоручника да би 1835. године напустио службу и до краја живота се 
посветио револуцији (Perović, 1985б, стр. 117). 
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је намеравао да програм партије треба да буде дело српских социјалиста 
и да они треба да делују у Србији (Perović, 1985а, стр. 186-187). 
Марковић у писму сестрама Нинковић од 2. децембра 1872. године 
истиче да је „социјалистичко друштво оно у коме сваки члан има моћи, 
да развије до природних граница све своје природне способности; то је 
друштво, где сваки појединац води бригу и ради, да сви чланови друштва 
постигну ту своју природну цељ“ (Марковић, 1997, стр. 235). Упркос 
томе што је овај програм остао мртво слово на папиру, он је изазвао по-
делу међу српским студентима у Цириху. Многи су се прикључили 
Бакуњину, јер их је очарао његов револуционарни шарм, који је, како се 
чини, „и био главно средство утицаја на околину“. Према оцени Петра 
Крапоткина, морални утицај Бакуњина био је много јачи од његовог 
„интелектуалног ауторитета“. Широке народне масе биле су опчињене 
„личношћу борца који је зарад револуције жртвовао све, живео само за 
њу, и из ње црпио сва највиша животна правила“. Светозара Марковића 
су подржавали његови следбеници: Никола Пашић, Пера Велимировић, 
Пера Тодоровић, Јован Жујовић, Срета Анђелковић, Пера Ђорђевић, сес-
тре Милица и Анка Нинковић (Шемјакин, 2008, стр. 85-86). Социјализам 
какав је заговарао Марковић требало је да се ослони на руски социјали-
зам, тј. на учење Чернишевског, који „схвата социјалну борбу не само као 
борбу између пролетера и капиталиста, но као борбу између корисног и 
некорисног рада и води врло много рачуна о ситним сопственицима, за-
натлијама и сељацима“ (Марковић, 1995б,  стр. 143). Упркос томе што је 
Марковић проучавао многа Марксова дела, не може се рећи да је био 
марксиста. Веома логично, Марковић је уочио јасну разлику између 
индустријски развијене Европе и тек ослобођене сељачке Србије и да, 
сходно томе, марксизам не може бити коришћен као „практичан партиј-
ски програм“. Марковићу је свакако било ближе учење Чернишевског о 
прескакању етапа у периоду развитка друштва од Марксовог учења о 
поштовању друштвено-економских законитости (Шкорић, 1997, стр. 82). 
План о оснивању револуционарне народне партије, Марковић је дуговао 
Петру Лаврову2, који га је изложио у својим Историјским писмима.  

 
2 Петар Лаврович Лавров рођен је 1823, а умро 1900. године. Крајем педесетих 
година 19. века почео је да објављује радове из историје, педагогије и филозо-
фије. Био је члан револуционарног друштва Земља и воља. Ухапшен је 1866. го-
дине наводно због учешћа у атентату на руског цара. После суђења послат је у 
прогонство, где је написао Историјска писма (1868-1869), у којима је изнео план 
за  „велики и уопште узев јединствени покрет руске омладине, познат као одла-
зак у народ“. Почетком 1870. године побегао је у Париз и приступио Интерна-
ционали. Поред анархизма и јакобинизма, у руском револуционарном покрету 
осмислио је свој посебан правац. По Лаврову, револуција је увек дело народа, 
„њу мора извршити сам народ, а само њена систематска припрема може бити 
дело мањине“ (Перовић, 1993, стр. 61-62). 
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Марковићу је била ближа Лавровљева идеја о постепеној припреми ре-
волуције, о „уједињавању интелигенције и народа кроз народну партију“, 
него идеја Бакуњина о свеопштем рушењу (Перовић, 1993, стр. 63). 

У оквиру социјалистички опредељене омладине, Светозар 
Марковић је све до смрти, 1875. године, доживљаван као „непогрешиви 
учитељ“. У последње две године живота, Марковићева мисаона актив-
ност састојала се у покушају да се створи нека врста алтернативе запад-
ном друштву. Његова идеологија „доктрина непонављања пута који су у 
свом развитку прошли западноевропски народи, била је идеологија свих 
српских социјалиста“ (Шемјакин, 2008, стр. 100). Политичка групација 
Марковићевих истомишљеника за политичку акцију изабрала је Крагу-
јевац, због тога што је  у њему заседала Народна скупштина и што се 
лакше могло утицати на рад посланика. Марковић је правилно уочио да 
је политичка активност његових истомишљеника најважнија и да је Кра-
гујевац право место за пропагандну делатност (Скерлић, 1966, стр. 113). 
Један од најплодоноснијих покушаја оснивања политичке партије у Кне-
жевини Србији пада у последњим годинама Марковићевог живота. 20. 
новембра 1873. године донет је тајни програм („Нацрт пројекта за про-
грам радикалне партије“). Он је послужио као програмска основа листа 
„Јавност“, „у условима смене владе и привремене либерализације поли-
тичког живота“ (Симеуновић, 1997, стр. 165). На тајном састанку коме 
су присуствовали: Светозар Марковић, Сава Грујић, Пера Тодоровић, 
Никола Пашић, Пера Ђорђевић, Светозар Милосављевић и Стеван 
Поповић одлучено је да се донесе нови програм партије који би чинио 
суштину будућег рада ове политичке групације (Спасић, 1975, стр. 29). 
У духу своје идеологије, Марковић је приликом покретања листа „Јав-
ност“ кренуо у борбу за обезбеђивање скупштинске већине, која би у по-
годном тренутку укинула постојеће уређење у држави и увела систем на-
родне самоуправе. Осим борбе против бирократије у земљи, програм је 
предвидео и укидање сељачких дугова, промену својине земљишних од-
носа, као и да земљу поседују они који је обрађују, а да се остала земља 
подели општинама (Крестић, Љушић, 1991, стр. 79-81; Марковић, 1965а, 
стр. 235-236). 

Своје идеје о Народном представништву, Марковић је изнео у 
чланку Народна скупштина. Да би скупштина била право народно пред-
ставништво, говорио је Марковић, она мора себи да бира председника и 
„остале званичнике“, да има право законодавне иницијативе, тј. да по-
сланици предлажу законе, да закони, кад их Скупштина усвоји, ступају 
на снагу и ако их кнез не потврди, да кнез нема право да сазива и 
распушта Скупштину, да за свој говор у Скупштини посланик не може 
бити позван на одговорност. „Радикални преображај у законодавству“, за 
који се залагао Марковић, подразумевао је да Народну скупштину чине 
само изабрани посланици, да сваки Србин који је добио поверење народа 



 
Мирослав Д. Пешић 

 140 

може бити народни посланик, без обзира на занимање, имовно стање и 
године старости, да се донесе закон о слободи зборова, да сваки српски 
грађанин може слободно усмено или писмено да предочи свој програм 
бирачима како би анимирао да гласају за њега (Марковић, 1965б, стр. 
88-91). По свему судећи, Марковићу је установа Народне скупштине, у 
којој би била концентрисана сва политичка моћ, била потребна за борбу 
против бирократског система власти. Народно представништво које би 
имало право да поништи пресуде Касационог суда, као и право да у одре-
ђеним околностима збаци владара, могло би као из „шале ради укинути 
бирократски систем“ и прогласити земљу општинском (Јовановић, 
1990a, стр. 131). Основне одреднице идеологије коју је развио Марковић 
биле су: народна држава, народна партија и народни суверенитет. Главно 
начело ове идеологије било је „да носилац државе не треба да буде ни 
чиновништво ни народ узет у свом апстрактном јединству, него... се-
љачка маса као једина производна снага“. Упркос томе што је идеологија 
Светозара Марковића била уврежена међу широким народним масама, 
без појаве опозиционих посланиика 1874. године, под вођством Адама 
Богосављевића, остала би „књишка творевина чији утицај не би превази-
шао уске кругове школске омладине“. Опозицију у Народној скупштини 
не можемо посматрати независно од Светозара Марковића. Њени главни 
представници били су Марковићеви блиски сарадници и следбеници. 
Адам Богосављевић је, поред Пере Велимировића и Николе Пашића, био 
један од Марковићевих најближих пријатеља на Великој школи. Сви за-
једно представљали су јединствену политичку групацију. На скупштин-
ским изборима 1875. године за народног посланика изабран је Јеврем 
Марковић, рођени брат Светозара Марковића (Перовић, 1997б, стр. 
455). 

Опозициони посланици у Народној скупштини 1874/1875 и 
1875/1876. године заступали су све оно што је имало дубоку подлогу у 
идеологији Светозара Марковића. Суштина свега састојала се у захтеву 
да се укине бирократски систем и  успостави народна држава, где би чи-
новници били „слуге, а не господари“. У том смислу је и предлог Адама 
Богосављевића, Милије Миловановића и Милоша Глишића о укидању  
окружнх  начелства. Потом, предлог Милије Миловановића, Адама 
Богосављевића и Димитрија Катића:  „Да у Србији не може никакво 
звање, без разлике бити плаћено скупље од 1000 тал. годишње, ни пензије 
веће од 500 тал. У ред тих звања долазе и владике“. Готово у свим насту-
пима опозиционих посланика, а нарочито Адама Богосављевића и 
Јеврема Марковића, као и у свим њиховим интерпелацијама и предло-
зима, осећало се велико непријатељство према чиновничком апарату 
(Perović, 2006, стр. 105-106). У новоизабраној Скупштини (1875-1878), 
Адамова група посланика била је на врхунцу политичког успона. Адам 
Богосављевић предложио је да се плата државних саветника ограничи на 
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1000 талира. Његов колега Милија Миловановић истакао је да је уста-
нова Државног савета непотребна, јер представља сигурно место за 
бивше министре и друге високе чиновнике. „Држава која више троши, но 
што привређује, та држава мора пропасти. Да не би то било, морају се 
удесити расходи државни, да приходи буду већи“. Главни задатак Скуп-
штине, по Миловановићу, сaстојао би се у томе „да оног црва, који под-
гриза нашу државу и наш народ, једном утре“. Јеврем Марковић подр-
жао је излагање Милије Миловановића и навео да је после доношења 
Устава из 1869. године Државни савет постао обично политичко тело 
(Протоколи Народне скупштине држане у Крагујеву и Београду 1875/6, Бе-
оград 1876, 1231, 1238, 1242). 

Вођство у покрету, после смрти Светозара Марковића, 1875. го-
дине3, преузели су његови најближи сарадници Пера Тодоровић, Никола 
Пашић и Пера Велимировић. У сарадњи са Сретом Анђелковићем и 
Стевом Милићевићем покренули су нови лист „Старо ослобођење“, чији 
је први број изашао 1. септембра 1875. године (Петровић, 1972, стр. 78). 
Следбеници Светозара Марковића тесно су се повезали с опозиционим 
посланицима, који су сматрали да већ припадају партији коју се нази-
вали радикалном. Само неколико месеци после Марковићеве смрти, 
Никола Пашић иступа као шеф партије у намери да је дисциплинује 
(Перовић, Шемјакин, 1995, стр. 16). У писму војводи Сими Поповићу од 
12. новембра 1875. године не само да помиње радикалну партију него 
сматра да би њени  представници  могли да уђу у привремену владу бо-
санско-херцеговачких устаника. 

„Из Србије морало би се два човека узети с обзиром на партије 
тамошње, и то један из либералне партије а други из радикалне, 
из треће конзервативне партије не би било нужно, јер она има 
слаба корена у народу, но ако се оће и тој партији задовољење 
учинити, што би увек користи а не штете донело (могло би се и 
трећа личност из Србије узети“ (Перовић, Шемјакин, 1995, стр. 
36). 

У писму Миши Димитријевићу, једном од најближих сарадника 
Светозара Марковића,  од 16. априла 1876. године, Пашић је  изложио 
програм радикалне партије. 

„Програм радикалаца прост је и састоји се отприлике у овом. 
Народ је суверен и по томе њему припадају сва права политич-
ког па и економског уређења земље. Права политичка појединих 
грађана могу се најбоље очувати кад су општина, срез и округ, 
па и цела Србија уређени на основу самоуправе. Економска сло-

 
3 Светозар Марковић је умро у Трсту 10. марта 1875. године. Његов брат Јеврем 
Марковић пренео је његове посмртне остатке у Јагодину, где је и сахрањен. 
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бода, тј. независност може се најбоље уредити ако се усвоји пут 
удружења и ако средства за подизање индустрије и земљорадње 
не дају једном лицу, но једној задрузи која полаже несумњиво 
да је у стању да капиталом управља и радиност развија“. Другим 
речима, ми хоћемо демократску слободу, децентрализацију, хо-
ћемо да народ сачувамо да не усвоји погрешке западног индус-
тријског друштва, где се ствара пролетаријат и неизмерни бога-
ташлук, но да се индустрија подигне на основи задружној. За 
тим не агитирамо да укинемо установе приватне својине, но да 
се земљорадници здруже и да обделавају земљу машинама, јер 
без задруге не може се парна машина с коришћу употребити. На 
ком основу, тј. како да се друже, то је питање месно, локално, и 
не да се по рецепту једном извршити“ (Перовић, Шемјакин, 
1995, стр. 51; Перовић, 1997a, стр. 57). 

Укидање бирократског система, увођење народне самоуправе и на-
родног суверенитета, „то никако нису апстрактне и однекуд са стране 
преузете идеје“, већ потпуно легитимни захтеви широких народних 
маса, које су желеле повратак на традицију народне самоуправе ради 
уништења чиновничког апрата, „чији је једини задатак да служи оства-
ривању полицијских и фискалних циљева“ (Шемјакин, 2008, стр. 126). 
Политички покрет Марковићевих следбеника ширио се преко листа 
„Старо ослобођење“, а након победе на изборима за општинске органе у 
Крагујевцу 1875. године, достигао је врхунац. После хапшења сарадника 
„Старог ослобођења“, због учешћа у демонстрацијама у Крагујевцу 1876. 
године4, Никола Пашић је избио у први план. Наставио је с издавањем 
„Старог ослобођења“, организовао одбрану својих пријатеља, формули-
шући „програмску оријентацију Марковићеваца, радикалне партије, 
како је он већ тада назива, у датом тренутку“. Скупштинска опозиција 
препознатљива већ од 1874. године, ојачана је избором Николе Пашића 
за народног посланика на изборима 1878. године. Одмах након избора, 
Пашић је прихваћен  „као први међу опозиционим посланицима“, јер је 
у политичкој организацији уживао углед наследника Светозара 
Марковића (Perović, 2006, стр. 110, 129). 

Први скупштински избори после стицања државне независности 
одржани су 10. новембра 1878. године. Ристићеви либерали однели су 
победу захваљујући уобичајеном притиску полиције, као и бирачима из 
новоослобођених крајева. Становништво из новоослобођених крајева 
гласало је за владине кандидате, јер у те крајеве „дух опозиције још није 

 
4 Следбеници Светозара Марковића су поводом ове победе 27. фебруара 1876. 
године организовали демонстрације у Крагујевцу, познате као Црвени барјак. 
Захтевали су увођење народне самоуправе у читавој земљи. Иако демонстрације 
нису биле масовне, оне су се осећале „готово у размерама бунта, више радикал-
ног него социјалистичког“ (Раденић, 1973, стр. 363-364).  
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био продро“ (Јовановић, 1990б,  стр. 31). Опозициони посланици првог 
заседања ове скупштине нису бројали више од 20 посланика. Осим њих, 
било је  око 15 посланика, који су припадали либералима, али су касније, 
због неслагања са политиком владајућих либерала, пришли опозицији  
(Милићевић, 2002, стр. 286). Уласком Николе Пашића у Скупштину, 
„радикално оријентисани посланици добили су истинског предводника“ 
(Милошевић, 1994, стр. 94). Драгоје Тодоровић, биограф Ранка Тајсића, 
наводи да је Пашићев избор за народног посланика утицао на известан 
напредак у дискусијама Ранка Тајсића у Народној скупштини. 

„Доласком Пашића у Скупштину у Ранковим дискусијама осе-
тио се известан напредак. Његовом темпераменту и његовом 
природном говорничком дару требало је додати више система-
тичности и реда па створити од њега доброг политичара и веш-
тог дискутанта. Пашић је изгледа утицао на Ранков развој у том 
правцу“ (Тодоровић, 1983, стр. 91). 

Никола Пашић је већ на почетку своје посланичке каријере заузео 
положај првака. Постао је „гравитациона тачка и центар за народне по-
сланике опозиционе радикалне групе и за све радикалне елементе ван 
ње“ (Милошевић, 1923, стр. 9). Односи између опозиције и владајућих 
либерала видно су се заоштрили након смрти опозиционог посланика 
Адама Богосављевића. Под оптужбом да је у току српско-турских ратова 
из општинског коша узимао храну, ухапшен је 29. марта 1880. године, а 
након два дана  умро је у затвору од запаљења плућа. Опозиција је за 
његову смрт оптужила владајуће либерале и „пустила глас да је отрован“ 
(Перовић, 1997в, стр. 33). Утемељивачи Народне радикалне странке, 
Светозар Марковић и Адам Богосављевић, умрли су пре него што је 
странка формално организована. Скупштинска опозиција на челу са 
Николом Пашићем искористила је смрт Адама Богосављевића да би убр-
зала формално организовање странке и да би Ристићевим либералима 
као политичким противницима нанела што већу штету (Perović, 2006, 
стр. 111, 121). 

 За формално организовање Народне радикалне странке  било је 
потребно да дође до пада владе Јована Ристића и до разлаза с „условним 
савезницима ‒ младоконзервативцима“. До тога је дошло 30. октобра 
1880. године, а после избора 12. децембра, радикали су прекинули  са-
радњу са младоконзервативцима (Перовић, 1997в, стр. 33). На почетку 
1881. године појавиле су се „такорећи одједном“ савремене организо-
ване политичке странке у Србији: Народна радикална, Напредна и Либе-
рална (Јанковић, 1997, стр. 207). 
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POLITICAL ACTIVITY OF SVETOZAR MARKOVIC, THE CONCEPTUAL 

FORERUNNER OF THE PEOPLE`S RADICAL PARTY 
 

Summary 
 

The key figure of socialist thought in Serbia in the second half of the 
19th century was Svetozar Markovic. From St. Petersburg, where he 
attended school, he left for Switzerland in April 1869. His stay in Zurich 
from April 1869 until July 1870 ideologically strongly influenced the 
Serbian students in Zurich. In  Zurich, during 1869, gathered around the 
idea of Svetozar Markovic a group of young Serbian intellectuals began 
concrete work on popularizing their ideas and organizing a new party aimed 
at combating the existing political-bureaucratic system in Serbia. Markovic, 
Nikola Pasic, Pera Velimirovic and Djura Liocic held a secret meeting in the 
summer of 1869, at which it was decided that each of them, during the 
break, should prepare a project for the organization of a new party, and in 
the autumn to meet again to resolve the organization of the brotherhood 
and future work program. The founders of the People's Radical Party rightly 
said that it had existed for a whole decade before it was formally organized. 
The essence of Svetozar Markovic's ideology lay in the introduction of the 
people's state, the people's party and people's sovereignty. The program and 
organization of the People's Radical Party were based on the learning 
developed by Markovic in Serbia. 

Key words: Svetozar Markovic, socialists, People’s Radical Party, 
Nikola Pasic, Serbian students 
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ЕПИСТЕМОЛОГИЈА ДИДАКТИЧКИХ ТЕОРИЈА 
 

У оквиру опште епистемологије до сада су дате дефини-
ције научне теорије, научне хипотезе, научне законитости, на-
учне метатеорије и њихове тангенте. У овом раду први пут су 
прецизније одређена суштинска значења, функције, критерији 
класификације и међузависности дидактичке теорије, њене ме-
татеорије, дидактичке хипотезе, дидактичког система, дидак-
тичког модела, дидактичког конструкта, дидактичког закона и 
наставног процеса. То може значајно олакшати развој савре-
мене дидактике, покретање њене научне критике, усавршавање 
методологије дидактичких истраживања и унапређивања токова 
и исхода наставе. 

Кључне ријечи: епистемологија, дидактичка теорија и ме-
татеорија, дидактичка парадигма, дидактичка хипотеза и закон, 
дидактички систем и модел, дидактички конструкт 
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Идентификација домета и ограничења савремених дидактичких 
теорија научно је плодотворнија уколико се сагледавају епистемолошка 
(темељна, полазишна) питања развоја тих теорија. Таква питања пре-
цизнија су појмовна одређења, терминолошка разграничења, суштина и 
функције дидактичких теорија и релације са њиховим главним танген-
тама. То су: дидактичка метатеорија, хипотеза у дидактици, дидактичка 
парадигма, конструкт у дидактици и дидактичка законитост. Осим епи-
стемолошких разјашњења, у овом раду одреднице су илустровани и 
егземпларним примјерима. 

 
ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ДИДАКТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ 
 
У научној и лексикографској литератури наведене су различите де-

финиције теорије уопште. Односе се на теорију у било којој науци. При-
мјери таквих општих дефиниција јесу: 

- Теорија представља основне научне принципе на којима се 
заснива одређена научна дисциплина (теорија државе, теорија 
права, теорија књижевности, теоријска физика, педагошка тео-
рија...); 

- Теорија  је општи принцип темељен на знатном броју доказа 
којима се објашњава група појмова; 

- Теорија је скуп правила којима се објашњавају и предвиђају 
посматране појаве; 

- Теорија је систем знања или схватања о одређеној појави или 
скупу појава  утемељен на њиховим битним правилностима 
(Вилотијевић, 1999, стр. 9-10). 

Поштујући наведене опште дефиниције теорије, и за предмет изу-
чавања дидактике можемо дати општепојмовно одређење дидактичке те-
орије, према коме је дидактичка теорија систем научних сазнања о  
наставном и образовном процесу. 

Конкретнија дефиниција дидактичке теорије гласи: дидактичка 
теорија је систем научно потврђених хипотеза о условима, чиниоцима, 
токовима, исходима и другим обиљежјима наставе и образовања. 
Конституисане су дидактичке теорије различитих нивоа општости и 
садржајно-проблемских или тематских оријентација, као што су: теорија 
наставног курикулума, критичко-комуникативна теорија, теорија 
интерактивног учења у настави, теорија индивидуализоване наставе и 
њених варијанти, теорија одређених иновативних наставних система 
(егземпларне, проблемске, компјутеризоване, развијајуће, 
респонсибилне, инклузивне, контекстуалне, рецепционе наставе...). 
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ПОЈМОВИ ТАНГЕНТНИ ДИДАКТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ 
 
Дидактичкој теорији тангентни су појмови: дидактичка метатео-

рија, хипотеза у дидактици, дидактичка парадигма, конструкт у дидак-
тици и дидактички закон или законитост. У епистемолошко-дидактичкој 
литератури наведене су различите дефиниције дидактичке метатеорије, 
као на примјер: „Дидактичка метатеорија је збир мишљења о заснивању 
дидактичких теорија, о томе како оне настају, како се уобличавају, каква 
је њихова улога, које су њихове добре, а које лоше стране“ (Вилотијевић, 
1999, стр. 19). Концизније и прецизније појмовно одређење дидактичке 
метатеорије јесте: дидактичка метатеорија јесте критичка оцјена о на-
учној утемељености дидактичке теорије, односно то је теорија о дидак-
тичкој теорији. 

 Основна функција дидактичке метатеорије јесте унапређивање 
дидактичких теорија. Тиме она доприноси рјешавању фундаменталних 
и епистемолошко-методолошких питања савремене дидактике. Дидак-
тичком метатеоријом компетентан научник идентификује интердисци-
плинарну заснованост кључних полазишта одређене дидактичке теорије, 
поузданост доказа на којима се темеље њене суштинске поставке, утвр-
ђује степен емпиријско-истраживачке потврђености тих поставки, ниво 
научног напретка у односу на претходне и актуелне теорије истог или 
тангентног тематског комплекса, експлицира научне домете, евентуална 
ограничења и перспективе дидактичке теорије, теоријских основа 
наставног система, дидактичке концепције реализованог научно-истра-
живачког пројекта. 

Примјери тема метатеоријско-дидактичких проучавања јесу: 

- Потребе и могућности истраживања активности ученика и ком-
плементарних функција наставника у свјетлу Клафкијеве кри-
тичко-конструктивне дидактичке теорије; 

- Теоријска заснованост експерименталних валоризација вари-
јанти система индивидуализоване наставе; 

- Теоријско-методолошка утемељеност развијања и експеримен-
тално-дидактичког провјеравања иновативних модела контек-
стуализованог учења и поучавања и сл. 

Таквим метатеоријско-дидактичким проучавањима омогућујемо 
експликације и дисеминације продуктивних импликација савремених 
дидактичких теорија у даљем развоју дидактике, а  тиме и, коначно, пло-
дотворном иновирању наставе и унапређивању образовно-васпитног 
процеса.  
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Хипотеза у било којој науци јесте научна претпоставка (тврдња) 
коју истраживачким резултатима треба провјерити, тј. потврдити, дока-
зати,  верификовати или одбацити. Дидактичка хипотеза јесте научна 
претпоставка о одређеним процесима, релацијама, исходима и другим 
димензијама и аспектима наставе и образовања коју треба научно-емпи-
ријским истраживањем провјерити. 

Примјери дидактичких хипотеза: 

- Већина испитаника (ученика, наставника, родитеља) процје-
њује да су позитивни ефекти инклузивне наставе; 

- Статистички су значајно већи образовно-васпитни ефекти 
респонсибилне него традиционалне (предавачко-прикази-
вачке) наставе у другој тријади основне школе; 

- У иновативно-развијајућој настави интензивнији је развој уче-
ничких компетенција цјеложивотног учења, него у уобичајеној 
(традиционалној) настави. 

Уобичајена је операционализација главне хипотезе у потхипотезе. 
У оквиру сложенијих експерименталних дидактичко-методичких истра-
живања, истраживачи развијају (и провјеравају) мрежу основне, посе-
бних и појединачних хипотеза. Истраживачким налазима потврђују се 
(или одбацују) појединачне хипотезе, а тиме и посебне хипотезе, дола-
зећи до степена верификованости основне (главне) хипотезе. 

Хипотеза је незаобилазан елемент дидактичких сазнања. Систем 
потврђених хипотеза омогућује обликовање и дограђивање дидактичке 
теорије. Дидактичке теорије, реализовани научни дидактичко-мето-
дички пројекти, метатеоријске расправе и иновативно-продуктивна 
наставна пракса изворишта су нових дидактичких хипотеза. 

Поједини научници сматрају да је парадигма основни план, 
угледни или репрезентативни примјер, узор, образац по коме се нешто 
реализује. Служи „да се на њему лако уоче основне одлике феномена 
који се проучава. Помоћу парадигме може се изразити смјер за извођење 
истраживања, могу се изразити основне мисли о истраживању, о ономе 
што је опште, а примјењиво на специфичне  истраживачке ситуације. 
Она садржи претпоставке о најбољим начинима за истраживања и обје-
дињавање налаза“ (Вилотијевић, 1999, стр. 11). Дидактичка парадигма 
јесте кључна поставка о узорним обиљежјима репрезентативне компо-
ненте тока или исхода наставе и образовања што се проучавају или уна-
пређују у оквиру одређеног дидактичког пројекта.  
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Примјери дидактичких парадигми јесу: 

- Интерактивно и равноправно стечена одговорност сваког уче-
ника кључна је за остваривање демократски изабране варијанте 
респонсибилне наставе; 

- Предупређивањем пасивности и квазиактивности, а префери-
рањем интензивног мисаоно-критичког ангажовања  ученика у 
усвајању програмски релевантних садржаја повећавају се обра-
зовно-васпитни ефекти активног учења и комплементарног по-
учавања у настави; 

- Према теорији развијајуће наставе, зрење дјетета омогућује 
извођење наставе, а настава унапређује развој ученика. 

У научнотеоријској литератури често се користи појам конструкт. 
Може бити потпуни и хипотетички конструкт. Конструкт уопште је „свој-
ство које се на основу посматрања и упоређивања, приписује објектима 
(мора их бити најмање два). То је у ствари  концепт дат у форми пријед-
лога, дефинисан на основу емпиријских података. Конструкт је плански 
замишљен и у пуној мјери обликован модел у коме су назначени односи 
између података и самога модела. Хипотетички конструкт указује на 
једну битну одлику или процес за који се сматра да постоји и који, иако 
тренутно неопазив, омогућује да се испоље и измјере неке појаве“ 
(Вилотијевић, 1999, стр. 12). Дидактички конструкт јесте концепт о 
кључним одредницама дидактички утемељеног процеса, активности, 
програма, модела... наставе и оних варијанти планирања и остваривања 
наставе које намјеравамо да реализујемо и у новим приликама провје-
римо.  

Дидактички конструкти, на примјер, јесу: активно учење у ефика-
сној настави, дјелотворно поучавање у иновативној настави, осамоста-
љивање ученика у настави фокусираној на мјерљиве исходе, ефекти ре-
ализације микроплана наставе у обрнутом дизајну, стимулисање и ева-
луација стваралачке способности ученика, ниво (обим) и структура 
знања ученика у индивидуализованој и интерактивној настави, општа и 
непосредна припремљеност дјеце за школу, итд.  

Закон (уопште) јесте исказ о узрочно-посљедичним везама или ста-
лном односу између једне или више појава, односно варијабли у оквиру 
научно-истраживачких пројеката. Дидактички закон јесте исказ о на-
учно утврђеној узрочно-посљедичној повезаности или сталним одно-
сима између детерминанти и исхода наставе и образовања. Општи за-
кони дидактичког детерминизма изражавају сталну повезаност између 
детерминанти и ефеката учења и поучавања у настави и образовању. По-
себни закони дидактике изражавају сталне међузависности између по-
јава у одређеној врсти, нивоу или етапи наставе. 
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КОНСТИТУИСАЊЕ И ФУНКЦИЈЕ ДИДАКТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ 
 
Једно од основних питања развоја сваке научне дисциплине, па и 

дидактике, јесте: како настаје или како се конституише теорија. „Сматра 
се да теорија настаје када количина научних чињеница достигне кри-
тичну масу тако да на нараслом квантитету настаје нови теоријски скок“ 
(Вилотијевић, 1999, стр. 14). На примјер, повећање броја експеримен-
тално-истраживачких налаза о дидактичким токовима и о образовно-
васпитним ефектима нових варијанти индивидуализоване наставе 
(настава различитих нивоа сложености, интерактивна настава различи-
тих нивоа сложености, инклузивна индивидуализована настава, индиви-
дуално планирана настава...) доводи до цјеловитије, истинитије и при-
мјењивије теорије овог наставног система.  

  Два су приступа у конституисању дидактичке теорије: 1. дедук-
тивни и 2. индуктивни. Дидактичар дедуктивно конституише дидак-
тичку теорију полазећи од најопштијих генерализација о одређеним 
аспектима, процесима, динамизмима, условима, чиниоцима, исходима  
и другим научно релевантним одредницама наставе и образовања и 
успоставља мисаоно-логичким приступом узрочно-посљедичне везе 
међу њима. Те опште поставке и закономјерности повезује у цјеловит 
систем теоријских конструкта и основних хипотеза, од којих се нека 
ослањају на дидактичке чињенице, а неке треба емпиријски и експери-
ментално провјерити. Тестирањем тих хипотеза у наставној пракси задр-
жавају се или одбацују провјераване теореме, чиме се  дедуктивна ди-
дактичка  теорија коригује, допуњује и исправља.  

  Позитивна обиљежја дедуктивног дидактичког приступа 
изградњи дидактичке теорије jeсу: 

- могућност превазилажења ограничења претходних теорија 
исте или тангентне тематике; 

- ослањање на теорије тангентних научних и филозофских 
дисциплина (гносеолошко-логичких, социолошко-етичких, 
психолошко-естетских...); 

- респектовање налаза дотадашњих тематски релевантних науч-
них емпиријских истраживања. 

Главна слабост дедуктивног приступа конституисању дидактичке 
теорије  јесте што њено исправљање траје временски дуго и што захтијева 
много напора у реализацији обимних метатеоријских промишљања и 
емпиријских истраживања.  

Индуктивни приступ стварању дидактичке теорије темељи се на 
уопштавању емпиријских чињеница о појавама у настави и њиховим пос-
љедицама. Теоретичар се креће од наставне праксе до теоријских дидак-
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тичких генерализација. „Он почиње од неких верификованих истражи-
вачких налаза и, на основу њих, гради системе вишег реда. На крају, он 
формулише теорију којом образлаже све ниже исказане нивое“ 
(Вилотијевић, 1999, стр. 14). На примјер, повезујући закључке о непо-
средним учесницима проблемске, индивидуализоване и интерактивне 
наставе (положају и активностима ученика, комплементарним функци-
јама наставника, њиховим односима и комуникацијама, процесима и ис-
ходима њиховог ангажовања...), дидактичар продукује и синтетише уоп-
штеније генерализације, конституишући теорију о чиноицама инова-
тивне наставе.  

Такав приступ омогућује дидактичару да буде близу емпиријски 
валоризованих истраживачких налаза о битном аспекту иновативних 
наставних система. Предност индуктивног приступа у конституисању 
дидактичке теорије јесте у смањивању потребе за провођењем обимнијих 
и временски дугих емпиријских дидактичких истраживања у циљу про-
вјере (потврде или одбацивања) исказаних теоријских поставки. Могућа 
ограничења и тешкоће овог приступа јесу у могућности конституисања 
дидактичких теорија врло ниског нивоа генерализације. Такође се може 
десити да више дидактичара уважава исте резултате емпиријских истра-
живања и да дођу до знатно различитих, па и супротстављених  теорија, 
што отежава дидактичко заснивање унапређивања наставе и образовања.  

Који ће приступ примијенити теоретичар у конституисању дидак-
тичке теорије, зависи од поузданости система чињеница утврђених 
емпиријским истраживањима наставе и образовања, од степена обави-
јештености о томе, те од његове епистемолошко-методолошке оријента-
ције. Ако дидактичар зна да је успостављен систем поузданих дидактич-
ких чињеница, примијениће дедуктивни приступ у конституисању тео-
рије, а уколико у то није довољно сигуран, одабраће индуктивни приступ. 
Продуктивнији су теоретичари који користе оба приступа у конституи-
сању дидактичке теорије.  

Конституисану дидактичку теорију треба метатеоријски верифи-
ковати, односно утврдити степен њене истинитости и примјењивости. 
Неопходно је установити цјеловитост, кохерентност, чињеничну засно-
ваност и тачност њених предвиђања. Њени конструкти треба да су ло-
гички повезани, међузависни и непротивурјечни. Метатеоријске вери-
фикације дидактичке теорије исказују се вербално или на основу синтак-
сичког критерија (за разлику од математичко-симболичког и семантич-
ког критерија, који се користи у природно-математичким и техничким 
наукама). Када по синтаксичком и семантичком критерију двије теорије 
имају приближно једнаку вриједност, биће прихваћена она која је једно-
ставнија, односно која није превише оптерећена конструктима. 
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Главне функције дидактичке теорије јесу: 

а) систематизација, повезивање и усклађивање научно-истражи-
вачких налаза, успостављање и објашњавање узрочно-посљедичних веза 
међу проучаваним појавама у настави и образовању; 

б) избор истраживачких хипотеза и подстицај истраживачких ак-
тивности и 

в) поуздана основа за научно предвиђање. 
 
РЕЛАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ДИДАКТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ,  
МЕТАТЕОРИЈЕ И НАСТАВНЕ ПРАКСЕ 
 
Респектујући научне чињенице о дидактичким теоријама, Вилхелм 

Петерсен (Wilhelm Petersen, 1973) у слојевитом дидактичком комплексу 
разликовао је три сљедећа нивоа: 

1. дидактичка пракса, 

2. дидактичка теорија и 

3. дидактичка метатеорија. 

На примјер, када наставник на основу искуства и познавања одре-
ђеног ученика са тешкоћама у учењу припрема и реализује задатке и мо-
тивационе импулсе за њега у настави, ријеч је о наставној пракси. На 
основу емпиријских истраживања утврђено је да су за такву индивиду-
ално планирану наставу повољне малобројне групе ученика (допунска и 
додатна настава, менторска настава, настава у комбинованом одје-
љењу...), али да је такву наставу врло тешко извести са великим бројем 
ученика, гдје су услови за дјелимичну индивидуализацију учења и поу-
чавања у настави различитих нивоа сложености, инклузивној настави, у 
оквиру примјене наставних листића, компјутеризоване наставе, итд. 
(Јерковић, 2018). То је други ниво дидактичког  комплекса, тј. дидак-
тичка теорија. Расправа о разлозима емпиријских (неексперименталних 
и експерименталних) истраживања и начинима њихове реализације у 
провјеравању ефикасности индивидуално планиране наставе у различи-
тим школским условима није дидактичка пракса, нити дидактичка тео-
рија. То је теорија о теорији или дидактичка метатеорија. 

Дидактичка пракса је збир свих услова, појава, процеса и исхода у 
настави (учењу и комплементарном поучавању). Дидактичка теорија 
јесте систем научних сазнања о цјелокупном наставном процесу, па и 
укупно мишљење које обухвата оцјену о дидактичкој пракси и могућно-
стима побољшавања њеног квалитета. То је промишљање дидактичке 
праксе које омогућује њено унапређивање.  
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Дидактичка метатеорија јесте збир оцјена и мишљења о заснивању 
дидактичких теорија, тј. настанку, уобличавању, функцијама, прихват-
љивим и ограничавајућим дометима одређене дидактичке теорије. Она 
помаже у рјешавању теоријских питања и даљем развоју дидактичких те-
орија. 

 
ПОДЈЕЛА ДИДАКТИЧКИХ ТЕОРИЈА 
 
Још не постоји метатеоријска сагласност у критеријима подјеле 

дидактичких теорија. У литератури се најчешће истичу два критерија 
класификације дидактичких теорија, и то: 

1. проблемско-суштинска и тематска подјела теорија и 

2. ниво општости дидактичких теорија. 

Први критериј класификације дидактичких теорија одавно је 
повремено примјењиван. Још су Волфганг Ратке (1612) и Јан Амос 
Коменски (1632) писали да је дидактичка умјетност (у то вријеме није 
била научна теорија) поучавања свих свему. Тада је требало онима који 
уче (најчешће дјеци и младима) пренијети сва знања до којих је човје-
чанство дошло.  

Фридрих Крон (Fridrich Kron, 1993) разликовао је: 

1. дидактичку теорију поучавања и 

2. дидактичку теорију програмских садржаја, односно наставних 
планова и програма. 

Овдје је био запостављен онај који учи (ученик, полазник). Оба 
процеса учење и поучавање) биће тијесно повезана са потребама уче-
ника у педагошко-психолошкој литератури на тлу Енглеске и Америке. 
Већина савремених дидактичара, истраживача и наставника сагласна је 
да је дидактика, према предмету изучавања, општа теорија организова-
ног поучавања и учења (Вилотијевић, 1999, стр. 22). Она проучава општа 
питања наставе у цјелини. Утврђена сазнања односе се на све нивое  и 
врсте наставе, као и на све наставне предмете и области. Методика се 
бави наставом једног наставног предмета или програмског подручја, ува-
жавајући сазнања  дидактике и идентификујући специфичности тог 
предмета или подручја. У западноевропској литератури (нарочито на ње-
мачком језику) постоје разлике између опште дидактике и стручних, по-
себних дидактика (тј. методика наставе). 

Дидактичка сазнања проширивана су и продубљивана у оквиру 
развојних токова и домета дидактичке теорије и истраживања (Ilić, 1994, 
стр. 75) у XIX вијеку (нарочито у оквиру реформских покрета нове 
школе) и у прошлом (XX) вијеку (посебно у оквирима алтернативних 
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школа и у свјетлу нових дидактичких теорија и праваца, те у теоријском 
и експерименталном заснивању иновативних система наставе). Главне 
дидактичке теорије у Европи (претежно у Њемачкој), Петерсeн 
(Petersen, 1973) седамдесетих година разврстао је у сљедеће дидактичке 
правце: 

1. дидактика у „ужем смислу“, заснована на теорији образовања 
(која је фокусирана на избор наставних садржаја и сусрет уче-
ника са њима), 

дидактика у „ширем смислу“, заснована је на теорији учења (позити-
вистички се ослања на емпиризам и оријентише на проучавање наставни-
кове дјелатности – поучавања и ученикове активности – учења), 

2. дидактика заснована на теорији информација (инсистирање да 
се управља у малим корацима вођења ученика приликом усва-
јања малих „порција знања“ – односно детаљно конкретизова-
них циљева наставе) и 

3. комуникативна дидактика (расвјетљава процесе комуникације 
и еманципације ученика у настави). 

Ти теоријски дидактички правци током идуће двије деценије (а и 
касније) допуњавали су изворне поставке и кориговали их, а, међусобно 
се приближавајући, створене су и мјешовите дидактичке теорије. Дидак-
тика заснована на теорији образовања трансформисала се у критичко-
конструктивну дидактику (Кlafki, 1994). Дидактика утемељења на тео-
рији учења (Берлинска школа) еволуирала је у хамбуршки модел 
(Schulz, 1994). Дидактика заснована на теорији информација није мије-
њала почетна полазишта (настава је управљив процес и мора се строго 
водити као информатички круг од конкретизације циљева, преко давања 
„малих порција“ знања до повратних информација). Један од њених про-
тагониста јесте Феликс фон Кубе (Cube, 1994). Преузевши критичку ком-
поненту од других теорија, комуникативна дидактика развија се у кри-
тичко-комуникативну  дидактику (Winkel, 1994). Курикуларни покрет 
није се везао за друге теоријске дидактичке правце, али је дјеловао на 
њих, јер су планирање и програмирање наставе стално у фокусу интере-
совања дидактичке теорије и истраживања. 

Петерсен је детаљно анализирао тих пет доминантних теоријских 
дидактичких покрета осамдесетих година XX вијека. Тим правцима 
Фридрих Крон додао је још неколико познатих дидактичких праваца, као 
што су: реалистичка дидактика (Бекман, Билер, 1978); комуникативна (и 
еманципаторска) дидактика – Шефер, Шалер, 1976; структурална дидак-
тика – Ленцен, 1973; системско-теоријска дидактика – Кениг, Ригл, 1974; 
интеракцијско-теоријска дидактика –Бирман, 1978; Румпф, 1976 и ди-
дактика заснована на теорији односа – Бош, Бирман, Фишер, 1981 
(Вилотијевић, 1999, стр. 28). Њихове теоријске поставке анализирао је с 
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аспекта усмјерености ка ученику, јер је увјерен да је то кључни елемент 
структуре сваке дидактичке теорије. С обзиром на положај ученика у 
настави, разврстао је савремене дидактичке правце у сљедеће три прео-
влађујуће тенденције: 1. објективистичку и позитивистичку, 2. инстру-
менталну и материјалистичку и 3. индивидуалистичку и интеракциони-
стичку (Вилотијевић, 1999, стр. 28-33). 

Према критерију општости дидактичке теорије, могуће је све ди-
дактичке теорије класификовати у три сљедеће групе: 

1. општа дидактичка теорија (дидактика – централна научна 
дисциплина са гранама, чија се сазнања о општим питањима 
наставе проширују и продубљују); 

2. посебне дидактичке теорије (нпр. теорија разијајуће наставе, 
критичко-комуникативна теорија, критичко-конструктивна те-
орија, теорија курикулума...); 

3. појединачне дидактичке теорије (нпр. теорија наставних 
система и њихових варијанти – хеуристичке, егземпларне, про-
блемске, индивидуализоване, респонсибилне, инклузивне... 
наставе). 

Према наставним садржајима које ученици треба да усвајају, ди-
дактичке теорије можемо подијелити у двије велике групе: 

1. дидактичке теорије материјалног образовања и  

2. дидактичке теорије формалног образовања. 

Такву класификацију први је дао Волфганг Клафки (Wolfgang 
Klafki), утемељивач дидактике на теорији образовања, коју је касније 
проширио и трансформисао у критичко-конструктивну теорију. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
Увидом у лексикографску, научно-монографску, научно-перио-

дичну, па и универзитетскоуџбеничку литературу, установили смо да су 
дидактичке теорије у другој половини XX вијека и у току ове двије деце-
није нашег вијека, често помињане. Поједине од њих кориштене су у 
експерименталним дидактичким истраживањима, њихова епистемоло-
шка питања нису ни започета да се научно, тј. метатеоријски рјешавају. 
У врло ријетким универзитетским уџбеницима дидактике помињу се ди-
дактичка теорија и метатеорија, хипотеза и конструкт, дидактички за-
кон1, систем и модел, али се не дефинишу, нити се разматрају њихови 

 
1 Изузетак је Дидактика I, Николе Филиповића (1977), у којој се први пут 
расвјетљавају опште законитости (закони детерминизма) и посебни закони у 
дидактици. У литератури често су именовани и разматрани наставни системи. 
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односи. Умјесто тога, појмовно се одређују теорија уопште, тј. у било ко-
јој науци, хипотеза уопште итд.  

Иако нису појмовно одређени, нити је могућност њихове примјене 
операционализована, често су у научним монографијама и радовима 
именоване и структурно повезане поједине посебне дидактичке теорије 
(конструктивно-критичка, критичко-комуникативна, теорија Берлинске 
школе, кибернетичке теорије, теорије наставног курикулума...) и поједи-
начне теорије, тј. теорије наставних или дидактичких система (теорија 
развијајуће, егземпларне, индивидуализоване, инклузивне, контекстуа-
лизоване... наставе). 

Послије експлицирања суштине дидактичких теорија и њених епи-
стемолошких тангенти, ослањајући се на схватања појединих научника 
(нарочито Вилотијевића 1999) о конституисању и функцијама теорије 
уопште (у било којој науци), у раду смо се фокусирали на оснивање и 
примјену дидактичке теорије и на њене релације са дидактичком мета-
теоријом, осталим темељним тангентама и са наставном праксом. 
Разматрање епистемолошких питања дидактичких теорија нема само 
формално-академски значај већ и развојно-конструктивно-критичку 
стимулативност. 
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EPISTEMOLOGY OF DIDACTIC THEORIES 
 

Summary 
 

General epistemology has thus far provided definitions of scientific 
theory, scientific hypothesis, scientific principles, scientific metatheory and 
their tangents.  

This paper will, for the first time, define more precisely the essential 
meanings, functions, criteria of classification and interdependence of 
didactic theory, its metatheory, didactic hypothesis, didactic system, 
didactic model, didactic construct, didactic law and teaching process. This 
can significantly promote the development of contemporary didactics and 
the initiation of its scientific criticism, also the development of the didactic 
research methodology and the improvement the teaching processes and 
outcomes. 

Key words: epistemology, didactic theory and metatheory, didactic 
paradigm, didactic hypothesis and law, didactic system and model, didactic 
construct 
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ИЗВОРНО ЈЕДИНСТВО РЕЛИГИЈСКОГ И  
ЕСТЕТСКОГ ВАСПИТАЊА 

 
Љепота ће спасити овај свијет. 

Достојевски 
 

Религија је генеричко својство човјека, па огромна већина 
људи има вјеру у Бога. Иманентна суштина човјековог односа 
према Богу испољава се у феномену естетског јер човјек тешко 
може вјеровати у оно што није лијепо. При том, најзначајнија 
естетска категорија јесте узвишено као спој лијепог и величан-
ственог које у човјеку изазива дивљење и страхопоштовање. 
Платоново јединство три идеје: истине, добра и љепоте, суштин-
ски има све одлике божанства. Суштинско јединство успостав-
љају идеја истине и добра (врлина је знање – Сократ), док је ље-
пота, у ствари, дејство оног божанског на човјека. Слично је и 
код Канта. Он постулира постојање божанства које је, у крајњој 
линији, извор специфичне човјекове опажајности која обликује 
љепоту, објашњава постојање моралног закона и његовог импе-
ратива. Опажај љепоте, иако чулан, не заснива своје постојање 
искључиво на чулности, као што је то случај код опажаја 
топлоте, хладноће и свјетлости. Због тога је опажај љепоте то-
ком историје филозофије често довођен у везу са постојањем 
божанства које људима као дар божји поклaња да опажају ље-
поту и уживају у њој. Теолошка естетика експлицитно објаш-
њава видљиви свијет као откровење Бога, при чему је природа 
његово живо умјетничко дјело. У гносеолошком смислу, теоло-
шка естетика изједначава религију с естетиком и естетику са ре-
лигијом. Наведени основни филозофски и теолошки постулати 
о сусретању религијског и естетског, омогућили су нам да у 
овом раду истражујемо изворно јединство религијског и естет-
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ског васпитања. То смо учинили у сљедећим најважнијим 
подручјима: човјекове духовности, личности, индивидуалности, 
стваралаштва и свестраности. За теорију и праксу јединственог 
религијско-естетског васпитања од круцијалне је важности ра-
зумијевање онога што је записано у Библији и онога што се до-
живљава на литургији. 

Кључне ријечи: духовност, религија, естетика, личност, 
стваралаштво 

 
 

УВОД 
 

Од искона човјечанство памти свој однос према Богу, било да вје-
рује у њега било да га одбацује. И они који не вјерују, ипак вјерују, вјерују 
да не вјерују. Религија је стога генеричко својство човјека, па огромна 
већина људи вјерује у Бога. Религиозност и побожност нису једнозначни 
појмови: „Доситеј је побожан, јер вјерује у Бога. Његош је религиозан, 
јер је својим умом и срцем религиран с Богом. Религиозност је далеко 
шири појам од побожности, као што је религија шири појам од вјере. Ре-
лигиозних људи је далеко мање од вјерујућих“ (Велимировић, 2009, стр. 
12). 

Естетика није искључиво теорија о лијепом, поготово није теорија 
о лијепом само у умјетности. Она настоји објаснити и друге естетске ка-
тегорије, као што жели проникнути у суштину лијепог и естетику при-
роде. Иманентна суштина човјековог односа према Богу испољава се у 
естетском јер човјек тешко да може вјеровати у оно што није лијепо. При 
том је веома значајна естетска категорија узвишено као спој лијепог и 
величанственог, које у човјеку изазива дивљење и страхопоштовање.  

Платоново (Πλάτων) јединство три идеје (истине, добра и љепоте) у 
основи има све одлике божанства. Суштинско јединство успостављају 
идеја истине и идеја добра (врлина је знање – као код Сократа Σωκράτης), 
док је идеја љепоте, у ствари, дејство оног божанског на човјека (Платон, 
1964). На том трагу, хришћански Бог (Исус Христос) јесте сублимација 
истине, доброте, љепоте и општечовјечанске љубави. Због тога је 
Достојевски у Карамазовима и могао вјеровати и записати да ће љепота 
спасити свијет имајући при том на уму хришћанског Бога.  

Слично је мислио и Кант (2004). Он постулира постојање божан-
ства које је, у крајњој линији, извориште специфичне човјекове опажај-
ности што обликује љепоту, објашњава постојање моралног закона и ње-
говог императива (звјездано небо нада мном и морални закон у мени). 

У складу с античким схватањем да је космос заснован на естетским 
принципима, Френсис Хачинсон сматра да је свијет естетска творевина, 
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да му је љепота суштинска карактеристика те да је нужно да се естетска 
природа свијета објасни умним покретачем – божанством (уп. Драшкић 
Вићановић, 1994, стр 68).  

Опажај љепоте, иако чулан, не заснива своје постојање искључиво 
на чулности, као што је то случај код опажаја топлоте, хладноће и свје-
тлости; изгледа да постоји посебно естетско чуло. Због тога је опажај ље-
поте током историје филозофије често довођен у везу са постојањем бо-
жанства које људима као дар божји поклaња естетско чуло да опажају 
љепоту и уживају у њој. Естетско је суштински моменат човјековог од-
носа према светом и због тога  се он драге воље и без опирања покорава 
једино њему.  

Теолошка естетика експлицитно објашњава видљиви свијет као 
откровење Бога, при чему је природа његово живо умјетничко дјело (још 
су стари Хелени космос назвали украс). 

Шелинг (Schelling) у Филозофији умјетности (1802) записао је да 
непосредни узрок и крајња могућност сваке умјетности јесте Бог, као 
извор сваке љепоте, да оно што непосредно ствара свако умјетничко 
дјело јесте вјечни појам или идеја човјека у Богу.  

У гносеолошком смислу, дакле, теолошка естетика изједначава ре-
лигију са естетиком и естетику са религијом.  

Наведени основни филозофски и теолошки постулати о сусретању 
религијског и естетског омогућавају нам да у овом раду истражујемо је-
динство религијског и естетског васпитања. При том религијско превас-
ходно посматрамо у духу Његошеве религије, а лијепо као суштинску и 
централну естетску категорију у природи и умјетности. 

 
1. ПРАВОСЛАВНО ПОИМАЊЕ ЛИЧНОСТИ У  

ТАЈНИ ПРЕСВЕТЕ ТРОЈИЦЕ 
 

У тајни Пресвете Тројице личност је укоријењена у битку, а то 
значи да је персонализована онтологија. Изразом ипо-
стас (грч: ύπόστασις – лице), у православној цркви одређује се особеност 
сваког лица у Светој Тројици – Оца, Сина и Светог Духа. У грчкој фило-
зофији, израз ипостасис увијек је био повезан с изразом суштина (ουσία), 
што је било узрок свих расправа о Светој Тројици све до IV вијека, када 
је коначно утврђен термин ипостасис.  

Наиме, да би се уклонили неспоразуми због различитог разумије-
вања и употреба термина ύπόστασις и ουσία, на захтјев  Св. Атанасија Ве-
ликог сазван је сабор у Александрији (362), на коме је одлучено: 
Израз ουσία (суштина) означава оно што је заједничко за сва три 
лица Свете Тројице, а израз ύπόστασις (лице), оно што је тројично у суш-
тини. 
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Држећи се ове терминологије, оци Другог васељенског сабора 
(Цариград, 381), у Посланици Римској цркви, изразили су се ο вјери 
у Свету Тројицу: Црква вјерује у једнога Бога (у једну суштину), који је у 
трима савршеним ипостасима (трима савршеним лицима). Дакле, сва 
три лица – Отац, Син и Свети Дух – у Светој Тројици имају исту суштину. 

Православна теологија поставља јединство и тројичност Божју на 
исти ниво. Разлика међу божанским лицима (ипостасима) заснива се 
само на разлици њихових личних својстава. Лична својства ипостаси 
треба схватити у перихорези (прожимање, заједничко борављење), кре-
тање у љубави и међупрожимање ипостаси у унутрашњости тројичног 
живота Свете Тројице. 

 
Отац 
 
Лично својство Оца јесте нерођеност, а „под нерођеним разумије 

се оно што је без поријекла” (Св. Григорије Ниски), тј. Отац је начело 
јединства у Светој Тројици, извор и начело из којег ипостаси добијају 
свој одређени карактер. Он је, као једна од ипостаси Свете Тројице, по 
свом личном својству: беспочетан, безузрочан, нестворен, нерођен, не-
саздан, док Син и Свети Дух произлазе беспочетно и вјечно од Оца – је-
динство Свете Тројице одржава монархија Оца. 

 
Син 
 
Лично својство Сина јесте рађање, тј. Син је друга ипостас која про-

излази од Оца као рођени. Отац вјечно рађа Сина и Син се рађа у вјечно-
сти, тј. Син се рађа вјечно од вјечног Оца, током једног процеса који при-
пада категорији Божје суштине. Син није производ Очеве воље, већ је 
Син по својој суштини, као Једини од Јединога, као Бог истинити од Бога 
истинитог, па на тај начин има све особине вјечности. Сам појам о вјеч-
ном Оцу садржи у себи појам о вјечном Сину, и обратно. 

 
Свети дух 
 

Лично својство треће ипостаси, Духа Светог, јесте Његово исхо-
ђење од Оца, што је открио сам Господ Исус Христос, као једну од најве-
ћих тајни: А утјешитељ, Дух свети, којега ће отац послати у име моје, он 
ће вас научити свему и напоменуће вам све што вам рекох  (Јн 14, 26). А 
кад дође утјешитељ, кога ћу вам послати од оца, Дух истине, који од оца 
излази, он ће свједочити за мене (Јн 15, 26). Дакле, Дух Свети бива послан 
у свијет од Оца, а његово послање је присутност у свијету, у којем учес-
твују све три ипостаси Свете Тројице. Дух Свети почива на Сину, учес-
твује и продужава његово дјело спасења, а учење о Светом Духу, које се 
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чува у Цркви, нашло је свој догматски израз у осмом члану Символа 
вјере: 

и у духа Светога, Господа, Животворног, Који од Оца исходи, Који се са 
Оцем и Сином заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз 
пророке  (уп. Православље. нет. 2019). 
 
2. ЈЕДИНСТВО РЕЛИГИЈЕ И ЕСТЕТИКЕ У КРИЛУ ДУХОВНОСТИ 

 
Начело духовности није одвојена сфера, није неки засебан и одво-

јен живот, него стваралачка снага која ентелехијски (непрекидна ствара-
лачка дјелатност духа, усмјереност енергије одређеном циљу) прожима 
сав човјеков живот (и душе и тијела) и одређује нов квалитет живота (уп. 
Зењковски, 2002, стр. 56). Начело духовности представља начело цјело-
витости и органске хијерархичности у човјеку. Све је у човјеку личносно 
зато што је све цјеловито и у својој цјеловитости непоновљиво и апсо-
лутно јединствено. Суштина и основна карактеристика духовности јесте 
у тражењу безусловног, бесконачног и апсолутног. 

Према Иљину (Шестун, 2013, стр. 51-52), душа није исто што и дух. 
Она је читав арсенал човјекових нетјелесних доживљаја, помисли, осје-
ћања. Дух су само она душевна стања у којима човјек живи својим глав-
ним племенитим енергијама и тежњама усмјереним на спознавање 
истине, на сагледавање и стваривање љепоте, на оно што човјек сматра 
апсолутним добром. Дух је у души оно што је објективно важно. 

Човјек као духовно биће увијек тражи боље зато што га неки тајан-
ствени глас зове ка савршенству путем стваралаштва којим гради кул-
туру на земљи и постаје сличан Богу-ствараоцу. У свом стваралаштву 
човјек као духовно биће осјећа да стоји пред нечим узвишеним и светим 
што му ствара осјећај духовног задатка, високе одговорности и сопствене 
несавршености. Стваралачки чин у себи сједињује божанско и умјет-
ничко и подразумијева естетску активност. 

Повезаност божанског и човјековог стваралаштва и савршенства 
може се досљедно пратити у Његошевом стваралаштву, како га је гени-
јално протумачио Св. Владика Николај Велимровић у дјелу Религија 
Његошева (2009). Према Његошу, све што постоји, јесте савршена поезија 
једнога савршеног поете, цијела природа није друго до ошштега оца по-
езија. Бог пјева, дакле ствара као човјек-пјесник што саставља пјесму. 
Ако је све поезија и ако је творац свијета велики поета, онда су пјесници 
понајближи Богу јер је и њихово занимање номинално исто што и Божје. 
Жива хармонична природа јесте савршена умјетност, савршена поезија, 
она живи и умире и опет живи. 

Уз живот иде и свјетлост као друго чудо природе које њу чини ли-
јепом. За Његоша је љепота нераздвојна од све свјетлости као и од жи-



 
Радован Т. Чокорило 

 168 

вота. Стога је своје велико пјесничко дјело назвао Луча Микрокозма 
(1966), у коме га кроз бескрајне просторе води зрака сјајна огња бесмрт-
нога и обећава му: Водићу те вјечноме огњишту од којег сам и ја излећела. 

Њемачки пјесник Фридрих Хелдерлин (Hölderlin), слично 
Његошевом поимању стваралаштва у поезији, насловио је једну своју 
пјесму Пјеснички станује човјек: 

Пун заслуга, ипак пјеснички станује Човјек на овој земљи (Хајдегер, 
1982, стр. 129). 

Бавећи се анализом овог стиха, Мартин Хајдегер (Heidegger), иако 
атеиста, између осталог, каже да пјеснички становати значи пребивати у 
присутности Богова и бити ганут близином суштине ствари. 

Старогрчки филозоф из 4. вијека прије Христа, Протагора 
(Πρωταγόρας), знаменит је по сентенцији: Човјек је мјера свих ствари. 
(Шта је онда мјера мјере?) 

Као да му Хелдерлин у споменутој пјесми одговара: 

Човјек себе срећно мјери с божанством. 

Јединство религијског и естетског показује се у чињеници што је 
пјесма генијалног пјесника слична молитви (Дучић) и слика генијалног 
сликара слична икони, као отјелотворење умјетничке и религијске ду-
ховности. Овдје као парадигматичне треба споменути старозвјетну Пје-
сму над пјесмама и Да Винчијеву слику Мона Лиза. 

Врхунски смисао људског живота састоји се у љепоти изражавања: 
пјесничког, сликарског, музичког и др. Преко лијепог, још од Платона, 
долази се до љубави, а и једно и друго узвисују се до идеје, односно светог, 
као категорије у коју се не сумња. Сусретање религијског и естетског на 
пољу људске духовности и стваралаштва огледа се у чињеници да и једно 
и друго подразумијевају унутрашњу заповијест: вјеруј и у много чему су 
тајна, чудо и загонетка.  

Бавећи се феноменом стваралаштва са психоаналитичког стано-
вишта, Мирко Зуровац закључује: „Ниједна од психоанализа, ни емпи-
ријска ни егзистенцијална, нису успјеле да одгонетну тајанствену заго-
нетку стваралачког коју човјек носи у дубини свог људског бића. Чак ни 
Сартрова чигровита дијалектика није успјела да је захвати у коријену: 
чигра се окреће, а тајна остаје“ (Зуровац, 1997 II, стр. 308). 

Умјетност и религиозност сусрећу се у естетском феномену узви-
шеног и у тежњи ка апсолутном и савршеном. И у једно и у друго поље 
људске духовности може се ући без интереса, без знања и искуства, а бла-
годати долазе откровењем. Узвишено или сублимно, према Канту, 
подразумијева идеју бесконачног. То је осјећање које се неминовно ве-
зује за жељу за апсолутним које је у нама и захтјева за превазилажењем, 
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који чини да изађемо из граница да бисмо га досегли као трансцендентну 
сврховитост. На путу религиозне духовности до сврховитости долази се 
у стапању с апсолутом, али без свједочанства, док су дјела умјетности са 
свједочанством. 

„Сав дух човеков: и кроз сазнање, и кроз осећање, и кроз вољу, и 
кроз живот хоће да је бескрајан, а то значи: бесмртан. Глад за 
бескрајношћу, глад за бесмртношћу је исконска, метафизичка 
глад духа људског. Она је дух људски гонила ка бескрајности и 
бесмртности кроз многобројне религије, философије, науке, 
муке и подвиге. Једном речју: дух људски хоће бескрајност, хоће 
бесмртност по сваку цену и ма у ком облику. Саздан по лику 
Божјем, човек је сав у тој чежњи. Јер боголикост и јесте оно у 
бићу људском што чезне за бескрајним Божјим истинама у 
свима световима. Иманентна духу људском, ова боголикост под-
стиче човека да се богочежњиво пружа и сеже за свима бескрај-
ностима Божјим“ (уп. Поповић, 1935). 

У умјетничким дјелима човјек ужива, налази склад, хармонију и 
блаженство, који стоје насупрот хаосу и кошмару. Православна религи-
озност и бројне умјетности враћају га његовој индивидуалности и моти-
вишу да је у благодати слободе дограђује и усавршава. 

 
3. ЕСТЕТСКО ВАСПИТАЊЕ У СВЈЕТЛУ ДУХОВНОСТИ 

 
Заснивање спознаје религијског и естетског феномена у свјетлу ду-

ховности, поткрепљује савремено схватање о субјективности, аутентич-
ности и естетском укусу. У односу на традиционалну естетику мјере и 
склада, како каже Фери [Ferry] (1994, стр. 25), савремена естетика, 
између осталог, поставља и питање ирационалности лијепог, које суш-
тински, преко тежње ка аутономији чулног у односу на разумско, укљу-
чује нову везу човјека с Богом, која ће непрестано све више обиљежавати 
модерност. 

Естетски феномен могуће је, дакле, спознати једино на нивоу духа 
(душе), односно ума, тј. цјелином психичког функционисања, при чему 
се, поред разума, користи интуиција, афективна и конативна димензија 
личности. То је зато што љепота није само естетска него је и метафизичка 
категорија. Уколико је естетско духовни спознајни акт у коме се естетика 
очитује као интуиција, тј. непосредно доживљено, она је и емоционално-
опажајно поимање конкретног свијета. Естетско је у самом темељу акт 
духа који подразумијева свијет и неки израз, као што је на примјер језик 
пјесништва (уп. Чокорило, 2017, стр. 129). 

 На основу презентованог савременог схватања, важност естетског 
васпитања ученика превасходно се огледа у изграђивању смисла за 
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естетске вриједности у буђењу потенцијала за осјећања за лијепо и њего-
вању естетског укуса. При том су круцијалне четири равни: 

1) естетско у објективној равни (природа, умјетност, друштво, 
свакодневни живот), 

2) естетско у субјективној равни (личност, свијест, естетски укус) 
и 

3) естетско у трансценденталној равни (естетске идеје и естетски 
идеали) (уп. Чокорило, 2017, стр. 135). 

Задаци естетског васпитања традиционално се готово у свим уџбе-
ницима педагогије одређују као уочавање, доживљавање, стварање и 
вредновање лијепог. Без обзира на то што естетску категорију лијепог 
бројни естетичари посматрају као централну, она, како смо показали, 
није једина, па је у естетском васпитању неопходно уважавати и остале 
естетске категорије. 

Изворно јединство религијског и естетског васпитања, како смо по-
казали у овом раду, бацило је ново свјетло на задатке естетског васпи-
тања и поставило нове изазове за њихово остваривање. Навешћемо само 
основне иновативне налазе и препоруке за успјешније остваривање тра-
диционална четири задатка, односно способности естетског васпитања. 
Треба имати на уму да су способности уочавања, доживљавања, стварања 
и вредновања естетског међусобно  уско повезане, налазе се у међусобној 
условљености и зависности, и тек кад су код појединца као цјелина раз-
вијене, може се сматрати да он има развијен смисао за естетско.   

1. Уочавање естетског феномена врло је комплексно и без духовне, 
тј. цјеловите спознаје, односно посебног естетског чула није могуће 
сагледати његову суштину. Естетско се налази свуда око нас, али оно се 
не открива само по себи. За то је неопходно уложити субјективни напор, 
укључити различите способности од осјетног перципирања, развијања 
мисаоних процеса за усвајање одређених знања из  естетике, њених 
принципа, категорија и закона. Тек тада ће појединац бити  у стању да 
запази љепоту облика и боја, звукова и ријечи, љепоту покрета и склада. 

2. Доживљавање естетског спада у изабрано, посебно и узвишено 
емоционално уживање. Додуше, естетски доживљај има додира са дру-
гим доживљајима, али се од њих разликује и по предмету и по начину 
приступања предметности. Доживљај естетског филозофи естетичари 
одавно су прогласили уживањм вишег реда које се разликује од других 
уживања по томе што је потпуно незаинтересовано у погледу свог пред-
мета. Естетски предмет свако доживљава на посве индивидуалан и без-
интересан начин. 

3. Стварање естетског по много чему је заодјевено тајном, па га 
бројни аутори схватају као божански духовни чин и вјечити процес у који 
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свако од људи уграђује дио себе и својих стваралачких потенцијала. 
Свако од нас је позван и има предиспозиције да у неком подручју живот-
ног испољавања ствара у складу с естетским принципима. То не значи да 
ће сви постати ствараоци у подручју неке умјетноси, али естетско обра-
зовање свима пружа могућност да свој свакодневни живот испуне естет-
ским обиљежјима и естетским вриједностима. 

4. Вредновање естетског повезано је с питањем укуса који је строго 
субјективна ствар, а то значи да свако на другачији начин опажа и вред-
нује естетско. Самим тим се пред естетику и естетско васпитање 
поставља крупан задатак: како постићи сагласност о љепоти неког умјет-
ничког дјела или дјела природе, како утемељити објективност на субјек-
тивности, што доиста јесте централни проблем модерности уопште. За 
то је неопходно систематско образовање у циљу интерпретације естет-
ских обиљежја, њиховог критичког просуђивања и изрицања вриједно-
сних судова, на основу чега се гради естетски укус. Уколико човјек током 
свог образовања овлада знањима, способностима и вриједносним крите-
ријумима, то ће му бити од помоћи да разликује естетски вриједно дјело 
од безвриједног. 

 
4. РЕЛАЦИЈЕ РЕЛИГИЈСКОГ И ЕСТЕТСКОГ ВАСПИТАЊА 

 
Изворно јединство религијског и естетског васпитања ствара нове 

изазове за разумијевање релација између ова два важна и неодвојива 
конституента формирања цјеловите личности. 

Религијско и естетско васпитање неопходно је посматрати, разу-
мјети и доживјети под окриљем духовности у којој се сусрећу божанске 
и човјечанске естетске категорије: лијепо, ружно, љупко, трагично, ко-
мично, трагикомично, узвишено и дражесно. 

Постоји међусобно прожимање, међусобна повратна спрега рели-
гијског и естетског васпитања: естетско се изводи из божанског, божан-
ско се спознаје захваљујући естетском.  

Фаворизовање лијепог, без обзира што је то традиционално цен-
трални естетски појам, редукује и осиромашује феномен и религијског 
и естетског васпитања. Због тога је неопходно узимати у обзир и друге 
естетске категорије. 

Уочавање и доживљавање естетског спада у изабрано, посебно и 
узвишено уживање вишег реда. У православној религији, баш као и у 
естетици, сваки појединац доживљава свето и естетско на индивидуалан 
начин. 

За теорију и праксу јединственог религијско-естетског васпитања 
од круцијалне је важности разумјети оно што је записано у Библији и оно 
што се доживљава на литургији. 
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Библија је света књига јудаизма и хришћанске религије, па се појам 
библијско употребљава као замјена за појмове свето и религијско. 
Библијско се може довести у везу с естетским на неколико начина: 

Библија је дјело огромне литерарне и естетске вриједности. Стил 
библијског текста извршио је снажан утицај на литературу као модел 
изражавања са јаким сликама и метафорама, са посебном структуром 
текста у стиху, који се сматра исходиштем жанра пјесме у прози. 

Библија спомиње различите умјетности, њихове релације према 
религији и уопште према животу, одређује им мјесто у вјерском обреду 
и везује их за скоро све најбитније естетске и етичке категорије. 

На крају, у Библији се налази једно од првих мишљења о општем 
појму стваралаштва као божанском чину, како је записано на самом по-
четку Прве књиге Мојсијеве о стварању свијета. 

Литургија на најбољи начин даје практичан примјер повезивања 
религијског и естетског васпитања.  

Литургија је богослужење (скуп обреда, молитве и церемоније), 
које се у православним храмовима одвијају као небеска литургија, са 
наглашеним небеским и узвишеним карактером. 

За учеснике литургијског обреда, то је један аутентичан чин кроз 
који се библијске теме оживљавају кроз упечатљив духовни доживљај 
који као такав постаје дио искуства. Кроз колоплет казивања, пјевања, 
гестова и радњи, извођење литургије у функцији је доживљаја светог, али 
истовремено изазива и естетски доживљај. 

Ето зашто литургија може бити примјер интегралног доживљаја 
светости и умјетности с обзиром на чињеницу да се обраћа не само чу-
лима вида и слуха него и чулу додира (цјеливање и миропомазање), и 
чулу мириса (мирис упаљених кадионица и воштаница). 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
На основу базичних филозофских и теолошких постулата утеме-

љили смо изворно јединство религијског и естетског васпитања заснова-
ног на човјековој духовности, стваралаштву, индивидуалности и свестра-
ности.  

Човјек као духовно биће перманентно стреми ка савршенству пу-
тем стваралаштва којим гради културу на земљи и постаје сличан Богу-
ствараоцу. Има осјећај сопствене несавршености пред нечим узвишеним 
и светим, из чега произлази духовни задатак стваралачког чина који у 
себи сједињује божанско и умјетничко и подразумијева естетску актив-
ност. 
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Умјетност и религиозност сусрећу се у естетском феномену узви-
шеног и у тежњи ка апсолутном и савршеном. Узвишено или сублимно, 
према Канту, подразумијева идеју бесконачног. То осјећање везује жељу 
за апсолутним и у човјеку буди наду да га досегне.  

У умјетничким дјелима доживљавамо склад, хармонију и блажен-
ство које нас бране од хаоса и кошмара. Православна религиозност, баш 
као и умјетност, враћају нас увијек нашој индивидуалности и мотивишу 
да је у благодати слободе дограђујемо и усавршавамо.  

 Указали смо на важност естетског васпитања превасходно у по-
геду изграђивања смисла за естетске вриједности и његовању естетског 
укуса у објективној, субјективној и трансценденталној равни. То је мо-
гуће постићи изграђивањем естетских способности, односно остварива-
њем задатака естетског васпитања.  

Уочавање естетског феномена врло је комплексно и без духовне, тј. 
цјеловите спознаје, односно посебног естетског чула није могуће сагле-
дати његову суштину. Доживљавање естетског феномена спада у иза-
брано, посебно и узвишено емоционално уживање, па без духовне, тј. цје-
ловите спознаје није могуће сагледати његову суштину. 

Стварање естетског по много чему заодјевено је тајном, па га 
бројни аутори схватају као божански духовни чин. Вредновање естетског 
повезано је с питањем укуса који је субјективна ствар, па је основно и 
веома тешко питање како постићи објективност на основу субјективног 
процјењивања.  

Пожељно је да човјек током свог образовања овлада знањима, спо-
собностима и вриједносним критеријумима, што ће му омогућити да 
разликује естетски вриједно дјело од безвриједног.  

Релације религијског и естетског васпитања  посматране су под 
окриљем духовности у којој се сусрећу божанске и човјечанске естетске 
вриједности, лијепо, ружно, љупко, трагично, комично, трагикомично, 
узвишено и дражесно. У православној религији, баш као и у естетици, 
сваки појединац доживљава те категорије на индивидуалан начин. 

За теорију и праксу јединственог религијско-естетског васпитања 
од круцијалне је важности разумјети оно што је записано у Библији и оно 
што се доживљава на литургији. 

Библија као дјело огромне литерарне и естетске вриједности са 
стилом текста, извршило је снажан утицај на литературу као модел изра-
жавања са јаким сликама и метафорама, са посебном структуром текста 
у стиху. У Библији се спомињу различите умјетности, одређује им се мје-
сто у вјерском обреду и везују се за скоро све најбитније естетске и етич-
ке категорије. На крају, у Библији се налази једно од првих мишљења о 
општем појму стваралаштва као божанском чину. 
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Литургија на еклатантан начин даје практичан примјер повези-
вања религијског и естетског васпитања. За учеснике литургијског 
обреда, то је један аутентичан чин кроз који се библијске теме оживља-
вају кроз упечатљив духовни доживљај који постаје дио искуства. Кроз 
колоплет казивања, пјевања, гестова и радњи, извођење литургије у 
функцији је доживљаја светог, али истовремено изазива и естетски до-
живљај. На тај начин литургија се показује као примјер интегралног до-
живљаја светости и естетичности с обзиром на чињеницу да се обраћа не 
само чулима вида и слуха него и чулу додира (цјеливање и миропома-
зање), и чулу мириса (мирис упаљених кадионица и воштаница). 
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Radovan T. Čokorilo 
 
 
 

THE INHERENT UNITY OF RELIGIOUS AND AESTHETIC 
UPBRINGING 

 
Beauty will save the world 

Dostoevsky 
 

Summary 
 

Religion is a generic property of humans, therefore the vast majority 
of people have faith in God. The immanent essence of humans’ relationship 
to God is manifested in the aesthetic phenomenon, since one can hardly 
believe in something that is not beautiful. At the same time, the most 
significant aesthetic category is sublime being a mixture of beauty and 
magnificence, which causes admiration and awe in a person. Plato's unity 
of three ideas: truth, goodness and beauty, essentially represents all the 
qualities of a deity. The essential unity is established by the idea of truth 
and goodness (virtue is knowledge - Socrates), while beauty is in fact the 
divine effect on men. This is similar with Kant. He postulates the existence 
of a deity, which is ultimately the source of a specific human perception 
that shapes beauty, and explains the existence of  moral law and its 
imperatives. The perception of beauty, though the sensual, does not base its 
existence solely on the senses, as in the perception of warmth, cold, light. 
Therefore, the perception of beauty throughout the history of philosophy 
has often been linked to the existence of deities whose gift to people is the 
ability to perceive beauty and enjoy it. The theological aesthetics explicitly 
explains the visible world as a revelation of God whereby nature is his living 
work of art. In the gnoseological sense, theological aesthetics equates 
religion with aesthetics and aesthetics with religion. The aforementioned 
basic philosophical and theological postulates about the link between 
religious and aesthetic enabled us to explore in this work the original unity 
of religious and aesthetic education. We have done this in the following 
crucial areas: human spirituality, personality, creativity, versatility and 
individuality. For the theory and practice of the unique religious-aesthetic 
upbringing it is of utmost importanceto understand what is written in the 
Bible and what is experienced during liturgies. 

Key words: spirituality, religion, aesthetics, personality, creativity 
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ПРЕФЕРЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА О НАСТАВИ 
ПОДРЖАНОЈ МОБИЛНИМ УРЕЂАЈИМА 

 
Савремена настава намеће тражење нових и бољих рје-

шења поучавања и учења која воде већој ефикасности наставе. 
Да би се мобилна технологија могла интегрисати у наставу, не-
опходно је прије свега испитати преференције наставника, те 
проучити могућности примјене тих технологијa. Истраживање 
је проведено на узорку 123 наставника, од чега је 63 наставника 
из основне школе и 60 наставника из средње школе. Доказано је 
да би већина наставника вољела да се користе мобилни уређаји 
у настави. Разлози које су наставници наводили јесу: занимљи-
вије, брже и боље учење; корисније; већа мотивисаност и заин-
тересованост ученика; динамичнија атмосфера; креативност, 
брзина и доступност информација; све на једном мјесту; модер-
низација наставе и друго. Није пронађена разлика с обзиром на 
године старости, што значи да су сви наставници, без обзира на 
године старости, отворени за примјену мобилне технологије у 
настави. Најфреквентније апликације које наставници користе 
јесу: Viber (40%), Youtube (26%), Facebook (20%) и Google 
(14%). Наставници користе мобилне уређаје око три сата 
дневно. Најфреквентнија група садржаја учења коjе префери-
рају наставници јесу апликације за учење страних језика. Жен-
ски испитаници и наставници средњих школа више би вољели 
да користе мобилне уређаје у настави.  

Већина наставника препознала је корисном наставу подр-
жану мобилним уређајима. Са појединцима који мотивишу упо-
требу мобилних уређаја и огромним растом функционалности, 
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настава подржана мобилним уређајима све ће више добијати на 
значају у ближој и даљој будућности.  

Кључне ријечи: мобилно учење, наставни процес, мобилни 
уређаји, наставник 

 
 
УВОД 
 
У данашње вријеме дјеца су окружена савременом информационо-

комуникационом технологијом, те се веома брзо науче служити рачуна-
ром, мобилним уређајима и таблетом, и то још од најранијег узраста. С 
обзиром да данас дјеца одрастају са технологијом која се све више и брже 
развија, омогућен им је лак приступ информацијама, чиме је њихов на-
чин размишљања и усвајања информација знатно другачији од ученика 
претходних генерација. Ученици вјешто користе рачунар, мобилни теле-
фон, таблет и уређаје за мобилни пренос података. Њихове потребе на-
дилазе ниво традиционалне наставе која „пуни” дјечије главе механич-
ким информацијама. „Умјесто наглашене предавачко-пoказивачке 
наставе, они очекују учествовање у разноврсним разредним, групним и 
индивидуалним пројектима. За такву дидактичку парадигму коју мо-
жемо означити синтагмом настава усмјерена на ученике, траже се дру-
гачији уџбеници од оних који могу задовољити дидактику наставе усмје-
рене на наставника” (Matijević i Radovanović, 2011, str. 192). Уџбеник је 
врло важан, али не и једини медиј у настави. Можемо слободно конста-
товати да се настава у већини школа и даље одвија помоћу метода и сред-
става које су се користиле прије 20 и више година.  

Појаву и доступност мобилне технологије ученицима, посебно у 
настави, већина наставника схватала је као пријетњу и опасност, односно 
нешто што омета наставни процес и концентрацију ученика. Међутим, 
посљедњих неколико година све више наставника подржава кориштење 
технологије у настави, што је потврдило и ово истраживање, које пока-
зује да већина наставника прихвата употребу технологије, посебно мо-
билног телефона и таблета, што придоноси мотивацији, те подстиче 
интеракцију и сарадњу између ученика, али и између ученика и настав-
ника. За такав облик наставе битно је да су наставници упознати са 
технологијом коју желе користити у настави и које садржаје могу учити 
њиховом примјеном. Да би се комуникационо-информациона техноло-
гија могла интегрисати у наставни процес, потребно је најприје испитати 
преференције наставника о могућности њихове примјене. Овај рад ће 
показати какве су преференције наставника о кориштењу мобилних уре-
ђаја и постоје ли разлике у преференцијама с обзиром на пол, године 
старости, наставне предмете и узраст ученика којим наставници предају. 
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Убрзан развој информационо-комуникационих технологија имао 
је велики утицај на процес образовања. Примјена нових технологија до-
вела је до креирања нових праваца у образовању, електронског образо-
вања (е-learning), и сл. Велики раст и популарност мобилних уређаја и 
технологија посљедњих година довео је до развоја нове форме електрон-
ског учења, тзв. мобилног учења (m-leаrning). 

 
НАСТАВА ПОДРЖАНА МОБИЛНИМ УРЕЂАЈИМА 
 
Темпо и начин живота данас је бржи него икада. Настава подржана 

мобилним уређајима већ се дјелимично примјењује на нивоу универзи-
тета. Тако студенти који раде могу учити било гдје, а професори имају 
могућност дијељења материјала за наставу гдје год се налазили. У складу 
с тим, сасвим је извјесно да се м-учење прихвати и имплементира у обра-
зовни систем од самог почетка. Настава подржана мобилним уређајима 
нуди модерне начине подршке процесу учења путем мобилних уређаја, 
као што су „паметни телефони“, таблети, лаптопи, „МP3 player”, и сл. 
Другим ријечима, „може се закључити да је најједноставније одредити 
мобилно учење као способност креирања и испоруке образовних садр-
жаја уз различите мобилне уређаје попут: паметних телефона, таблет ра-
чунара или личних ПДА џепних уређаја” (Dumančić, 2017; према  
Matijević, 2017, str. 121). 

Нажалост, школе углавном забрањују употребу мобилних уређаја 
током наставног процеса. Школе игноришу технологију која им је 
доступна, као и вјештине које ученици имају и које су им потребне за 
друштво будућности. У разговору са наставницима о могућности кориш-
тења мобилних уређаја у настави, већина њих сматра да je пожељно ко-
ристити мобилне уређаје у реализацији наставног процеса. Већина 
наставника прихвата могућности које пружа мобилна технологија, али 
признају да нису образовани за такав облик наставе (Buehl, 2013). Неки 
наставници сматрају да није педагошки и дидактички пожељно кори-
стити мобилне уређаје у настави. Занимљиво је да на мобилне уређаје 
гледају као на уређаје који ће само „ометати наставу“. Данашњи ученици 
спреми су за наставу и школу за нет-генерације, као што је писао 
Матијевић. Мобилне технологије својим су развојем и могућностима 
само потврдиле потребе и очекивања нет-генерација, и то посебно према 
начину комуникације и образовања (Matijević, 2017). „Мобилни” пружа 
ученицима нови, флексибилнији приступ информацијама и на друга-
чији, личнији приступ, припрема садржаје те их поучава новим вјешти-
нама за њихову будућност. Према томе, мобилна технологија има потен-
цијал подстицати нове генерације ученика који свијет виде кроз отво-
рену учионицу (Аlly, 2009; Anohah, Oyelere & Suhonen, 2017).  
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Настава подржана мобилним уређајима тема је која задњих неко-
лико година заокупља пажњу многих истраживања, која упркос предно-
стима кориштења мобилних уређаја у настави, указују на низ различитих 
проблема с којима се наставници суочавају приликом кориштења мо-
билних уређаја у учењу и поучавању. Многа питања се појављују, а на-
вешћемо само нека: како оспособити наставнике за примјену одређених 
апликација за учење у настави, како развити нове наставне методе за 
примјену мобилне технологије, како изградити стабилну мрежну 
инфраструктуру, како ускладити садржаје, циљеве и исходе учења са 
примјеном одређене апликације, те како мотивисати ученике за учење, 
умјесто играњa игрица. Бројни пројекти UNESCO-a покушали су да 
истраже потенцијал мобилних телефона за подршку наставницима, по-
учавању и професионалном развоју наставника. Неки од налазa односе 
се на: превазилажење технофобије наставника; подржавање наставника 
у њиховој разредној пракси; подржавање обуке наставника; побољша-
вање професионалног развоја и  јачање компетенција наставника у 
погледу ИКТ-а (Isaacs, 2012;  Jara, Claro & Martinic, 2012). 

Да би се технологија интегрисала у окружење учења, важно је узети 
у обзир тачку спајања алата са наставним планом и програмима, потре-
бама учења и могућностима и стварности школа (Harris & Hofer, 2011; 
Марић и Јоргић, 2019). Став и самоефикасност снажно утичу на упо-
требу мобилних уређаја у учионицама. Из тог разлога, побољшање само-
ефикасности наставника може много помоћи у повећању употребе 
технологије у окружењима за учење. У учионици у класичном наставном 
процесу могуће је квалитетно користити мобилну технологију у зајед-
ничком дјеловању с учионичком наставом (Dumančić, 2017; према 
Matijević, 2017). Из претходно поменутог можемо констатовати да мо-
билно учење подстиче развој цјеложивотног учења, које је неопходно у 
данашњем друштву.  

Мобилни уређаји са мноштвом разноврсних апликација знатно су 
подигли интересовање за концепт тзв. мобилног учења. Наставник може 
изабрати одређену апликацију за учење према нивоу знања ученика или 
према врсти интелигенције која је код ученика доминантна. Категориза-
ција мобилних апликација у настави може се уредити у складу са 
Гарднеровом теоријом вишеструке интелигенције (Gardner, Kornhaber i 
Wake, 1999).   

Да ли се употреба мобилних уређаја у настави појављује као могуће 
рјешење за проблеме који се појављују у подручју учења и поучавања 
припадника нет-генерација? „То су дјеца која су рођена и која одрастају 
у мултимедијалном окружењу у којем важно мјесто имају интернет, па-
метни телефон, таблет рачунар и сателитска телевизија” (Matijević i 
Topolovčan, 2017, str. 89). Као посљедица тога, тзв. мобилно учење нуди 
искориштавање стално присутних мобилних технологија како би се 
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олакшало, подржало, побољшало и проширило поучавање и учење. Да би 
процес учења доживио процват, потребна је свијест о развоју добро 
изграђене стратегије мобилног учења и постављања „on line” образовања 
(Clark & Luckin, 2013). Поред преференција наставника о настави подр-
жаној мобилним уређајима, постоји потреба за будућим истраживањима 
због брзог технолошког развоја и ужурбаног напретка у мобилним техно-
логијама које заиста захтијевају потенцијално искориштавање. 

 
МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 
 
Истраживање у функцији идентификовања нивоа познавања, с 

једне стране, као и преференција о корисности примјене мобилних уре-
ђаја и мобилних апликација у наставном процесу, с друге стране, од 
стране наставника основних и средњих школа извршено је у два времен-
ска периода, март и април 2019. Најприје смо у мјесецу марту 2019. го-
дине испитали наставнике, методом фокус групе која је укључивала 
групни интервју са осам наставника о познавању и примјени мобилне 
технологије у настави и ван ње. Овим квалитативним приступом насто-
јали смо истражити преференције наставника о проблему истраживања, 
али смо га користили као метод за конструисање инструмента истражи-
вања. За потребе истраживања, користили смо упитник „Qulity Тime”, ко-
јим смо прикупили неопходне податке о нивоу познавања и о преферен-
цијама наставника основних и средњих школа о корисности мобилних 
уређаја и познавања мобилних апликација.  

Узорак је био изабран из популације наставника бањалучких основ-
них и средњих школа. Узорак су чинила 123 наставника из три основне 
школе (63 наставника или 51%) и двије средње школе (60 наставника или 
49%). Наставника жена било је 97 (79%), а мушкараца 26 (21%). До 10 
година стажа било је 58 наставника (47%), а преко 10 година радног 
стажа, њих 65 наставника (53%). У групи предмета тзв. друштвено-језич-
ког усмјерења било је 65 наставника (53%), а у групи природно-матема-
тичког усмјерења њих 58 (47%).  

Од наставника се тражило да најприје инсталирају апликацију 
„Quality Time” на мобилне телефоне. Након седам дана попуњавали су 
упитник на основу инсталиране апликације која омогућује да се прати 
колико времена се проводи на паметном телефону и омиљеним аплика-
цијама. Апликација је бесплатна на „Google Play” и лако се инсталира. 
Tешкоће које су се јављале приликом истраживања односиле су се на 
инсталирање саме апликације, гдје наставници нису жељели да је инста-
лирају, те су наводили да апликација није сигурна, нема довољно мјеста 
на њиховим телефонима, да је нису могли инсталирати, и сл. Сви настав-
ници дали су самопроцјену о дневном временском кориштењу мобилних 
телефона, чије смо резултате интерпретирали. Оно што се са сигур-
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ношћу може констатовати јесте да сви наставници посједују мобилне 
уређаје.  

Због квалитативног и квантитативног приступа истраживању, ме-
тодологија истраживања подијељена је у два дијела: 

1. испитивање преференција наставника основних и средњих 
школа о примјени мобилне технологије у настави у фокус гру-
пама наставника у оквиру квалитативног дијела истраживања, 
и 

2. наставничке преференције о настави подржаној мобилним 
уређајима као квантитативни дио емпиријског истраживања. 

Циљ истраживања био је идентификовати преференције настав-
ника основних и средњих школа о познавању и кориштењу мобилних 
технологија у настави, упоредити их, те провјерити постоје ли разлике с 
обзиром на социопедагошка обиљежја наставника (пол, ниво школе, го-
дине радног стажа и предметно подручје). У истраживању смо жељели 
одговорити  на три питања: 

1. Које апликације наставници најчешће користе и вријеме днев-
ног кориштења истих? 

2. У каквом су односу ниво познавања и кориштења мобилних 
апликација примијењених у учењу и: а) пол, б) ниво школе, в) 
године радног стажа, г) предметно подручје - предмети настав-
ника? 

3. У каквом су односу ниво кориштења мобилних телефона у 
настави и: а) пол, б) ниво школе, в) године радног стажа, г) 
предметно подручје - предмети наставника? 

Квалитативна обрада података односила се на анализу одговора из 
појединих питања отвореног типа, док се квантитативна обрада вршила 
уз помоћ статистичког програма „SPSS 20“. За обраду података кориш-
тене су дескриптивне статистичке методе, Ф - коефицијент повезаности 
и једносмјерна анализа варијансе (ANOVA). 

 
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Како бисмо одговорили на питање које апликације наставници нај-

чешће користе и вријеме њиховог дневног кориштења, идентификовали 
смо садржаје учења на мобилним апликацијама према преференцијама 
наставника. Најфреквентније апликације које наставници користе јесу: 
Viber (40%), Youtube (26%), Facebook (20%) и Google (14%). Апликација 
Viber показала се као једно од основних средстава комуникације између 
наставника и ученика, па и наставника и родитеља (Viber групе). Упо-
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треба мобилних уређаја наставника у великој је мјери повезана са упу-
ћивањем позива, те приступом друштвеним мрежама (Facebook), преу-
зимање и гледање видео-записа са својих мобилних уређаја, и сл. Није 
изненађујуће што већина наставника негира чињеницу да користе мо-
билне уређаје за играње игара (Saidouni, & Bahloul, 2016). 

Наставници у фокус групи наводе да често користе мобилне уре-
ђаје, јер им  олакшавају комуникацију ‒ користе их као „screenshot” (за-
пис на табли) ако неко од ученика није био у школи. Често комуницирају 
са ученицима преко тзв. Viber група − задаци, обавјештења, али и са ро-
дитељима: обавијести за родитељске састанке, информације и слично. 
Дoбили смо податак да наставници, на основу самопроцјене, користе мо-
билне уређаје просјечно око три сата дневно. Поредећи са подацима 
које смо добили у претходном истраживању, ученици користе мобилне 
уређаје сат и по дуже, односно у просјеку четири сата и 30 минута дневно 
(Марић и Јоргић, 2019). То је још један доказ сличан ранијим истражи-
вањима о присутности мобилних телефона у свакодневном животу. Ви-
шеекрански стил који предвиђа будућност у којем ниједан тренутак неће 
бити одвојен од присуства, контроле и доступности бар једног уређаја са 
екраном (Ernst & Young, 2016; према Мartinoli, 2016). У овом тренутку, 
само један екран уз нас je већим дијелом дана − мобилни телефон.  

Вријеме проведено на мобилном телефону с обзиром на године 
стажа наставника приказано је на Графикону 1. Резултати истраживања 
добијени анализом варијансе (ANOVA) показали су да постоји стати-
стички значајна разлика с обзиром на године радног стажа наставника, 
те да дневно кориштење мобилних телефона опада са годинама стажа. 

 

Графикон 1 . Компаративни приказ дневног кориштења  
мобилног телефона с обзиром на године стажа наставника 
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Највише времена проводе наставници од једне до 10 година радног 
стажа, и то три сата и 40 минута, док најмање старији наставници са го-
динама стажа од 21 до 35 година, по два сата и 30 минута. Наставници 
који су припадали средњој групи наставника, са радним стажом између 
11 и 20 година, дневно користе мобилне уређаје три сата и 27 минута. 
Разлика је по сат времена у просјеку између „млађих” и „старијих” 
наставника. 

У овом истраживању један од задатака односио се на идентифико-
вање садржаја учења на мобилним апликацијама према преференцијама 
наставника. Резултати истраживања показују да око 44% наставника поз-
наје мобилне апликације корисне за учење. Најфреквентнија група, око 
25% садржаја учења коjе преферирају наставници, јесу апликације за 
учење страних језика (Duolingo, Google Translate, D. E. Dictonary, Deutch 
Global, Quizlet).  На Слици 1 приказане су aпликације које се односе на 
ову групу садржаја. 

 

Слика 1. Приказ познавања апликација за учење 
 

Ефикасност имплементације мобилног учења у настави страних је-
зика у достизању циљева наставе и подизању квалитета потврђују многа 
истраживања (Krželj, Hartweger, 2017; Cakir, 2015). Употреба мобилних 
телефона може допринијети успјешности наставног процеса у настaви 
страног језика, учинити га занимљивијим и успјешнијим.  Почетни инте-
рес за учење страног језика мора се одржавати и његовати, што се може 
постићи кориштењем мобилних апликација у настави (Gajić i Maenza, 
2017). Резултати нашег истарaживања показују да наставници користе 
мобилне уређаје за учење садржаја око 2% који се односе и на матема-
тику (Photomath, Geogebra). Апликација за учење математике „Mobile 
Math” осмишљена је за тимове ученика да се такмиче једни против дру-
гих, а њихови циљеви су да конструишу квадрате, правоугаонике, пара-
лелограме, користећи апликацију на мобилном телефону са GPS пријем-
ником, како би покрили што већи број подручја. Ученици то раде тако 
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што физички ходају и кликају на сваки угао/врх облика (Wijers & Jonker, 
2010). Апликације које наши наставници познају односе се углавном на 
садржаје учења страних језика и математике. Наставници врло мало поз-
нају мобилне апликације за друге садржаје и предмете. Чуанг, Ши и 
Хуанг развили су мобилну истраживачку активност, апликацију за учење 
из друштвених наука (Chuang, Shih, & Hwang, 2009).  

Са друге стране, могући проблеми приликом учења подржаног мо-
билним уређајима првенствено се односе на величину екрана и мемо-
рије, што може отежати рад са материјалима за учење. Међутим, попу-
ларне апликације за учење страних језика рјешавају овај проблем тако 
што на екрану нуде кратка објашњења или питања са могућношћу слу-
шања звучног записа. Наведени налази истраживања недвосмислено су 
потврдили да су мобилне апликације у учењу страних језика популарне 
међу наставничком популацијом, али да се недовољно користи интере-
совање наставника за ову врсту учења. Jедна од препорука је да се у 
наставни процес уврсте различите апликације зависно од способности 
ученика и циља часа. То би могло допринијети подизању квалитета и раз-
ноликости наставе.  

Многи наставници заинтересовани су за могућности мобилног уче-
ња (Van Orden, 2006; Liu, 2007). Резултати нашег истраживања показали 
су да би (65%) наставника вољело да се у настави могу користити мо-
билни уређаји и апликације. Разлози које су наставници наводили јесу: 
занимљивије, брже и боље учење; корисније; већа мотивисаност и заин-
тересованост ученика; динамичнија атмосфера; креативност, брзина и 
доступност информација; све на једном мјесту; модернизација наставе и 
друго.  

На пример, наставници користећи такве уређаје у учионици по-
мажу у припреми ученика за учење и употребу нове технологије на рад-
ном мјесту (Hawkes & Hategekimana, 2009). Мобилни телефони дају 
подршку наставницима и побољшавају наставну праксу (Jara, Claro &  
Martinic, 2012), али многи би тврдили да се било који ентузијазам 
наставника мора ускладити с ентузијазмом ученика да би се постигли 
позитивни резултати. То нас је довело до тога да, размишљајући о овој 
теми, провјеримо и преференције ученика према мобилном учењу 
(Марић и Јоргић, 2019). Бројне студије показале су да студенти имају 
позитиване преференције према употреби мобилне технологије у 
настави (Bonds-Raacke & Raacke, 2008; Gilgen, 2005; Liu, 2007). Интерес 
ученика за кориштење паметних телефона и таблета важна је прилика за 
креирање нових и креативних искустава у учионици и цјелокупном обра-
зовању. Поставља се питање у којој мјери наши наставници могу усво-
јити и реализовати могућности које се ионако већ налазе у учионици? Са 
друге стране, недостатак опреме најчешће представља добар изговор за 
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некориштење информационо-комуникационе технологије у наставном 
процесу (Leask & Meadows, 2000).  

Наставници који омогућавају употребу мобилних уређаја у 
настави наглашавају да се мобилне технологије могу користити као пра-
тећи материјал у сврху учења. Наставници оправдавају своје одговоре 
рекавши да мобилни уређаји омогућавају лак и брз приступ информаци-
јама и различитим материјалима, као што су аудио и видео- рјечници и 
слично. С друге стране, наставници који забрањују употребу мобилних 
уређаја у учионици, рекли су да је то зато што је присуство наставника 
од виталног значаја, те да се засада не могу примијенити мобилне техно-
логије у активностима у учионици, јер им треба више времена и праксе.   

Провјерили смо претпоставку према којој постоји статистички зна-
чајна повезаност преференција наставника о корисности мобилних уре-
ђаја и мобилних апликација у наставном процесу са полом и нивоом 
школе. Увидом у Табелу 1 јасно се уочава да би наставнице више вољеле 
да користе мобилне уређаје у настави, него наставници. Изазови м-уче-
ња исти су без обзира на пол (Awadhiya & Miglani, 2016), али у нашем 
истраживању тај изазов је већи за наставнике мушкарце, јер значајно 
ниже преферирају примјену мобилних уређаја у настави него настав-
нице. 

Табела 1 
Повезаност преференција наставника о корисности мобилних уређаја и 

мобилних апликација у наставном процесу са полом наставника 

Пол 
наставника 

Преференције наставника о корисности мобил-
них уређаја и мобилних апликација у наставном 

процесу Укупно 

ДА НЕ 

Мушки 70 27 97 

Женски 11 15 26 

Укупно 81 42 123 

Ф= -.257; p<.01  
 

Увидом у Табелу 2 јасно се уочава да би наставници средњих школа 
више вољели да користе мобилне уређаје и апликације у настави него 
наставници основне школе. Слично истраживање (Krmek, 2017) рађено 
је у основној школи, у коме се испитивало колико у школи учитељи доз-
вољавају употребу мобилних телефона, гдје су добијене значајне разлике 
с обзиром на радно мјесто и старост наставника разредне и предметне 
наставе. Разлог томе може бити узраст ученика, будући да учитељи раз-
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редне наставе поучавају млађе ученике, па сматрају да мобилни уређаји 
нису примјерени њиховом узрасту. 

Табела 2 
Повезаност преференција наставника о корисности мобилних уређаја 
и мобилних апликација у наставном процесу са нивоом школе 

Ниво школе 

Преференције наставника о корисности 
мобилних уређаја и мобилних апликација у 

наставном процесу Укупно 

ДА НЕ 

Основна школа 35 28 63 

Средња школа 46 14 60 

Укупно 81 42 123 

Ф= .223; p<.05  
 
Идентификовали смо разлоге које наставници наводе као недо-

статке при кориштењу мобилних уређаја у настави: злоупотреба мобил-
них уређаја од стране ученика (читање порука, играње игрица), губљење 
контроле над понашањем ученика, нема потребне техничке подршке, 
ометање наставе, снимање и фотографисање наставника, и сл. Недоста-
так подршке за наставни дизајн за м-учење; недостатак институционалне 
политике за м-учење и недостатак инфраструктуре/технолошке подр-
шке, биле су баријере вањске природе које су наводили наставници. 

 
ДИСКУСИЈА 
 
Позиције и улоге наставника се мијењају. Наше истраживање је по-

казало да би 65% наставника вољело да се мобилни уређаји користе у 
настави. Није пронађена разлика с обзиром на године старости, што 
значи да су сви наставници, без обзира на године старости, отворени за 
примјену мобилне технологије у настави. 

Поставља се питање кориштења мобилних уређаја у настави? У 
проведеном истраживању испитане су преференције наставника о ко-
риштењу мобилних технологија у наставном процесу. Иако сви настав-
ници посједују мобилне телефоне и 65% наставника вољело би их кори-
стити у настави, и даље имамо отпоре према употреби мобилних теле-
фона у настави. Штавише, један број наставника не користи или њих 35% 
не преферира примјену мобилне технологије у настави. Наставници 
нису спремни за дигитализацију наставе, не познају довољно апликација 
и плаше се злоупотребе од стране ученика. Технологија се веома брзо 
развија, а наставници нису довољно упознати са могућностима њене 
примјене у настави, што упућује на потребу за образовањем дигитално 
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писмених наставника, који технологију неће избјегавати, већ искори-
стити њене предности и пружити ученицима узбудљивију, креативнију и 
савременију наставу. Употреба мобилних уређаја у настави, обиљежја м-
учења и наставе примјерене ученицима који користе нову наставну 
технологију, захтијевају значајно другачију наставу. Таква настава усмје-
рена је према ученицима који нису пасивни посматрачи и примаоци 
знања, већ активни конструктори властитог знања, вјештина и способно-
сти. Наставнике треба припремити за другачију улогу у наставном про-
цесу. Улога наставника јесте да организује активности учења на интерак-
тивним садржајима уз помоћ нових технологија. Ученик, активно учес-
твујући и откривајући наставне садржаје, самостално учи. Упркос томе 
што имамо увид у различита искуства у кориштењу мобилних техноло-
гија у настави у Хрватској, Србији, земљама Европе, САД и другим зем-
љама, код нас се недовољно ради на образовању наставника за надола-
зеће технологије.  

Развој мобилних апликација намијењених за наставу данас има ве-
ома значајну улогу. Наставници (56%) још увијек не познају довољан 
број апликација. Примјена мобилне технологије у настави веома је ко-
рисна стратегија учења, али треба проучити у стицању којих исхода и 
компетенција та стратегија може бити од користи. Без доброг вођења 
наставника кроз апликације, учење неће бити успјешно.  

Док тзв. мобилно учење доноси новине у настави, потребна су даља 
истраживања како би се створило потпуније разумијевање како мобилне 
технологије могу побољшати наставу и учење. Овај рад имао је за циљ да 
идентификује, опише и анализира најважније преференције наставника 
за наставу подржану мобилним уређајима које се односе на подршку 
наставнику. Даља истраживања могу се фокусирати на добро структури-
сану методику наставе за подршку трансформацији наставних пракси, 
на напредан приступ који се темељи на часовима уз примјену ИКТ-а. 
При томе, треба водити наставнике кроз процес имплементације, обуку 
наставника о томе како слиједити задатке, лекције и расправе које по-
мажу ученицима да извуку максимум из активности у наставном про-
цесу. Програми засновани на мобилним уређајима још увијек имају пре-
преку у нашој земљи, гдје треба, прије свега, обезбиједити рачунарске 
кабинете, брз приступ интернету, таблете и мобилне уређаје за ученике. 
У суштини, неки од разлога да модернија технологија није интегрисана 
у наставни процес, укључује недостатак времена за учење о новим техно-
логијама, неадекватну професионалну подршку, слабу технолошку 
интеграцију политике школе, и сл. Сходно томе, да би се побољшала 
интеграција технологије, наставници треба да побољшају и откривају 
иновативније начине интегрисања технологије у своје предавање (Li & 
Walsh, 2010).  
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Очигледно је да постоји неколико начина на које се технологија 
може примијенити  ̶  користећи различите уређаје и различите нивое 
интеграције са наставним планом и програмом. То нас поставља пред 
крајњим истраживачким питањем које је можда најважније: Да ли је 
настава подржана мобилним уређајима ефикасна? Или, да кажемо дру-
гачије: Да ли је учење са мобилном технологијом више ефикасно од уче-
ња без мобилне технологије или без много технологије уопште? Изнена-
ђујуће је мало истраживања проведено у вези с одговорима на ова пи-
тања. Дио проблема можда је у томе што се технологија развија тако брзо 
да до тренутка када је истраживање објављено, можда је већ застарјело. 
Јасно је да о овој теми има доста простора за додатна истраживања. Же-
љели бисмо да видимо истраживања која су посебно усмјерена на учење 
наставних садржаја током широког спектра примјене мобилних уређаја. 
Неопходно је и сазнати које су врсте имплементације ефикасне за учење, 
а које нису толико ефикасне, које могу водити будући развој образовних 
алата и донијети образовање за будућност. Непотребно је рећи да је то 
од виталног значаја за наставу, образовање и школу као установу, јер 
наша дјеца одрастају помоћу тих напредних мобилних технологија. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
На крају можемо извести неколико закључних запажања. Као прво, 

наставници би требало да буду компетентни у олакшавању и подстицању 
учења и креативности ученика. Друго, наставници би требало да буду 
компетентни у дизајнирању и развијању искустава и процјене учења у 
дигиталном добу. Треће, наставници би требало да буду компетентни да 
се упознају са моделом рада и учења у дигиталном добу.  

Са друге стране, наставници који раде у основним и средњим шко-
лама нису адекватно припремљени за савремене образовне технологије. 
Већина наставника прије поучавања наставља образовање на вишим ни-
воима, с недостатком преференција према технологији и знању о томе 
како је правилно користити (Gunter, 2001). Програми образовања 
наставника не укључују технологију у свој наставни план и самим тим 
наставници нису довољно суочени са технологијом. Наставници више 
користе технологију за припрему и комуникацију него за пружање 
инструкција или додјелу активности учења које захтијевају употребу 
технологија. Због таквих открића важно је нагласити педагошке аспекте 
наставе подржане мобилним уређајима, који наставницима омогућавају 
да то искористе не само за припрему и комуникацију већ и да их користе 
у поучавању и учењу. 

Навешћемо само неке закључке дискусије фокус групе, а то је да 
су се наставници на крају дискусије сложили да мобилни уређаји олак-
шавају и унапређују рад, могу бити помоћ у настави у реализацији 
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наставних садржаја, елиминишу слабости лоших уџбеника, помоћ су 
наставницима у припремању и раелизацији наставе. Примјену мобилних 
уређаја у настави више би користили бољи ученици, док се они слабији 
ученици тешко мотивишу. Сматрају да треба обезбиједити техничке 
услове или бар једну учионицу са брзим приступом интернету, те да уче-
ници раде у мањим групама (четири до пет ученика на један таблет или 
мобилни телефон). Образовaње наставника за примјену напредних алат-
ки игра важну улогу (стручно усавршавање наставника). Неопходно је 
ускладити садржаје, циљеве и исходе учења са примјеном одређене мо-
билне апликације у настави. 

Већина истраживача препознала је наставу подржану мобилним 
уређајима ефикасном, укључујући значајне предности које су, како се 
чини, дјелимично прихватили за наставну употребу. На крају, с поједин-
цима који мотивишу употребу мобилних уређаја и огромним растом 
функционалности, показује се да ће мобилни уређаји сигурно имати зна-
чајно мјесто у погледу унапређивања наставе и учења. 
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TEACHERS' PREFERENCES ABOUT TEACHING 
SUPPORTED BY MOBILE DEVICES 

 
Summary 

 
Contemporary teaching imposes the search for new and better 

teaching and learning solutions which lead to more effective teaching. In 
order to integrate mobile technology into the teaching, examining the 
preferences of teachers and exploring the possibilities of applying these 
technologies is a necessary first step. The survey was conducted on a sample 
of 123 teachers, of whom 63 were primary school teachers and 60 were high 
school teachers. It has been proven that most teachers would prefer to use 
mobile devices in class. The reasons given by the teachers were: more 
interesting, faster and better learning; more useful; increased student 
motivation and interest; a more dynamic atmosphere; creativity, speed and 
availability of information; all in one place; modernization of teaching and 
more. No difference was found regarding age, which means that all 
teachers, regardless of age, are open to the use of mobile technology. The 
most common applications used by teachers are: Viber (40%), YouTube 
(26%), Facebook (20%) and Google (14%). Teachers use mobile devices for 
about three hours a day. Foreign language learning applications are the 
most common group of learning content preferred by teachers. Female 
respondents and high school teachers would prefer to use mobile devices in 
class. 

Most teachers found teaching supported by mobile devices useful. 
With individuals motivated to use the mobile devices and tremendous 
growth in functionality, the teaching supported by mobile devices will 
become increasingly important in the near and far future. 

Key words: mobile learning, teaching process, mobile devices, teacher 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друштвене неједнакости и 
социјална искљученост у 

савременом друштву 
 

 

 





197 

Милена Л. Јовановић-Крањец* 
Универзитет у Крагујевцу 
Економски факултет 
 
Данијела З. Деспотовић 
Универзитет у Крагујевцу 
Економски факултет 

 
 
 
 
 

DOI: 10.7251/NIS2014197J 
Прегледни научни чланак 

 
 
 
 

ФИНАНСИРАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У  
ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 
Свака национална економија и њен дугорочни развој зна-

чајним делом зависе од квалитета људског капитала. Квалитет 
људског капитала одређен је квалитетом образовног састава, 
улагањима у образовање, односом према маргинализованим 
групама и партиципацијом у образовању. Заостајање у развоју 
састава образовања, недостатак улагања у људски капитал и ве-
лики ниво социјалне искључености у образовању могу постати 
ограничавајући чиниоци дугорочног одрживог развоја сваке 
земље. Сарадња образовне и економске политике неопходан је 
услов за смањење социјалне искључености у образовању. Јавна 
и приватна улагања у образовање у Републици Србији, у поре-
ђењу са улагањима у осталим земљама, заостају, а посебно за 
земљама Европске уније. Зато је јача сарадња између образовне 
и економске политике неопходна, а нагласак у тој сарадњи треба 
бити на повећању апсолутног и релативног јавног издвајања за 
образовање, укључивању маргинализованих група у редован 
систем образовања, посебно високог образовања, као и јачање 
образовања одраслих као саставног дела политике образовања. 
Предмет овог рада јесте финансирање маргинализованих група 
у високом образовању Републике Србије. Циљ овог рад је да ука-
же на проблеме финансирања маргинализованих група у висо-
ком образовању, да се критички сагледа улога државе, као и да 
се нагласи да држава, и поред донетих мера, стратегија, уредби 
и осталих докумената, исте треба да примени, као и да прати и 
контролише њихову примену. 

Кључне речи: образовање, финансирање образовања, соци-
јална искљученост, економска политика 

 
* mkranjec@kg.ac.rs 
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КО СУ МАРГИНАЛИЗОВАНИ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ?  
 
Један од најважнијих напора, али и најстаријих, јесте брига за кон-

тинуирани развој и напредовање друштва у целини. Тако су и напори у 
смислу укључивања и пружања једнаких могућности за студирање свих 
у систему високог образовања допринос остваривању те мисије.  

Ради развоја инклузивног друштва, неопходно је радити на мењању 
друштвене свести, смањивању предрасуда и стереотипа, образовању гра-
ђана, али и финансирању маргинализованих група. „Постизање једнако-
сти међу свим групама становништва и одсуство дискриминације пред-
ставља у савременом друштву морални императив“ (Радовић-Марковић, 
2015, стр. 397). 

Маргинализација одређених делова популације веома је комплек-
сан феномен и данас представља поље интересовања многих наука: пси-
хологије, педагогије, правне науке, економије, социологије, наука које се 
баве социјалном заштитом.  

Сам термин „маргинализација“ настао је у социолошкој и психо-
лошкој литератури у оквиру различитих теоријских доктрина. Реч је о 
претежно социолошком термину „којим се обично описује ситуација 
групе људи која је искључена из доминантне културе и расподеле моћи 
која постоји у друштву. Овај појам се најчешће схвата као обележје поје-
диних друштвених група или делова популације чији вредносни системи, 
норме, обрасци понашања, стил живота и друштвени статус одступају од 
неких општеприхваћених друштвених вредности, што им отежава инте-
грацију у шире друштво или социјалну средину“ (Југовић, 2007, стр. 34). 

Питамо се ко су маргинализовани појединци?  То су особе с инва-
лидитетом, односно са различитим оштећењима: особе са дислексијом, 
особе са моторичким сметњама, слабовиде или слепе особе, полуглуве 
или глуве особе, параплегичари, квадриплегичари, затим то су припад-
ници ромске националне мањине, појединци који су у ризику од сиро-
маштва, породице у лошем материјалном положају, деца без родитељ-
ског старања, једнородитељске породице и многе друге особе које по за-
кону имају право да се школују јер Закон о основама система образовања 
и васпитања Републике Србије гарантује „једнака права о доступности 
образовања и васпитања без дискриминације по основу тешкоћа и укљу-
чивање студената са инвалидитетом у систем високог образовања у Ре-
публици Србији и сметњама у развоју“.  

И у Закону о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, 
који се заснива на начелима забране дискриминације особа с инвалиди-
тетом и поштовању људских права и достојанства особа с инвалидите-
том, у члану 18. стоји да је забрањена свака дискриминација због инва-
лидности на свим нивоима образовања. 
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У Конвенцији о правима особа с инвалидитетом, инвалидитет је де-
финисан на следећи начин: „Особе са инвалидитетом укључују оне које 
имају дуготрајна телесна, ментална, интелектуална или чулна оште-
ћења, која у међуделовању с различитим препрекама могу спречавати 
њихово пуно учествовање у друштву на равноправној основи с другима“.  

И у дефиницији коју је дала Светска здравствена организација у 
оквиру Међународне класификације функционалности, инвалидитета и 
здравља, термин инвалидитет дефинисала је као резултат интеракције 
оштећења и негативних утицаја социјалне околине, чиме се такође го-
вори да није реч само о медицинском одређењу већ се акценат ставља на 
утицај социјалне околине. Када кажемо студенти с инвалидитетом, онда 
инвалидност не схватамо као медицинско одређење већ као социјални 
феномен. 

Само укључивање студената из маргинализованих група у редован 
систем високог образовања веома је комплексан проблем и захтева са-
радњу више струка и сектора, зато што обухвата приступ и социјалним и 
економским правима, као што су право на запошљавање, образовање, 
становање, здравствену, правну и социјалну заштиту, право на слободу 
кретања и начело недискриминације. Сви наведени аспекти представ-
љају важне компоненте инклузивног приступа који ће водити ка проме-
нама друштва и образовања. 

На основу ратификованих међународних докумената и на нивоу 
државе, Република Србија је донела и усвојила документе као што су На-
ционална стратегија унапређења положаја студената са инвалидите-
том, Стратегија развоја образовања до 2020. године, усвојен је Закон о 
високом образовању, у ком се препознају начелна права студената с инва-
лидитетом на образовање у високом образовању, у ком пише: „Оснивач 
високошколске установе ДУЖАН ЈЕ да обезбеди средства за изједнача-
вање могућности студирања студената са инвалидитетом“. И сваке го-
дине у склопу уписне политике, Влада доноси афирмативне мере за упис 
на високошколске установе. У складу с Одлуком Владе Републике Србије1 
одређени број буџетских места резервисан је и за студенте с инвалиди-
тетом и студенте ромске националне мањине. Циљ ове Одлуке јесте да се 
мерама позитивне акције афирмише студирање међу популацијом особа 
из горе поменутих категорија, и на тај начин посредно утиче на побо-
љшање укупног социо-економског положаја ових категорија становниш-
тва. 

Упис лица с инвалидитетом и младих ромске националне мањине 
применом афирмативне мере спроводи се у складу са Програмом афир-
мативне мере уписа лица, који је у саставу стручног Упутства Министар-

 
1 Одлука Владе Републике Србије, 05 бр. 612-4982/2019. 
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ства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву 
годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високо-
школским установама чији је оснивач Република Србија за школску 
2019/2020. годину, достављеног високошколским установама. То је 
саставни део стратегије социјалног укључивања. 

Европска унија дефинише социјално укључивање као „процес који 
омогућава да они који су у ризику од сиромаштва и социјалне искључе-
ности добију могућност и средства која су потребна за пуно учешће у 
економском, друштвеном и културном животу и постизању животног 
стандарда и благостања који се сматрају нормалним у друштву у којем 
живе. Социјално укључивање осигурава веће учешће грађана у доно-
шењу одлука, што утиче на њихове животе и остварење основних права”2 
(Европска комисија, 2010). 

Иако је у Републици Србији уведен Закон о забрани дискриминације 
(2009), којим се уређује општа забрана дискриминације, облици и слу-
чајеви дискриминације, као и поступци заштите од дискриминације, 
чини се да се његово спровођење не остварује једноставно. У нашем 
друштву и даље је приметна нетолеранција већинског становништва 
према појединцима и групама које се по нечему разликују од већине. 

Многи изазови с којима се студенти из маргинализованих група су-
очавају не могу да се реше једном простом интервенцијом, већ изискују 
„удружени” приступ и размену информација између надлежних органа. 

Ако говоримо о једнаким правима у образовању, онда циљ обра-
зовне политике није дефинисање права на једнаке шансе у образовању, 
као слово на папиру, већ успостављање, спровођење мера као и контрола 
истих, а које ће стварно осигурати једнак приступ образовању и смањити 
социјалну искљученост.  Република Србија је ратификовала и донела 
многобројне документе која регулишу поље образовне политике, а која 
су у контексту социјалне укључености. Свест о потреби докумената који 
регулишу овај сегмент образовне политике јавио се управо зато што 
постоји неједнак обухват студената који долазе из одређених маргинали-
зованих група.  

 
НАЧИНИ ФИНАНСИРАЊА ВИСОКОГ  
ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 
Државна политика Републике Србије, у вези са финансирањем 

образовања, различита је на различитим образовним нивоима. 

 
2 Европска комисија (2010), The European Social Fund and social inclusion, URL: 
http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=166&langId=en. 
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Сматра се да реформа система финансирања високог образовања 
има кључну улогу у укупној реформи високог образовања. Зато се пи-
тању финансирања образовања у свим земљама посвећује посебна 
пажња, те је и сарадња двеју политика, економске и образовне, неопхо-
дан услов за развој сваке државе. 

Два основна економска проблема у вези са финансирањем обра-
зовања јесу: опадање привредне активности, а тиме и обима 
фискалних захватања; као и повећање доходне нејeднакости 
грађана, односно повећање броја грађана слабог имовног стања. 
Између обима привредне активности и квалитета образовања 
постоји узрочно-последична веза. С једне стране, квалитетан и 
ефикасан систем образовања унапређује људске ресурсе без ко-
јих нема привредног раста. С друге стране, држава суочена с 
економском кризом или рецесијом, има ограничене могућно-
сти пореског захватања, а тиме и финансирања буџетских рас-
хода. Многи економисти квалитетно образовање сматрају 
основним предусловом привредног раста (Николић, 
Мојашевић, 2016а, стр. 213). 

Државне установе у Републици Србији (од предшколског до висо-
ког образовања) финансирају се из државног буџета. Систем финанси-
рања државних образовних установа заснован је на улазним подацима. 
Извори финансирања подељени су тако да: Република финансира око 80 
%, Аутономна Покрајина до 5 % и локална самоуправа око 15%. 

Како високообразовне установе у Републици Србији могу бити и 
државне и приватне, начини финансирања су различити.  Државне уста-
нове финансира Република Србија. Финансирање високог образовања у 
Србији спада у надлежност Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, које директно расподељује средства државним 
високообразовним установама и контролише потрошњу датих средстава.  

У складу са Законом о високом образовању, државне високообра-
зовне установе могу добити средства од државе за: материјалне тро-
шкове, текуће и инвестиционо одржавање; плате запослених, у складу са 
законом и колективним уговором; опрему; библиотечки фонд; обављање 
научноистраживачког, односно уметничког рада; научно и стручно уса-
вршавање запослених; подстицање развоја наставно-научног и наставно-
уметничког подмлатка; рад са даровитим студентима; међународну са-
радњу; изворе информација и информационе системе; издавачку делат-
ност; рад студентског парламента и ваннаставну делатност студената; 
финансирање опреме и услова за студирање студената са хендикепом 
(Закон о високом образовању, 2018, чл. 59, стр. 27). 

Ако пратимо проценат буџета Републике Србије који се издваја за 
високо образовање (укључујући и студентски стандард) од 2005. до 2014. 
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године, приметан је тренд опадања. Када говоримо у процентима и пра-
тимо учешће од 2005. године, учешће буџетских издвајања за високо 
образовање све до 2009. године ишао је узлазном путањом, тако да је у 
2005. години износио 2.88%, у 2006. години износио је 2.91%, у 2007. 
години 3.13%, 2008. години 3.48%.  Од 2009. године приметан је тренд 
опадања и издвајање из буџета за високо образовање све до 2014. године 
било је у паду. Тако је 2009. године издвајање из буџета за високо обра-
зовање износило 3.01%, у 2010. 2.64%, у 2011. години 2.52%, 2012. издва-
јање је износило 2.19%, у 2013. 2.24%, док је у 2014. години издвајање из 
буџета за високо образовање било најниже и износило је 2.16% (Графи-
кон 1). 

 

Графикон 1. Учешће  високог образовања у буџету Републике Србији  
од 2005. до 2014. 

 
Извор: Закони о буџету и ребалансу буџета за све приказане године 2005-
2014. Наведено према Николић, Мојашевић (2016б, стр. 108). 
 

Као што графикон 1 показује, највеће издвајање за високо образо-
вање у Републици Србији у последњих десет година остварено је 2008. 
године, када је одвојено скромних 3,48% од укупних буџетских издва-
јања. Од 2009. године до данас оно је у паду и износи и данас негде око 
2%. 

Међутим, ми из доступних информација о издвајању за високо 
образовање нигде не видимо, нити је, ако и постоји, јавно доступно, ко-
лика су средства одређена за финансирање маргинализованих група у 
високом образовању.  

Издвајање за образовање и заступљеност образовања у укупним бу-
џетским расходима неке земље, одраз је приоритета сваке актуелне вла-
сти и најбоље показује значај који за такву власт образовање има у функ-
ционисању једног друштва, те зато бројке додатно забрињавају. 
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ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ НАМЕЊЕНА ПОРОДИЦАМА И  
ДЕЦИ ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА 
 
Влада Републике Србије донела је и усвојила документе којима се 

одобрава финансијска помоћ у виду кредита и субвенционисаног смеш-
таја и исхране у домовима на основу посебног система рангирања који 
могу да искористе студенти из маргинализованих друштвених група, и 
то: 

• породице у лошем материјалном положају; 

• деца без родитељског старања; 

• једнородитељске породице; 

• припадници ромске националне мањине; 

• лица са сметњама у развоју и инвалидитетом; 

• лица са хроничним болестима; 

• избеглице и расељена лица, повратници по споразуму о реад-
мисији и депортовани ученици итд. 

Напредак у промовисању инклузивног образовања начињен је на-
кон 2009. године, када је донет  Закон о основама система образовања и 
васпитања. Тај правни оквир је омогућио сарадњу различитих државних 
и приватних сектора како би се обезбедио бољи приступ свим нивоима 
образовања. 

Мрежа за инклузивно образовање посебно је тело установљено 
2010. године, са циљем да примењује стандарде из области инклузивног 
образовања. Сложене мере подршке укључују: 

• прилагођавање метода, материјала и средстава; 

• прилагођавање школског простора; 

• модификацију наставног садржаја и стандарда постигнућа. 

Извори финансирања подељени су између: 

• фондова ЕУ (ИПА); 

• Републике; 

• локалног нивоа и 

• приватних донатора. 

И поред бројних политика и иницијатива које су покренуте у 
последњих неколико година у циљу најпре укључивања, а затим и побо-
љшања положаја оних студената који долазе из маргинализованих друш-
твених група, још увек обухват студената као и спектар услуга нису аде-
кватни у односу  на потребе и сложеност проблема са којима се ове групе 
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суочавају. Кривицу за такво стање и спровођење постојећих политика 
сносе различита министарства, али и органи локалне самоуправе. 

Директни трошкови образовања представљају значајну препреку 
приступу високом образовању. Препреке у виду неповољних материјал-
них услова укључују одсуство организованог превоза, оброка, основних 
материјала за учење (попут школског прибора и уџбеника), школских ак-
тивности, као и одговарајуће одеће, оброка и основних хигијенских про-
извода. Иако постоје стипендије за студенте, оне се обезбеђују на систем-
ском нивоу, па постоје следећи кључни проблеми који се тичу доделе 
стипендија. Као прво, стипендије које обезбеђује Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја не исплаћују се редовно, на месеч-
ном нивоу; друго, одређени број студената из маргинализованих група 
не задовољава све критеријуме за добијање стипендија (као што је мини-
мална просечна оцена), затим, одређени број ученика и њихових поро-
дица није обавештен о могућностима стипендирања, и на крају, на нивоу 
факултета не постоји адекватна подршка за приступ стипендијама.  

Видели смо да постоје законодавни и стратешки оквири који обез-
беђују солидну основу за инклузивно образовање ученика и студената, 
али, и поред тога, ове групе младих суочене су са бројним препрекама 
које се могу јавити у бројним облицима структуралне, културолошке, 
али и индивидуалне природе. 

Ако говоримо о структуралним препрекама, финансијска средства 
су добар пример неусклађености законских оквира и реализације у 
пракси. Имате донета и усвојена акта, разне стратегије, планове о фи-
нансирању, али не и реализацију јер је често нека финансијска помоћ за 
ученике или студенте из маргинализованих група одређена докумен-
тима који дефинишу да се таква врста помоћи финансира из буџета ло-
калне самоуправе, а одлука о таквом финансирању доноси се на основу 
процене стварних потреба ученика или студената, и често зависи од по-
литичких процена политичара на нивоу локалних самоуправа. То није 
добро, зато „питање образовања мора се решавати на националном ни-
воу с обзиром на велике разлике у развијености и буџетске могућности 
локалних самоуправа. Чак и средине које располажу истим финансиј-
ским могућностима могу различито издвајати за образовање с обзиром 
на различито вредновање приоритета“ (Николић, Мојашевић, 2016в, стр. 
207). Поред горе поменутих проблема са којима се студенти сусрећу, на 
свом путу одрастања и образовања додатно су обележени стереотипима, 
стигматизовани су и изложени многобројним препрекама које им одузи-
мају достојанство.  

Веома је значајно нагласити важност финансирања образовања 
маргинализованих група, то није трошак државе, то је инвестиција, „сти-
цање високог образовања представља добру инвестицију у будућност, и 
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за особу са инвалидитетом и за друштво. Оно може допринети изласку 
из круга сиромаштва, отклањању дискриминације, повећању самостал-
ности, самопоштовања, продуктивности, учешћа у друштву, смањењу за-
висности од помоћи чланова породице, других лица и друштва, редуко-
вању државних трошкова за социјална давања“ (Васиљевић-Продановић, 
2019, стр. 502). 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
Последњих година често можемо прочитати како у Републици 

Србији постоји експанзија образовања. Међутим, експанзија образовних 
институција не доводи сама по себи до смањења неједнакости у погледу 
доступности образовања заснованој на социјалном пореклу (Радовић-
Марковић, 2015, стр. 409). Резултати многобројних истраживања пока-
зали су да образовање недовољно прати потребе маргинализованих 
група. 

Досадашња истраживања образовања у Републици Србији показују 
значајна заостајања у поређењу са земљама Европске уније. На пример, 
док је у Европској унији просек партиципације деце у предшколском 
образовању око 85%, у нашој земљи она износи 46,9%. Стопе обухвата 
деце основним образовањем веома су високе и износе 98,07%, али су та-
кође веома високе стопе напуштања основног и средњег образовања, и то 
су углавном деца која долазе из ромске популације. Када говоримо о 
укључивању студената с инвалидитетом у редован систем образовања, 
ми се налазимо тек на почетку. Ми тек уклањамо архитектонске бари-
јере и трибинама јачамо свест о правима особа с инвалидитетом и зна-
чају инклузивног образовања. Такође, обухват становништва програ-
мима целоживотног образовања изузетно је низак. 

Када говоримо о финансирању, досадашња пракса финансирања 
високошколских  установа у Републици Србији показала је да зависи од 
политичке воље и економске стабилности. Онога тренутка када схватимо 
улогу високог образовања у развоју друштвене заједнице, а тиме и ства-
рање услова за економски развој и раст, мењаће се и политика финанси-
рања образовања. Једна од кључних препрека за даљи развој  високоо-
бразовних  установа јесу недовољна буџетска средства која се издвајају 
за високо образовање (Варађанин,  2019, стр. 73). 

Ако ми као друштво не предузмемо мере којима ћемо повећати 
шансе младих људи који долазе из маргинализованих друштвених група, 
онда дајемо легитимитет образовној неједнакости. Важно је писати и 
дискутовати о проблемима у образовању, посебно о социјалном укључи-
вању маргинализованих група у редован систем образовања. Управо 
укључивање свих маргинализованих група чини наш образовни систем 
богатијим и даје потврду постојања квалитетног образовња за све. 



 
Милена Л. Јовановић-Крањец, Данијела З. Деспотовић 

 206 

Можда је било сврсисходније нека питања поставити на почетку 
рада, али ауторке рада на крају постављају два питања преузета од про-
фесорке Данице Васиљевић-Продановић: „Да ли је законодавац уредио 
област високог образовања на добар начин и предвидео механизме, као 
и средства за спровођење стандарда за особе с инвалидитетом? Као и да 
ли је нормативно регулисана обавеза „разумних прилагођавања високо-
школских установа, у складу с одредбама међународних инструмената 
којима се штите права особа с инвалидитетом? (Васиљевић-Продановић, 
2019, стр. 502). Ова питања имају за циљ да и на крају рада отворе нека 
нова размишљања и пруже основу за наставак дискусије о овој теми. Да 
не прекидамо бављење проблемима маргинализованих група у високом 
образовању. 
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FINANCING MARGINALIZED GROUPS IN HIGER EDUCATION  
IN THE REPUBLIC OF SERBIA 

 
Summary 

 
Excluded individuals or groups in the Republic of Serbia, when we 

talk about education, have unfavorable or inadequate access to institutions, 
administration or the processes of decision making. In order to change such 
state of affairs in our country it is necessary to promote the inclusion 
processes within the community. It is important to strengthen the 
awareness of all employees, not only in education but also in all areas where 
imact can be made on processes of including marginalized individuals and 
groups. The investments into human capital and lifelong learning as well as 
inclusion of marginalized groups into the regular education system is 
especially emphasized in the new guidelines of European employment 
strategies. The cooperation of educational and economic policies is a 
necessary requirement for the reduction of social exclusion in education. 
Public and private investments in education in the Republic of Serbia fall 
behind the investments of surrounding countries, and especially the 
countries of the European Union. Hence stronger cooperation between 
educational and economic policy is necessary, and the emphasis in that 
cooperation should be on the increase of absolute and relative public 
allocation for education. On top of that, the inclusion of marginalized 
groups into the regular educational system is crucial, especially in higher 
education, as well as strengthening of adult education as an integral part of 
educational policy. 

Key words: education, financing education, social exclusion, economic 
policy 
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ТЕЛИЧНОСТ ЕНГЛЕСКИХ ФРАЗНИХ ГЛАГОЛА СА 
ПАРТИКУЛАМА AWAY, DOWN И ON 

 
Енглески фразни глаголи уз лексички глагол садрже и ад-

вербијалну партикулу, па се у стручној литератури расправља о 
утицају партикуле на целокупно значење те фразне лексеме. 
Постоје ставови да партикула има аспектуалну функцију, одно-
сно да перфективизује основну глаголску лексему, као и ставови 
да партикуле утичу на тип ситуације лексеме, најчешће дода-
јући компоненту теличности, односно усмерености ка одређе-
ном циљу. Заступници става да партикуле имплицирају телич-
ност сматрају да се то односи на већину партикула, осим на пар-
тикуле које означавају наставак ситуације означене глаголом, 
попут партикула away, along и on. Дакле, ове три партикуле могу 
назначити продужавање дате радње, а не достизање одређеног 
циља, што се посебно односи на партикуле along и on, али не у 
потпуности на партикулу away. Полазећи од поставке да 
енглеске партикуле у фразним глаголима већином назначавају 
теличност, у раду се проучава утицај партикула away, down и on 
на теличност енглеских фразних глагола. Проучавање се 
заснива на корпусу са примерима из једног речника фразних 
глагола и из савременог енглеског романа са фразним глаго-
лима који садрже три наведене партикуле, при чему се помоћу 
релевантних синтаксичких тестова проверава теличност тих 
фразних глагола. Као фактори битни за тумачење теличности 
разматрају се значење глагола и партикуле (основно и проши-
рено), као и тип глаголске ситуације основног глагола, посебно 
обележје трајност/тренутност.  

Кључне речи: теличност, перфективност, фразни глагол, 
партикула, енглески језик 
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1. УВОД  
 
Енглески вишечлани глаголи (енгл. multi-word verbs или multi-part 

verbs) представљају фразне лексеме које се састоје од лексичког глагола 
и једне или две партикуле. Једна од три врсте ових глагола јесу и фразни 
глаголи1 који обухватају лексички глагол и адвербијалну партикулу и 
честа су тема лингвистичких изучавања, од морфосинтаксе (на пример, 
положај партикуле у клаузи) до семантике (значење партикуле и целе 
фразне лексеме). У оквиру истраживања о значењу и функцији парти-
куле, односно доприносу партикуле целокупном значењу фразне лек-
семе, разматрало се и да ли партикула првенствено означава перфек-
тивни глаголски вид или теличност (уп. Бринтон [Brinton] 1985), што је 
и централна тема овог рада. Наиме, у овом раду се, након кратког при-
каза поставки из релевантне литературе, полази од претпоставке да пар-
тикуле означавају теличност, а не перфективни вид, што се затим прове-
рава на корпусу састављеном од примера из савременог енглеског је-
зика, те се изводе одговарајући закључци. За корпус су одабрани фразни 
глаголи са три партикуле (away, down, on) из два разлога: а) те партикуле 
спадају међу најфреквентније у енглеским фразним глаголима и б) те 
партикуле граде и теличне и ателичне фразне лексеме, што пружа при-
лику да се анализом корпуса утврде случајеви када оне означавају телич-
ност, а кад не. 

 
2. КОРПУС, ПОЧЕТНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ, МЕТОДОЛОГИЈА  

И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

Проучавање енглеских фразних глагола са партикулама away, 
down и on у овом раду заснива се на корпусу који се састоји од два дела. 
Први део корпуса састоји се од примера из једног речника фразних гла-
гола (Collins COBUILD Dictiоnary of Phrasal Verbs 1990, у даљем тексту 
CCD); овај речник бележи 134 фразних глагола са партикулом away, 191 
фразни глагол са партикулом down и 198 фразних глагола са партикулом 
on. Први део корпуса омогућиће да се систематски проуче сва речничка 
значења фразних глагола с овим партикулама. Други део корпуса сакуп-
љен је електронском претрагом из савременог британског романа Wolf 
Hall ауторке Хилари Мантел [Mantel] (Mantel 2009); прегледана су прва 
четири дела романа (416 страна) и забележени су сви фразни глаголи са 
три проучаване партикуле. Табела 1 приказује бројчане податке о при-
мерима из другог дела корпуса: 

 
1 Фразни глагол (енгл. phrasal verb) јесте уобичајени термин, а срећу се и тер-
мини глаголи са партикулом (енгл. particle verbs), двочлани глаголи (енгл. two-
word verbs) и други.  
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Табела 1: Бројчани подаци о другом делу корпуса 

Бр. Партикула Број примера  Проценат  
1 away 110 38% 
2 down 130 44% 
3 on  52 18% 
 УКУПНО 292 100% 

 

Пошто партикуле down и on могу да функционишу и као прилози и као 
предлози, треба нагласити да су бележени само примери у којима су пар-
тикуле део фразног глагола, а не део предлошке фразе која следи иза 
лексичког глагола. Тако је предлог on врло фреквентан у тексту, али су 
пронађена само 52 примера у којима је on партикула у оквиру фразног 
глагола. 

Претпоставке од којих се полази у анализи примера из корпуса јесу 
да три проучаване партикуле могу означавати и теличност и ателичност, 
при чему се претпоставља да: а) партикула down најчешће означава те-
личност; б) партикула on најчешће не означава теличност, већ наставак 
ситуације; в) партикула away у већини случајева означава наставак ситу-
ације. Циљеви истраживања проистичу из наведених претпоставки: про-
учити да ли поменуте три партикуле означавају теличност или наставак 
ситуације, као и да ли је то случај у свим њиховим значењима или у само 
неким од тих значења.  

Значења проучаваних партикула прегледно и систематски су 
побројана у већ поменутом речнику CCD, па ће се та значења овде са-
жето приказати уз примере преузете из тог речника. Према овом реч-
нику, партикула away означава: а) физичко кретање (на пример, run 
away), б) повлачење или избегавање (на пример, back away, keep away),  в) 
уклањање, одвајање (на пример, throw away), г) скривање, склањање (на 
пример hide away, tuck away), д) уништавање, отклањање (на пример, strip 
away, wash away), ђ) нестајање (на пример, fade away, pump away) и е) 
настављање активности  (на пример, hammer away, steam away). Парти-
кула down означава: а) физичко кретање и позиционирање (на пример, 
pour down, kneel down), б) смањивање, опадање (на пример, go down, cool 
down),  в) причвршћивање (на пример, nail down, tie down), г) обарање (на 
пример, cut down, knock down), д) превладавање, савлађивање (fight down, 
vote down), ђ) довршавање, окончавање (на пример, melt down, shut down), 
е) једење/пијење (на пример, gulp down), ж) писање, бележење (на при-
мер, jot down), з) чишћење, углачавање (на пример, rub down, wash down) 
и и) обављање активности (на пример, settle down). Коначно, партикула 
on означава: а) физичко кретање и позиционирање (на пример, walk on), 
б) придодавање (на пример, put on), в) настављање (на пример, push on), 
г) напредовање (на пример, lead on), д) започињање (на пример, log on), 
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ђ) фокусирање (на пример, spy on), e) нападање (на пример, pounce on),  
ж) утицање (на пример, impose on), з) откривање (на пример, hit on), и) 
помињање (на пример, expand on),  ј) очекивање (на пример, count on), к) 
коришћење (на прмер, build on) и л) трошење  (на пример, feed on).  

Истраживање подразумева аналитички и дескриптивни метод, а 
полази се од теоријских поставки структуралистичких и типолошких 
проучавања. 

 
3. ТЕОРИЈСКЕ ПОСТАВКЕ 

 
У овом одељку размотриће се основне теоријске поставке о пер-

фективном глаголском виду и теличности које ће се повезати енглеским 
фразним глаголима. 

 
3.1. Глаголски вид, перфективност 

 
Категорија глаголског вида традиционално се повезује са словен-

ским језицима и значењем свршености/несвршености, али и са специ-
фичнијим одређењима. На пример, А. Белић (Белић 1958: 231-235) 
пише да словенски вид није концепт који се не може наћи у другим јези-
цима и који се не може разумети са становишта других језика, само је у 
словенским језицима вид морфосемантичка одлика, део значења гла-
гола, што не мора бити случај у другим језицима. Белић глаголски вид 
одређује тако што пише да имперфективни вид означава неограничену 
радњу, а перфективни ограничену на један тренутак, односно перфек-
тивни глаголи означавају тренутак завршетка глaголске радње, остали 
сегменти радње (почетак и сл.) мање су битни. М. Стевановић 
(Стевановић 1981: 528-545) дефинише глаголски вид као неограничено 
и ограничено трајање процеса, па имперфективни глаголи означавају 
неограничено трајање радње, а перфективни један завршен тренутак 
радње, али не само тај тренутак већ и вршење радње које је претходило 
том тренутку. Од сербокроатистичких аутора наведимо и одређења из 
студије Ђ. Грубора (1954), по којој перфективни глаголи означавају це-
лину ситуације, односно све делове ситуације сагледавају као целину, не 
као тренутак већ као збир свих реализованих тренутака (1954: 110). С 
друге стране, имперфективни глаголи не означавају збир тачака, већ 
указују на тачку која се реализује, занемарујући већ завршене тачке 
(1954: 142). 

У општелингвистичкој и типолошкој стручној литератури извр-
шена су проучавања глаголског вида на већем корпусу (са језицима из 
различитих породица, не само индоевропских и у оквиру њих словен-
ских), па се тако дошло и до општијих дефиниција које обухватају све 
проучаване језике. Овом приликом поменимо често навођену типоло-
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шку дефиницију Б. Комрија [Comrie] (Comrie 1976) да се глаголски вид 
односи на унутрашње временско устројство ситуације2. Оваква дефини-
ција разграничава глаголско време и глаголски вид, јер се глаголско 
време односи на спољашње темпоралне односе (прошлост, садашњост и 
будућност), то јест на повезивање ситуације са неком спољашњом тач-
ком у времену, а вид на унутрашњу темпоралну организацију; тако израз 
устројство ситуације упућује на сагледавање (и изражавање) глаголске 
ситуације као структуре (имперфективни вид) или целине (перфективни 
вид). Наиме, како објашњава Комри (Comrie 1976: 24), имперфективни 
вид се фокусира на унутрашњост ситуације, на њену структурираност, 
односно сегментираност, док перфективни вид сагледава ситуацију као 
недељиву целину, без упућивања на сегменте (1976:16). Подсећамо да је 
и Грубор као главну одлику перфективности навео концепт целине3.   

До сличних закључака дошао је и О. Дал [Dahl] (Dahl 1987), који је 
спровео прво обимније истраживање с информантима из 64 језика из 
различитих језичких породица, с циљем да установи прототипска одре-
ђења проучаваних видских и темпоралних категорија. Након анализе 
упитника са релевантним примерима који су попунили информанти, 
Дал закључује да је опозиција перфективно-имперфективно присутна у 
око 45 језика из узорка (Dahl 1987: 69), те да перфективност типично 
означава један догађај који се сагледава као неанализирана целина, са 
јасно одређеним резултатом или крајњим стањем (Dahl 1987: 78)4.  

Концепт крајњих тачака (енгл. endpoints), који разрађује К. Смит 
[Smith] (Smith 1986) помаже да се још прецизније одреди перфективни 
вид. Наиме, ова ауторка пише да почетна и завршна тачка ситуације 
представљају компоненте лексичког вида, односно типа ситуације (енгл. 
situation type); постојање завршне тачке посебно је битно за граматички 
вид (она га назива viewpoint aspect), јер перфективни вид назначава да је 
завршна тачка достигнута и укључена у опис ситуације. Такође је важно 
поменути да К. Смит пише и о интеракцији граматичког вида и лексич-
ког вида, односно типа ситуације који заједно чине реченични вид (енгл. 
sentential aspect). Тип ситуације (или лексички вид) заснива се на подели 
ситуација З. Вендлера [Vendler] (Vendler 1967) на активности, стања, 
остварења и достигнућа (енгл. activities, states, accomplishments, 
achievements) и битан је за тумачење крајњих тачака; наиме, ако тип си-

 
2 ''Internal temporal constituency of a situation'' (Comrie 1976: 5).  
3 Недељиву целину наводи и руски лингвиста Маслов, што критички помиње 
Стевановић (1981: 531, фуснота).  
4 ''A PFV verb will typically denote a single event, seen as an unanalysed whole, with 
a well-defined result or end-state'' (Dahl 1987: 78).  
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туације подразумева завршну тачку, онда перфективни вид у садејству 
са типом ситуације означава да је она и достигнута.  

Имајући у виду наведене поставке из типолошких и општелингви-
стичких проучавања, као и одређене поставке из сербокроатистичке ли-
тературе, у овом раду се полази од опште дефиниције да перфективни 
вид представља ситуацију као целину, без указивања на њене сегменте; 
ситуација приказана као целина подразумева да је крајња, завршна тачка 
(уколико постоји) достигнута и обухваћена том целином. Оваква дефи-
ниција омогућава како разграничавање тако и повезивање перфективно-
сти (као једног члана опозиције граматичког вида) са лексичким видом 
или типом ситуације, о чему се расправља у наредном одељку. 

 
3.2. Теличност и лексички вид 

 
Концепт теличности, који је увео Гери [Garey] (Garey 1957), односи 

се на постојање циља или завршне тачке у структури глаголске ситуације 
након које се та ситуација окончава и не може се наставити, већ само 
почети испочетка. У већ помињаном чланку, Вендлер (Vendler 1967) на 
основу теличности и још неколико других концепата попут динамично-
сти/стативности, трајности/тренутности сачинио је класификацију гла-
голских ситуација на активности, стања, остварења и достигнућа које 
чине лексички вид глагола (или традиционално акционсарт). Овом при-
ликом треба назначити да су теличне ситуације остварења и достигнућа, 
од којих су прва трајна а друга тренутна. Уколико применимо поставке 
К. Смит о крајњим тачкама, можемо констатовати да остварења подра-
зумевају завршну тачку (циљ) до које се стиже након одређеног времена 
и након које се ситуација завршава; достигнућа су тренутна и тај један 
тренутак представља и почетну и завршну тачку након које се ситуација 
окончава5. Активности су динамичне ситуације, али немају посебну 
завршну тачку (циљ), па се могу прекинути (а не завршити), а затим 
наставити. Стања не спадају у динамичне ситуације и такође немају спе-
цифичну завршну тачку, односно могу се прекинути и наставити. За ово 
истраживање битно је да теличност спада у лексички вид, а да теличне 
ситуације подразумевају завршну тачку која означава природан крај тих 
ситуација. Дакле, оваква одређења стварају одговарајућу теоријску 
основу за изучавање односа партикула у енглеским фразним глаголима, 
с једне, и перфективности и теличности, с друге стране. Наиме, као што 
је већ поменуто, теличне ситуације имају завршну тачку, а пефективни 
вид назначава да је та тачка и достигнута или обухваћена. 

 

 
5 Овом приликом се приказује класификација како ју је осмислио Вендлер, од-
носно не прави се разлика између достигнућа и семелфактива.  
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3.3. Фразни глаголи, перфективност и теличност 
 

Већ је напоменуто да се у стручној литератури партикуле енгле-
ских фразних глагола повезују са перфективношћу или са теличношћу. 
О томе пише Л. Бринтон (Brinton 1985: 175-158) и наводи да су се (посе-
бно у старијој) литератури износили ставови како партикуле имају неку 
врсту видске функције, да су маркери перфективног вида, па су обеле-
жаване као перфективне, резултативне, конклузивне, комплетивне и 
друго. Ова ауторка с правом констатује да се у стручној литератури често 
нису јасно разграничавали глаголски вид (односно граматички вид) и ак-
ционсарт (односно лексички вид), што је доводило до недоследности у 
анализи. Затим, она наводи да је за јасну анализу неопходан предуслов 
разграничење између глаголског вида и акционсарта, а када се то учини 
закључује се да партикуле означавају теличност, а не перфективност. Да 
би то доказала, Л. Бринтон наводи неколико аргумената, на пример чи-
њеницу да се фразни глаголи срећу с аспектуализаторима (или фазним 
глаголима) који означавају почетну (пример 1) или завршну фазу, што 
не би било могуће ако партикуле у фразним глаголима обележавају не-
дељиву целину (перфективност); затим, она наводи примере којима до-
казује да се фразни глаголи јављају у контекстима у којима се јављају 
теличне ситуације (достигнућа и остварења) (пример 2). Наведимо овa 
два примера: 

(1) The shoes are starting to wear out.  

(2) It took a year to use up the supplies. (Brinton 1985: 162) 

Пример (1), с енглеским фазним глаголом start, показује да ситуација 
означена фразним глагом wear out није недељива целина јер упућује на 
њен почетак; пример (2) садржи један од типичних тестова за теличност 
it took X time to V, који показује да ситуација која следи (use up) захвата 
ограничен период до достизања циља и након њега се завршава. 

Дакле, постоје релевантни аргументи за став да партикуле у енгле-
ским фразним глаголима означавају теличност. Међутим, истраживање 
Л. Бринтон показало је да се то односи на већину партикула, јер поједине 
партикуле означавају наставак ситуације, а не њено завршавање; такве 
су партикуле on, along, и away (Brinton 1985: 165-166). Полазећи од тих 
закључака, проучавање у овом раду се усредсређује на функцију три ода-
бране партикуле (away, down и on) и проверава да ли оне означавају те-
личност или наставак ситуације. Поменуте три партикуле одабране су за 
изучавање уз почетну претпоставку да се разликују по изражавању те-
личности, што се детаљније образлаже у наредном одељку. 
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4. АНАЛИЗА ПРИМЕРА 
 

У овом одељку анализирају се примери из оба дела корпуса да би 
се испитало да ли означавају теличност или наставак ситуације. У ана-
лизи се користе уобичајени тестови који указују на теличност, а које је 
увео Вендлер (Vendler 1967) и који су касније разрађивани. Тестови ре-
левантни за теличност обухватају следеће структуре: а) питање How long 
did it take to V? (Колико дуго је требало да би се V?)6; ово питање односи се 
на трајање ситуације до достизања циља, за разлику од питања How long 
did somebody V? (Колико дуго је неко V?), које упућује само на трајање, 
без импликације да постоји природни завршетак; б) адвербијална пре-
длошка фраза in X time (за колико времена) такође означава време про-
текло до достизања циља, за разлику од фразе for X time (колико времена), 
која назначава само трајање; и в) реченична структура у облику конди-
ционала If one stops Ving, on did not V (Ако неко престане да V, он није V), 
која показује да ли је глаголска ситуација хомогена, односно да ли су сви 
њени сегменти исти или постоји квалитативно другачији завршни сег-
мент који означава завршетак ситуације; уколико постоји (што је случај 
са теличним ситуацијама), ситуација се не може прекинути, а да се не 
наруши њена структура, што се проверава у овом тесту са аспектуализа-
тором stop/престати. 

 
4.1. Партикула away 

 
Као што је већ поменуто, у првом делу корпуса речник CCD бележи 

134 фразна глагола с овом партикулом и наводи следећа основна зна-
чења тих глагола: а) покрет, б) повлачење или неучествовање, в) укла-
њање, одвајање, г) скривање, складиштење, д) бацање непотребних 
ствари, уништавање, ђ) нестајање и е) настављање (континуирана актив-
ност). Дакле, CCD тек на последњем месту наводи значење настављања 
које Л. Бринтон (Brinton 1985) наводи као нетелично. Погледајмо ти-
пичне примере из овог речника: 

(3) The bus pulled away… (CCD 267)  

(4) My instructions are to stay away from him. (CCD 364)  

(5) He read one page and then threw the paper away from him. (CCD 
402)  

(6) Buried away inside the paper, in a tiny paragraph, was an account 
of his visit. (CCD 37)  

(7) All the rotten wood must be cut away and burned. (CCD 74)  

 
6 V означава глагол (verb).  
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(8) Links with the outside community withered away.  (CCD 440)  

(9) …scientists working away at perfecting the weapons… (CCD 440) 

Пример (3) означава физички покрет, удаљавање од почетне тачке; гла-
гол pull је тренутан, уз партикулу away не имплицира наставак радње, 
већ тренутак одмицања, па је овај фразни глагол теличан. То показују и 
тестови, наведимо само један: The bus pulled away in a second/*for a second; 
тест са овом предлошком фразом указује на време протекло пре реали-
зације тренутне радње, а не на трајање саме радње. Наредни пример (4) 
садржи активност stay која уз партикулу означава трајно удаљавање од 
дате тачке (од особе), па фразни глагол није теличан. Тест If one stops 
staying away from somebody one did stay away показује да ситуација не 
садржи завршни сегмент и може се прекинути без губљења значења си-
туације. Пример (5) такође садржи тренутни глагол throw, који уз парти-
кулу имплицира кратак сегмент одбацивања који се одмах окончава, па 
је фразни глагол теличан; тест He threw away the paper in a minute/*for a 
minute назначава време (минут) протекло пре тренутне ситуације ба-
цања. У следећем примеру (6) глагол bury назначава активност која уз 
партикулу имплицира резултирајуће стање, односно недоступност и уда-
љеност од погледа; дакле, овај фразни глагол теличан је јер води ка циљу, 
што показује и тест How long did it take to bury it away?, назначавајући 
време потребно до се дође до циља. Исто тумачење може се применити 
и на пример (8): глагол је активност (wither) и уз партикулу означава 
достигнуто стање, а на теличност указује и тест How long did it take to 
wither away? Последњи пример (9) другачији је, нетеличан: речник CCD 
у овој одредници констатује трајање и континуитет ситуације означене 
глаголом work, а партикула away наглашава тај континуитет; нетелич-
ност показује и тест If one stops working away, one did work away. 

У наредном одељку анализирају се релевантни примери из другог 
дела корпуса (из романа Wolf Hall) да би се проверила њихова теличност. 
Наводимо ове примере: 

(10) She slid away, says the cardinal, and no one ever saw her again. 
(96)  

(11) ...he used to run away to Lambeth to the palace… (112)  

(12) …and indeed now he wipes away a tear, because he knows the 
story… (134)  

(13) He was clarifying calf’s-foot jelly, chatting away in his mixture of 
French, Tuscan and Putney… (206)  

(14) The light is fading around them while he talks, and his voice, each 
murmur, each hesitation, trails away into the dusk. (249)  
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(15) Dr Butts has recommended him country air, and keeping away 
from fumes and smoke. (307)  

(16) A dozen of clerks scribbling away. (316) 

Први пример (10) садржи основни тренутни глагол кретања slid уз пар-
тикулу away, па је тај спој теличан јер имплицира кратко померање од 
дате тачке и заузимање удаљеније позиције, а не настављање покрета. 
Тест If one stops sliding away, one did not slide away показује да ситуација 
није хомогена јер садржи завршни сегмент, те се не може прекинути док 
се тај сегмент не достигне. Пример (11) такође илуструје теличну ситуа-
цију са глаголом кретања run, односно измештање, удаљавање од по-
четне позиције, а не продужено удаљавање. Тако тест She ran away in two 
minutes/*for two minutes доказује да се не ради о трајању бекства или о 
остајању у бегу, већ о тренутној ситуацији која је наступила након два 
минута. Наредни пример (12) такође је теличан: глагол кратког покрета 
wipe уз партикулу away означава померање објекта (a tear) од полазне 
тачке, не наставак постојеће ситуације; питање How long did it take to wipe 
away a tear? не односи се на продужење трајања ситуације, већ на време 
потребно да се ситуација доврши. Пример (13) другачији је, јер назна-
чава наставак: глагол chat уз партикулу away не имплицира границу коју 
треба достићи, нови положај који треба заузети, већ наставак ситуације 
означен основним лексичким глаголом. На такав закључак упућује и 
тест He chatted away for half an hour/*in half and hour. Партикула away и у 
следећа три примера (14, 15, 16) не означава теличност, већ додаје 
импликацију настављања: глагол trail (14) јесте активност, а партикула 
не поставља тачку до које треба учинити покрет или коју треба достићи 
– покрет је недефинисаног трајања; глагол keep (15) својом семантиком 
већ упућује на продужавање ситуације, а партикула away ту импликацију 
појачава, не додајући границу или циљ; глагол scribble (16) јесте актив-
ност, а партикула away назначава наставак те активности без уношења 
ограничења или рока. Тест If one stops trailing away/keeping away/scribbling 
away he did trail away/keep away/scribble away указује на хомогеност струк-
туре ове три ситуације чији су сви сегменти исти, односно не постоји ква-
литативно другачији завршни сегмент. 
 

4.2. Партикула down 
 

По речнику CCD, партикула down у споју са лексичким глаголом 
има разнолика значења, и то: а) покрет и позиција, б) смањивање, сни-
жавање, б) учвршћивање, в) падање, нападање, г) поражавање и потиски-
вање, ђ) завршавање, употпуњавање, е) једење и пијење, ж) писање и бе-
лежење, з) чишћење, гланцање и и) рад и активности. Наведена значења 
крећу се од општијих (физичко кретање, завршавање), па до сасвим спе-
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цифичних (једење/пијење, писање), али не указују директно теличност 
или ателичност. Наведимо типичне примере из првог дела корпуса: 

(17) The rain still poured down. (CCD 260)  

(18) Turn the sound down. (CCD 420)  

(19) The lid of the box was nailed down. (CCD 229)  

(20) How much is it going to cost us to cut all these trees down? (CCD 
74)  

(21) It is now economically viable to melt down old glass. (CCD 219)  

(22) Come on, you'd better drink that down. (CCD 90)  

(23) ...noting down his observations as he made them. (CCD 230)  

(24) First, clean down the walls. (CCD 51) 

Ови примери одсликавају прилично широк опсег значења фразних гла-
гола са партикулом down. Први пример (17) илуструје нетеличан спој 
глагола и партикуле: глагол pour је активност, а партикула down назна-
чава смер реализације ситуације; међутим, партикула не имплицира да 
субјекат (the rain) досеже одређени нижи положај и остаје у њему (чиме 
би се створили услови да ситуација буде телична), већ се реализација си-
туације наставља у истом смеру без лингвистички обележеног ограни-
чења. Тест The rain poured down for two hours/*in two hours доказује да се 
ради о трајању без датог завршетка. Други пример (18) теличан је: глагол 
turn је тренутан, те уз партикулу назначава достизање нижег нивоа (у 
овом случају звука), после чега се ситуација окончава. На то указује и 
тест If one stops turning down the sound, one did not tun down the sound. Сви 
следећи примери (19, 20, 21, 22, 23, 24) телични су: основни глаголи су 
тренутни (nail, cut, note) или трајне активности (drink, melt, clean). Парти-
кула down уз тренутне глаголе означава позицију коју теба заузети, а у 
пренесеном смислу потпуно извршење ситуације; са трајним глаголима 
ова партикула такође упућује на потпуну довршеност ситуације озна-
чене основним глаголом – основно значење нижег нивоа проширује се у 
значење извршености до краја. Граматичност питања How long did it take 
to nail down/cut down/melt down/drink down/clean down? доказује да у свим 
овим ситуацијама постоји граница, односно време потребно да се она 
досегне и достигне природан крај. 

Други део корпуса приказаће се кроз следеће примере: 

(25) Then he knocks him down in the yard… (7)  

(26) At midday Elizabeth lay down. She was shivering, though her skin 
burned. (103)  

(27) ... about the monastic houses he has closed down. (126)  

(28) …they will pull the power of the church down… (289)  
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(29) He puts down his pen and looks up. (314)  

(30) We have to win the debate, not just knock our enemies down (340)  

(31) I have not seen you since the cardinal came down. (400) 

Сви наведени примери из другог дела корпуса садрже теличне фразне 
лексеме, јер партикула down означава или физички покрет наниже и 
достизање одређене позиције или се значење 'нижи ниво' проширује у 
импликацију потпуне довршености. У значењима у овим спојевима 
основни глаголи су тренутни (knock, lie, close, pull, put, come). Глагол knock 
наводи се у два примера; у првом (25) има основно просторно значење 
'спустити на нижу позицију', а у другом се (30) значење 'нижа позиција' 
проширује у значење 'пораженост, подређеност'; у оба случаја партикула 
имплицира завршни сегмент, положај или стање, који представљају циљ. 
То показује и следећи тест: If one stops knocking somebody down, one did not 
knock them down – ситуација се не може прекинути пре природног краја, 
јер није хомогена. У примеримa (26) (lie down) и (29) (put down) парти-
кула такође има просторно значење, спуштање објекта (his pen) или суб-
јекта (Elizabeth) на нижи ниво и остајање на том нивоу; цела фразна лек-
сема, дакле, подразумева теличност – постављање у дату позицију, што 
доказује и тест He put it down/lay it down in a minute/*for a minute. Пример 
(27) (close down) има апстрактније значење, а партикула down имплицира 
достизање стања означеног основним глаголом (затварање), дакле уводи 
теличност; питање How long did it take to close it down? то јасно показује. 
Преостала два примера (28, pull down и 31, come down) такође изражавају 
апстрактнија, а не основна просторна значења: у оба се случаја спуштање 
на нижи ниво проширује у заузимање лошије позиције у друштву, губ-
љење моћи и функције, те остајање у тој позицији; дакле, партикула у оба 
случаја назначава теличност, што показује и следећи тест: If one stops 
pulling down/coming down, one did not come down. 
 

4.3. Партикула on 
 

Речник CCD бележи знатан број значења за ову партикулу која 
функционише као предлог и као прилог; када је она прилог, помињу се 
следећа основна значења: а) покретање, положај, б) додавање, припа-
јање, в) настављање, г) напредовање, подстицање и д) почињање. Наве-
димо типичне примере и за ову партикулу: 

(32) Some angry passangers were getting on. (CCD 125)  

(33) She put her glasses on. (CCD 283)  

(34) He ran up the stairs switched on the light on the landing. (CCD 
381)  

(35) It was the worst possible place to carry on this research. (CCD 42)  
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(36) Some struggled on, but those who couldn't were left for dead. (CCD 
375)  

(37) I felt restless and wanted to push on. (CCD 274)  

(38) They moved on as soon as the clouds lifted. (CCD 225) 

Наведени примери указују на поделу ових фразних глагола у две групе: 
теличну и нетеличну. Телични су примери (32), (33) и (34) јер подразу-
мевају завршну тачку након које следи променa ситуације. Основни гла-
голи у овим реченицама тренутни су (get, put, switch) и означавају фи-
зичке покрете уласка, постављања предмета на лице, померања преки-
дача; након тих покрета ситуација се мења и окончава. На теличност ука-
зује и један од поменутих тестова: How long did it take to get on (the bus)/put 
on (the glasses)/switch on (the light)? Пошто су све ове ситуације тренутна 
достигнућа, одговор на ово питање односи се на време протекло пре тре-
нутка реализације догађаја. Преостала четири примера (35, 36, 37, 38) 
нетелична су; њихови основни глаголи (carry, struggle, push, move) јесу 
активности које могу да трају, а партикула on у целокупну фразну лек-
сему уноси значење настављања те основне ситуације, без промене или 
новоствореног резултата. Нетеличност доказује и овај тест: How long did 
they carry on/struggle on/push on/move on? Test *How long did it take to carry 
on/struggle on/push on/move on? није граматичан у наведеном значењу 
ових фразних глагола јер подразумева завршни сегмент и окончање са 
одређеним резултатом. 

Примере из другог дела корпуса са реченицама из савременог ро-
мана илуструју наредне реченице: 

(39) You don’t get on by being original. You don’t get on by being 
bright. You don’t get on by being strong. You get on by being a 
subtle crook… (60)  

(40) Go on. What happened next? (80)   

(41) Some prayed and some swore, some just kept on counting. (99)  

(42) If the old king had not staggered on a few more years, the wars 
would have been to fight all over again. (255)  

(43) I took my cut and stayed on to sell the mules. (292)  

(44) Anne … put your cap back on. (128)  

(45) He pulls on his shirt. (336)  

(46) …and a young woman by name Elizabeth Barton started to put on 
shows for them. (382) 

Као што наведени примери показују, у другом делу корпуса преовлађују 
нетелични фразни глаголи са партикулом on. Такви су глаголи у првих 
пет реченица (39-43); основни глаголи у тим реченицама јесу активности 
(get, go, keep, stagger, stay), од којих је један и глагол кретања (go, 40). Сви 
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ови глаголи означавају ситуације које трају дуже или краће време, а пар-
тикула on додаје значење продужавања тог трајања. Глагол get (39) у иди-
оматизованом је споју са партикулом on и значи 'успевати, добро прола-
зити'; глагол keep (41) својом семантиком већ имплицира одржавање и 
настављање, као и глагол stay (43). Нетеличност потврђује тест If one stops 
getting on/going on/keeping on/staggering on/staying on, one did get on/go 
on/keep on/stagger on/stay on. Преостала три примера (44, 45, 46) телична 
су; прва два садрже тренутне глаголе (put, pull), који означавају покрете 
и померање објекта (cap, shirt), који остаје у новој позицији стварајући 
резултат и окончавајући дату ситуацију. Глагол put (46) проширио је зна-
чење у 'поставити представу', а партикула on имплицира 'на сцену, по-
зорницу', чиме се долази до промене стања, а не до наставка постојећег. 
Тест How long did it take to put on that show указује на време потребно да 
се стигне до резултирајућег новог стања, односно до природног завр-
шетка ситуације. 
 

5. ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК 
 

Као што је наглашено у уводном делу, на основу поставки из реле-
вантне литературе да партикуле у енглеским фразним глаголима већи-
ном означавају теличност, у овом раду проучена је теличност енглеских 
фразних глагола са партикулама away, down и on. При томе, теличност је 
одређена као постојање крајње, завршне тачке у ситуацији након које се 
ситуација окончава. Анализа примера из сачињеног корпуса делимично 
је потврдила почетне претпоставке.  

Када се ради о партикули away, почетна претпоставка била је да та 
партикула у фразним глаголима у већини случајева означава наставак 
ситуације, а не теличност. Међутим, први и други део корпуса показали 
су да већина фразних глагола с овом партикулом (око 60%) ипак назна-
чава теличност. Наиме, анализа је указала на то да семантика и тип гла-
голске ситуације основног глагола (посебно обележје трај-
ност/тренутност) у споју са партикулом одређују и теличност целе 
фразне лексеме. Тако тренутни глаголи са партикулом away у свим слу-
чајевима имплицирају теличност, јер тренутни основни глагол ствара 
промену ситуације, а партикула својим основним значењем (удаљавање 
или одвајање од дате тачке/позиције и остајање у тој резултирајућој по-
зицији) или проширеним значењем наглашава завршну крајњу тачку (на 
пример, pull away, throw away). Уз основне глаголе који су активности са 
одређеним трајањем ова партикула у корпусу гради и нетеличне и те-
личне фразне глаголе. Нетелични спојеви означавају наставак, проду-
жење ситуације означене основним глаголом (који не морају бити гла-
голи кретања, на пример, work away, chat away) уколико се током тог 
наставка само понављају исти сегменти без стварања новог квалитета у 
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ситуацији. Уколико понављање доводи до остварања новог квалитета 
(удаљавања, постепеног трансформисања), ситуација је телична (на при-
мер, wither away, run away).  

Примери из корпуса са партикулом down потврдили су почетну 
претпоставку да ова партикула уноси значење теличности у фразну лек-
сему. Само у једном примеру из корпуса партикула down у фразни глагол 
није унела теличност, већ продужетак ситуације, уз понављање и без но-
вог квалитета (pour down). У том случају основни глагол је активност, а 
партикула својим основним просторним значењем (покрет ка доле) није 
унела нову компоненту у основну ситуацију, а нема услова ни за форми-
рање проширеног значења (довршавање ситуације), па цео фразни гла-
гол назначава само понављање већ постојећих сегмената радње. Сви 
остали примери из корпуса са овом партикулом телични су, како они у 
којима је основни глагол тренутно достигнуће (на пример, knock, pul, put) 
тако и они у којима је основни глагол трајна активност (на пример, melt, 
clean). У свим тим теличним фразним лексемама партикула down озна-
чава: а) физички покрет наниже који доводи до промене позиције 
објекта или субјекта (на пример, cut down, lie down), чиме се уводи крајња 
тачка, односно ситуација постаје телична, и б) пренесено значење (пад у 
друштвеној хијерархији, снижавање звука, потпуна довршеност, на при-
мер turn down, melt down, pull down), које такође имплицира циљ.  

Анализа треће партикуле on почела је уз претпоставку да та парти-
кула не означава теличност, већ наставак ситуације; међутим, корпус је 
само делимично потврдио ту претпоставку. У првом делу корпуса, у реч-
нику CCD, који систематично набраја сва значења фразних глагола са 
овом партикулом, у око 30% случајева фразне лексеме биле су теличне; 
у другом, књижевном делу корпуса теличних фразних лексема било је 
мање, око 10% (на то је вероватно утицао жанр, односно ситуације које 
се описују у роману). Телични фразни глаголи са овом партикулом 
садрже тренутне глаголе (на пример, put, pull, switch), који, као што је 
већ поменуто, доводе до промене ситуације, најчешће покретом који 
одређени објекат поставља на дату површину или помера неки део тог 
објекта. Нетелични глаголи сви су активности, не обавезно и глаголи кре-
тања (на пример, carry, move) с извесним трајањем, а партикула нагла-
шава да се ситуација означена тим глаголом наставља.  

На крају, може се констатовати да је проучавање теличности три 
наведене партикуле помогло да се детаљније сагледа и изнијансира 
функција те три партикуле у оквиру енглеских фразних глагола. Наиме, 
уз теоријску поставку да партикуле утичу на обележја у оквиру типа гла-
голске ситуације (лексичког вида) фразног глагола, испитивана су два 
обележја која тип глаголске ситуације обухвата: теличност и континуа-
тивност. Установљено је да партикула down (уз један изузетак) уноси обе-
лежје теличности, а да друге две партикуле (away, on) уносе или једно 
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или друго обележје, пре свега у зависности од семантике основног гла-
гола и још једног обележја типа глаголске ситуације – трај-
ност/тренутност. Ови резултати указују на одређене тенденције које сва-
како треба проверити на већем корпусу. 
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TELICITY OF ENGLISH PHRASAL VERBS WITH THE PARTICLES  
AWAY, DOWN AND ON 

 
Summary 

 
English phrasal verbs belong to the group of multi-word verbs 

consisting of a lexical verb modified by an adverbial particle. Phrasal verbs 
have been studied from different theoretical perspectives, from phonology 
(stress of the particle), morphosyntax (position of the particle in a clause) 
to semantics. One of the frequent topics for investigation has been the 
function of the particle. Namely, linguists have studied the contribution of 
the particle to the meaning of the entire phrasal verb as a unit, starting from 
the standpoint that the particle is a modifier of the lexical verb. These 
studies included two trends: the first (older) one assumed that the particles 
denoted grammatical perfective aspect, the second one that they denoted 
telic lexical aspect (traditionally aktionsart, cf. Brinton 1985). Taking into 
account relevant arguments from previous research, this research starts 
from the assumption that the majority of particles denotes telicity and some 
of them (like along, away, on) continuation. Defining telicity as a goal to be 
reached, the final endpoint of a situation after which the situation ends, this 
paper discusses the function of the particles away, down and on in phrasal 
verbs from the compiled corpus. The corpus consists of two parts: the first 
part includes examples from a dictionary of phrasal verbs, and the second 
examples excerpted from a contemporary British novel. Typical tests 
proposed by Vendler (1967) were used to determine telicity (How much did 
it take to V; in X time; If one stops Ving, one did not V). The initial hypotheses 
were that the particle away denotes continuation in most phrasal verbs, that 
the particle down denotes telicity only and that the particle on typically 
denotes continuation. These hypotheses were partly confirmed after the 
analysis of the corpus: a) in more than the half examples from the corpus 
the particle away denoted telicity, but it also denoted continuation; b) the 
particle down denoted telicity; c) the particle on primarily denoted 
continuation, but in about 30% of the analyzed phrasal verbs it denoted 
telicity. The analysis showed that the significant factor for the telic or 
continuative reading was the semantics of the lexical verb, as well as the 
lexical aspect of the lexical verb, particularly the feature 
duration/momentariness. 

Key words: telicity, perfectivity, phrasal verbs, particle, the English 
language
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О ТЕРМИНУ bo[naninq И(ЛИ) БОШЊАК 1 
 

У раду се испитује употреба термина bo[naninq као вла-
стите именице која припада творбено-семантичкој групи ријечи 
којима се лица именују по поријеклу или мјесту (држава, град, 
предио) живљења. Старосрпске средњовјековне повеље илус-
трују семантички садржај овог назива као средњовјековног тер-
мина којим се означавала територијална припадност земљи 
Босни, а не етничка припадност њеног етнички српског станов-
ништва. Такође, из прагматичке перспективе језичког контекста 
који образује истовремено садејство језичког (реченичког) и 
ванјезичког контекста, значење истог имена, тј. творбеног 
дублета Бошњак сагледава се кроз текстове из XIX стољећа.  

Кључне ријечи: Босна; bo[naninq, dobri bo[nane, Бошњак; 
Срби; семантички садржај; географска и државна одредница; 
исламизација 
 

 

 
* zorica.nikitovic@flf.unibl.org 
1 Рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта Српски писани споме-
ници средњовјековне Босне и Хума (бр. 1251604) који суфинансира Министарство 
за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационе технологије 
Републике Српске. Аутор захваљује историчару др Невену Исаиловићу на кори-
сним сугестијама. 
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1. Стварност етничких односа у средњем вијеку разликује се од но-
вовјековних подијељености и савремених интегрисаности друштвених 
група. Рефлексација друштвене проблематике може се пратити кроз је-
зик, и на лексичком нивоу илустровати термином Бошњанин, властитом 
именицом насталом од хидронима2 Босна, која је транспозицијом 
постала хороним, назив земље, „Босна земља“3, а потом суфиксацијом 
*bosn+(j)aninq > bo[naninq, назив за становника Босне, термин који често 
срећемо у старосрпским повељама. 

Са творбено-семантичког аспекта, овај термин не представља ни-
какаву новину у систему именовања лица по мјесту рођења или жив-
љења, напротив, дубоке је старине и потврђен у најранијим старословен-
ским богослужбеним споменицима који су превођени са грчког језика. 
Именовања лица по мјесту њиховог поријекла, вршено је помоћу су-
фикса  -ĕnin(x)/-(j)anin(x), који је у старословенском језику био високо-
продуктиван, посебно са основама грчког поријекла (Ефимова, 2006, 
стр. 93). Како је показао О. Н. Трубачев, суфикси -ĕnin(x)  и -(j)anin(x) 
варијанта су једног суфикса -ĕninx/-(j)aninx, који се јавља као аломорф, 
а избор је зависио од природе сугласника којим се завршавала мотивна 
ријеч. Аломорф -ĕninx долазио је послије сугласника t, p, s θ, r и m 
(izdrailitĕninx, etiopĕninx, agarĕninx, и др.), док основе које су се заврша-
вале сугласницима: d>žd (graždanin), n>ń (soluńanin), m>ml' (rimljanin), 
итд., имале су аломорф -(j)anin(x) (1982, стр. 3−15). Суфикс -ĕnin(x)/-
(j)anin(x) у старословенском језику „специјализовао“ се за творбу име-
новања лица по мјесту (држава, град, предио) живљења или поријекла, 
ʻгородʼ → ʻгражданинx, жител городаʼ; ʻЕгипетʼ → egVpqtĕninx 
ʻегиптянинʼ; ʻСодомʼ→  sodomlʼaninx ʻжитель Содомаʼ; а такође директно 
од основа грчког поријекла у форми именовања племена и народа: 
agarĕninx ʻагаряне (племя)ʼ од грч. основе Άγαρην-οί и др. (Ефимова,  
2006, стр. 93−95). 

С обзиром на речено, поставља се питање да ли термин bo[naninq 
можемо назвати етнонимом, именом „koje označava narodnosnu ili 

 
2 „Kako su nazivi za sve veće savske pritoke predslavenski i predrimski, mora se 
uzeti da je i Bosna predslavenska (zacijela čak i predindoevropska riječ). Upoređuje 
se s imenom lijevog savskog pritoka Bosut, kojemu je potvrđeno predslovensko ime 
Basante“ [...] „Bosna, hidronim, pritoka Save, izvor blizu Sarajeva otuda naziv 
predjela gdje izvire Vrhbosna, horonim potvrđen kod Porfirogeneta  Bosona; pridjev 
na –ski bosanski; etnici na –qc m. prema f. na -ka: Bosanac, gen. -anca  (također 
prezime) prema Bosanka f. (također ime uzvisine kod Dubrovnika Bosanka)“ (Skok, 
1971, стр. 191). 
3 Бос+на, супстантивни адјектив, „слано корито, мјесто, гдје се врењем слане 
воде приређује со“. „Стародревно значење имена Босне јест дакле: с о л н а  з е 
м љ а.“ (Талоци,  1889. стр. 10−11 и 11−12).   



 
Наука и стварност 2019 

 233 

etničku skupinu“, или етником, „naziv za ime stanovnika nekog naseljenog 
mjesta, kraja, zemlje ili države“ (Simeon, 1969, стр. 325)? С етимолошког 
аспекта, оба ова лингвистичка термина садрже коријен етнo- < εθνόϛ у 
значењу ̒ етносʼ, ̒ народʼ, „označuje vezu s narodom, narodnošću“ (Simeon, 
1969, стр. 325), па је питање да ли је уопште могуће назив bo[naninq, а 
потом и његове по постању новије творбене дублетне форме Босанац и 
Бошњак, мјерити савременом научном апаратуром, будући да је у 
нововјековљу дошло до помјерања представа о сродности појмовних 
поља (Грицкат, 1977, стр. 120). Опаска општег карактера „да ли смо спо-
собни да схватимо прошлост а да јој не намећемо своје виђење, које дик-
тирају наша властита средина и наше време?“ (Гуревич, 1994, стр. 34), 
може се још уже усмјерити сугестијом историчара С. Ћирковића „како је 
неопходно потребно критички се замислити над методима нашег миш-
љења о етничким стварима, како је неопходно ревидирати концептуални 
апарат, прилагодити га стварности онога времена коју проучавамо да би-
смо могли успешно проучити и описати етничку проблематику поједи-
них епоха (Ћирковић, 1975−1976, стр. 270). Управо „болест босанског 
муслиманског интелектуализма да измитологизује целу прошлост“ а 
која је постала и инострана зараза (Екмечић, 2007, стр. 536), са језичко-
историјског аспекта најoчигледније се може аргументовати  кроз систем 
именовања који је средњовјековног постања и вишевјековне језичке тра-
диције српског народа.  

Циљ овог истраживања јесте да испита језичке контексте у којима 
се употребљава назив bo[naninq како би се провјерило да ли има историј-
ске утемељености овај назив сматрати  етнонимом. Хипотеза рада јесте 
да термин bo[naninq, синониман називу bosanqcq, именује, ʻстановника 
Босне, лице које живи или је поријеклом из Боснеʼ, односно „русага бо-
санскога“ или „земље Босне“. За корпус истраживања узете су старосрп-
ске повеље које садрже овај назив. Будући да нас је интересовало да ли 
након средњег вијека долази до промјене значења овог назива, поред 
пословно-правне писмености из XIV и XV стољећа, методом синхроног 
пресјека и са прагматичког аспекта упоређивани су језички контексти 
термина Србин, Бошњак, мухамедовац из неколико текстова часописа 
који су у Босни и Херцеговини објављени на међи XIX и XX стољећа, Бо-
санске виле и Гласника земаљског музеја, као и рјечници српског језика. 

 
2. Питање семантичког садржаја назива који су предмет овог 

истраживања не може се рјешавати без помоћи историјске науке. У сред-
њем вијеку, познато је, Босна не обухвата простор који обухвата данас, 
нити је њена етничка и демографска структура слична данашњој. Кроз 
различите историјске периоде државе су мијењале своје територијалне 
границе па је тако и Босна кроз историју мијењала свој територијални 
обухват и друштвено уређење. Највећи дио простора данашње Босне и 
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Херцеговине кроз читав средњи вијек састојао се од низа „земаљаˮ, о 
чему међу историјским изворима прије свега свједоче повеље.  

На основу увида у дипломатар средњовјековне Босне, историчар Н. 
Исаиловић сматра да Бошњани нису била народносна одредница и да се 
овај назив првобитно односи на „земљу“ Босну, што доказује чињеница 
да постоје и „добри Усорани“. У каснијим периодима наведени израз 
прераста оквире „земље“ почињући да означава државу Котроманића. 
„Али ни тада се не ради о народној већ о државној припадности. Шта-
више, термин „добри Бошњани“ среће се искључиво у канцеларијама 
Котроманића, док обласни господари, који су припадници истог народа, 
али не и владари читаве краљевине, своје племство називају искључиво 
„добрим људима“. Да се радило о народносној одредници, и они су их 
могли називати „Бошњанима“ (Исаиловић, 2014, стр. 460).  

Свједоци и јемци у Повељи краља Стефана Дабише кћери Стани 
(Рудић, 2005, стр. 173−192) тако су властела − wt bosne  (176/18), wt(q) 
hlqmske zemle (176/21−22), wt dolqnihq krai 176/23, wt usore (Г2011/4; 24/9). 
И у интитулацији босанских владара од бана Стефана II наводе се све 
земље којима господари босански владар: Босна, Усора, Соли, Доњи 
Краји и Хумска земља, а у вријеме бана Твртка помиње се и Подриње, 
Западне стране и Приморје, што одражава територијално проширење бо-
санске државе (Рудић, 2005, стр. 178). Примјери повеља из средњовје-
ковних владарских канцеларија Котроманића најбоље показују семан-
тички опсег датог имена. Повеља бана Стефана (1332, 15. августа) 
Дубровчани уређују како ће се расправљати међусобни спорови 
(Стојановић, 1929, стр. 43−45) садржи чак десет пута употријебљену лек-
сичку опозицију, географско-политичку одредницу bo[naninq 
││dMbrov;aninq. 

ako ima dMbrov;aninq ko} pravdM na bo[naninM da ga pozove pryd godna bana 
(23. октобар 1332) (Стојановић, 1929, стр. 43/5−6); 

ako li govori bo[naninq na dMbrov;anina da ga pozove prydq dMbrov;ani na poredM 
(23. октобар 1332) (Стојановић, 1929, стр. 43/11−12); 

ako bo[naninq Mhiti M dMbrov;anina za kon] a wnq bMde Mkraden illi MhM[enq 
(23. октобар 1332) (Стојановић, 1929, стр. 43/24−26); 

i ako bo[naninq bMde dM/anq a pobegne izq bosne z dMgomq da mM niE viere ni 
rMke W godina bana (23. октобар 1332) (Стојановић, 1929, стр. 43/28−29);   

dMbrovnikq by[e wtvorenq vqsakomM bo[qn]ninM kMpovat(q) wrM/q] i izqnesti 
(18. октобар 2012) (ПВС 2014/24,4); 
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ali pryd kral] Mgarqskowga a ili pryd godna kral] tvrqtka bosanskoga ali inowga 
bo[nanina4 ali pryd godna srqpskowga ali latinskoga ili ine vrqste ;loveka (25. окто-
бра 1432) (Стојановић, 1929, стр. 620/111−115,2); 

alli prydq prysvytlymq godnwm cezaromq rimqscymq i kralemq Mgrqscym ali prydq 
cremq tUrscymq alli prydq kral] bosanskoga alli inowga bo[nanina ali prqdq godna 
srqpskoga ali latinina alli ine vrqste ;loveka (10. октобар 1435) (Стојановић, 
1934, стр. 36/15−21,2);  

a sq bo[n(])ni ti napravismo do drMgwga zgovora kako va[a l}bavq by (26. 
март 1405) (ДП2, 2011, стр. 68/11), итд. 

 
Испитујући помене српског имена у средњовјековним босанским 

повељама и писмима XIII-XV стољећа, Н. Исаиловић даје осврт на пи-
тање постојања и постојаности традиције о српској државности почевши 
од познатог списа византијског цара Константина VII Порфирогенита De 
administrando imperio, који у поглављу о Србији сматра Босну посебном 
земљом у оквиру тадашње српске државе, земљицом са два насељена 
града и облашћу у којој живе Срби5. Такође, према Љетопису Попа 
Дукљанина, Србија је подијељена на Рашку и Босну, с тим да се потоња 
протеже од Дрине до Борове планине, за коју се сматрало да се налазила 
око тока ријеке Врбас или негдје према Ливну (Шишић, 1928, стр. 307;  
Кунчер, 2009, стр. 162−163, цит. према: Исаиловић, 2018, стр. 265).  Вла-
дари Босне у својим документима немањићке владаре досљедно су нази-
вали „владарима Рашке а не Србије (Српске земље) или Срба. Српска 
историографија је углавном на становишту да се ради о свесном избору 
босанских владара да Немањићима не признају ексклузивно право на 
владавину свом Српском земљом, јер су и себе видели делом српског кор-
пуса али и одвојеним државно-правним ентитетом“ (Исаиловић, 2018, 
стр. 265).   

Када у Повељи бана Стјепана Котроманића кнезу Вуку и Павлу 
Вукославићу бан Стјепан II Котроманић потврђује баштину, он за цара 
Душана каже да је цар  рашки, а не цар Срба, дакле, не говори цар Срба, 
јер се у овом контексту и он сматра српским владарем. „Свест да је Босна 
била једна од српских држава постојала је у време бана Стјепана 

 
4 В. фонетски дублет bo[n]nin] (Стојановић, 1929, стр. 620/111,1).  
5 Ради се о изворној земљи Босни, простору дуж тока Миљацке и Босне, од Ро-
маније до Зенице. Вјероватно је од почетка у њеном саставу била и долина 
Лашве, тј. околина данашњег Травника (Živković 2010, стр. 161−180; Anđelić, 
1982, стр. 9−84; Mrgić-Radojčić, 2004, стр. 43−56, цит. пр.: Исаиловић, 2018, стр. 
265).  
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Нинослава, који је српске краљеве називао рашким, а своје поданике 
Србима“6 (Мргић-Радојичић, 2002, стр. 85). 

Истовремено, у Повељи Стефана Остоје Дубровчанима босански 
владар Стефан Остоја, као kralq srqblemq, bosni i pomori} i vsimq zapadqnimq 

stranamq, позива се на своје српско предачко насљеђе и босанско поли-
тичко-географско поријекло: preysto moihq praroditelq gospode srqbske i bosanqske 

(ПСО, 2008, стр. 124/5), али у истој се повељи изражавајући само гео-
графско-политичком одредницом: zemle moi praroditelie gospoda ra[ka i 

bosanska (ПСО, 2008, стр. 125/27−28). И Дубровчани, такође, у својим 
писмима из 1405. године користе обје формуле, и рашки и српски: imamo 
zapise  i povelE wd gospode srqbqske i bosanqske i wd svetopo;iv[agw kral] tvrqtka 
(ДП1, 2008, стр. 62/26);  Inyhq mnozyhq gospodq I vlastelq ra[cyhq i bosanscyhq 

(ДП2; 71/10).  

Дуга историјска државотворна традиција, као што видимо, а не 
етничка посебност, разлог је што истовремено с адјективом српски егзи-
стира и босански: Er ste vi wd staryhq gospodq bosancyh  (јер сте од старе босан-
ске господе) (ДП2, 2011, стр. 68/9). 

У старосрпским повељама, поред сингулативног облика, налазимо 
множински7 квалификатив dobri bo[nane /„добри Бошњани“/, или dvMma na 

desete dobryhq bo[nanq  /„дванаест добрих Бошњана“/. У повељи бана Твртка 
Котроманића којом даје „вјеру/виру/веру господску“ кнезу Влатку 
Вукославићу,  „добри Бошњани“ се помињу три  пута: 

(1) dali sM vyrM svo} gospodqskM I prisegli sM dvMma na desete dobryh bo[nanq. 
(2)  na to mM sM verM dali I prisegli dvMma na desete dobryh bo[nanq. (4) a 
tomM svydoci dobri bo[nane pMrq:a voevoda i sq bratiwmq, ivahqnq 
ivanovi:q i sq bratiwmq  vladislavq wbradovi: i sq bratiwmq..  (ПТК4, 
2005, 116, 6−7); 

(2) a tomou svydoci dobri bo[nane: knezq vlai dobrovoevi:q i sq bratiwmq; 
kazncq sqnqko i sq bratiwmq; /oupanq crqnMgq i sq bratiwmq (ПТК2, 
2003, стр. 169, 13−14); 

(3) prisegla e gospoy bana mati i ne sinq gospodinq banq tvrqtko dvMma na desete 
dobryhq bo[nanq knezM vlatkM vlqkoslavi:M (ПТК1, 2003, стр. 72, 3); 

(4) dali sM vyrM svo} gospodqskM i prisegli sM dvMma na desete dobryh bo[nanq. 
knezM vlatkM vlqkoslavi:M I negovM dytetevy da ny M nihq svezanikq ni 

 
6 Различита динамика употребе српског, рашког и босанског имена кроз разли-
чите историјске периоде која се може пратити у повељама излази из оквира ово-
га рада. 
7 Сингулативни наставак -inq морфолошка је одлика једнине; у једнини и дво-
јини ове именице се мијењају по првој деклинацији,  док множину творе као 
именице сугласничке промјене на -n-: kamene, kameni, итд. 
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talenikq (ПТК3, 2005, стр. 100, 5); a tomM svydoci dobri bo[nane 
(ПТК4, 2005, стр. 116, 5); 

(5) pristavi i svidoci dobri bo[nane i ousorane (ПТК1, 2003, стр. 
81/31−31), итд. 

 
Категорија добрих Бошњана односи се на истакнуту властелу босан-

ске државе или појединих њених територијалних јединица – земаља (оту-
да и термин добри Усорани)  (Исаиловић, 2018, стр. 265) и представља 
листу од дванаест свједока, дипломатички обичај да се наводе представ-
ници свих земаља и појединих жупа којима је босански владар управљао. 
„Добри Бошњани“ су скуп најистакнутијих, поузданих и часних људи 
који, између осталог, врше процјену да ли је прекршена „верна служба“, 
скуп обавеза које слуга дугује своме сениору – господину (Мргић, 2008, 
стр. 17). Свједоци представљају особеност босанских повеља, јер се 
истичу по изразито великој улози у извршавању правног чина који је за-
писан у документу. „Добри Бошњани су пажљиво одабрани из редова нај-
моћније властеле, поименично се наводе, будући да не само што свје-
доче већ својим положајем и угледом гарантују да ће се садржај правног 
чина заиста испунити“ (Мргић, 2008, стр. 19). Захваљујући корпусу са-
чуваних босанских повеља, може се утврдити које су све жупе и „земље“ 
босанске имале своје представнике у датој правној радњи, у извршењу 
правног чина, тј. које су признавале власт босанског владара (Мргић-
Радојчић, 2005, стр. 99−114). 

А ко су поименице „добри Бошњани“, како је изгледао средњовје-
ковни именослов и антропонимски систем властеле zemle bosne? 

a size prisegli prqvo gospoy bana mati drMgo gospodinq banq tvrqtko tretie 
kazqncq boleslavq, ;etvrqto tep;i: ivahnq peto knezq vlai dobrovoevi:q 
[esto voevoda pMrq’a sedmo knezq mrqkoe wsmo /Mpanq crqnMgq deveto knezq 
vladislavq wbradovi:q deseto /upanq vlq;ihna tep;i:q prqvo na desete 
knezq mqstqnq bMbani: drugo na desete knezq vlatko wbrinovi:q tretie na 
desete knezq bogdanq bylhani:q  (ПТК1, 2003, стр. 71/6−10); 

vladisavq gale[ikq i vokosavq tep;qikq radosavq hlapenovik stepko 
radosalikq milo[ vMokasikq stepanq drM/;ikq bMdisavq milobratikq... 
(Стојановић, 1929, стр. 44,40−43). 

Спорадично одабрани примјери показују да је ријеч о старосрп-
ским двотематским и изведеним личним именима словенског поријекла 
те патронимима на -ић (в. Пешикан, 1982−1984; Грковић, 1983; 
Самарџић, 2019). Као што се може закључити, термин bo[naninq пред-
ставља географску, а потом политичко-географску одредницу, а не 
етничку квалификацију.  То је најприје назив за елиту „земље“ Босне, а 
затим читаве босанске државе, да би постао ознака за све оне који су 
били са територија под влашћу босанског бана или краља. По природи 
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ствари, то су углавном етнички Срби јер су они становништво језгра 
Босне, као и највећег броја земаља на које се Босна током свог развоја 
проширила (Хум, Подриње, Соли)8. 

 
3. Средњовјековни назив bo[naninq наставља свој живот у нововје-

ковљу у графемски новијем облику Бошњанин, и творбеносинонимном 
руху Бошњак, Босанац, транспозицијом се преносећи на читав низ онима: 
антропонима (презимена, надимака, имена по мужу); топонима, хоро-
нима9, истовремено морфемском творбом, тј. суфиксацијом10 образу-
јући деривациони низ. Народна јуначка пјесма, уз друге историји и на-
родној епици познате српске војводе, сачувала је антропоним Реље 
Бошњанина, једног од српских војвода који у пјесми помаже да српски 

 
8 Само су мањи дијелови проширене Босне првобитно били хрватски (Ливно, 
Гламоч, Дувно, те повремено Поуње и дијелови Далмације) (в. Ћоровић, 1935; 
Ћирковић, 1964; Mrgić-Radojčić, 2004). Подсјећамо да у вријеме националног 
препорода „Хрвати још нису успјели да кроатизују католичко становништво 
Далмације, Славоније, Босне и Херцеговине. Хрватско национално име је поз-
нато само образованим људима али далеко од тога да су га и они у почетку при-
хватали“ (Екмечић, 2007, стр. 231).  
Како показује П. Ивић, хрватско име на кајкавски терен продире у XVII в., а на 
штокавски терен од друге половине XIX в. Међу штокавцима у Славонији и коп-
неној Далмацији хрватско име се шири тек од средине XIX в., након аустроугар-
ске окупације Босне и Херцеговине (1878) међу католицима у Босни и Херцего-
вини, Дубровнику и Боки Которској и, на крају, послије Првог свјетског рата 
међу бачким Шокцима, банатским Крашованима и косовским Јањевцима. Нај-
старије језичке иновације (првенствено фонолошке и морфолошке), које су 
одвојиле српски језик од протохрватског (чакавштине) и словеначког (кајкав-
штине) настале су у Хуму, у центру језичког простора. Изворни хрватски језик 
или протохрватски заправо је чакавштина, јер се чакавци зову Хрватима од до-
сељења на Балкан у VII в., кајкавци постају Хрвати 10 вијекова касније, а што-
кавци католици 12 вијекова након досељења (в. Ивић, 1986).  
9 Hipokoristik Bošnjo (Vuk. rj.), toponim pl. Bošnjaci (Slavonija); prezime 
Bošnjaković, prema f. Bošnjakuša, Bošnjakinja; na -janin Bošnjanin (14. v., stari instr. 
pl. Bošnjami); toponim pl. Bošnjani (Križevac); prezime Bošnjanović, pridjev 
Bošnjanski (Skok, 1971, стр. 191). 
10 Како показује Рјечник српског књижевног и народног језика, творбено гни-
јездо босн- тј. аломорф бошњ- образују сљедеће изведенице: бошњак (а) врста 
вјетра; б) врста лозе и грожђа; в) врста копља); бошњака (врста јабуке); 
Бошњакиња; бошњаклук; бошњаковати; Бошњаковић; Бошњакуша; Бошњан; 
Бошњанац; Бошњани; Бошњачина; бошњачки; бошњаштво; Бошњо; Бошњин 
(РСКНЈ, 1962, 85−86, в. СР, 1852, стр. 38). Могуће је да је овај творбени облик 
увезен споља, тј. да је изникао  из мађарског језика будући да је  у мађарском 
језику данас bosnyák (чита се „бошњак“) придјев који значи „босански“. 
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сватови од Латина из Дубровника изведу испрошену младу, Јерину 
ђевојку, и поведу је у Смедерево. 

[...] „Јанко гледа Рељу Бошњанина,  
Реља скочи на ноге лагане,  
па он оде под бијелу кулу“ [...] 

(Женидба Ђурђа Смедеревца, СНП, 1845, стр. 477) 

У пјесничком опусу православног митрополита црногорско-при-
морског и владара Црне Горе Петра I Петровића Његоша (1748–1830), 
такође наилазимо на имена која су предмет наше истраживачке пажње. 
У Пјесми Карађорђу, он Бошњацима назива православне Србе из Босне – 
јер су само они притекли у помоћ у Првом српском устанку11. 

[...] „Кад то чуше Бугарци јунаци,  
Херцеговци и млади Бошњаци  
Млоги родна мјеста оставише,  
У Србију равну ускочише“ [...] 

(Пјесма Карађорђу, 1951, стр. 30) 
 

Међутим, након спроведене исламизације, иста именица почиње 
означавати Србе мухамеданце из Босне12. Највећи српски пјесник Петар 
II Петровић Његош (1813−1851) у Лажном цару Шћепану Малом 
Бошњацима назива исламизиране Србе из Босне, јер су само исламизи-

 
11 В. Маројевић (2011, стр. 36). 
12 О улози писаца у очувању од заборава етничке слике минулих епоха говори 
М. Јефтић. „Први и Други српски устанак и борба за националну еманципацију 
у XIX веку, проучавали су се, све до скоро, по моделу који је потпуно занемари-
вао чињеницу да су обе стране у том рату представљали Срби које је делила вера. 
Колико људи данас зна да су „турску“ војску на Мишару 1806. године сачиња-
вали преци данашњих муслимана: Поздераца, Биједића, Диздаревића, 
Филиповића, Тодоровића, Рајковића, који су као данас Осама бин Ладен, пови-
цима „Алаху екбер“, кидисали на Вукове рођаке на Дрини, а они су, бранећи се, 
призивали Светога Саву? Ко зна да је Сулејман-паша Скопљак, београдски везир 
чији су злочини изазвали II српски устанак, босански муслиман, чији је ма-
терњи језик српски. Све то би било заборављено да није било  Вука, Његоша и 
Андрића (Јефтић, 2008, стр. 174). Такође, занимљиво је да је аутономистички 
покрет босанске муслиманске земљопоседничке елите на челу са Хусеин-капе-
таном Градашчевићем, 30-их година, у борби са централним турским властима, 
користио косовски мотив јер је Градашчевић позивао своје присталице да се 
„Турцима освете за Косово“. 
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рани Бошњаци учествовали у војним походима против Црне Горе, њих 
Његош назива „наша родна браћа“13: 

[...] „Како бисмо ми то урадили 
Без помоћи некога другога 
Кад Бошњаци, наша родна браћа, 
Слијепи су те не виде ништа –  
Куран им је очи извадио, 
Куран им је образ оцрнио“ [...] 

                               (Лажни цар Шћепан Мали, 2768−2773) 
 
Турска освајања и дуга османска владавина изазвали су дубоке по-

ремећаје и крупне промјене у токовима историјског развитка народа по-
корених земаља. Ти поремећаји и промјене су највише долазили до изра-
жаја у етнодемографском, конфесионалном и културноцивилизациј-
ском животу и развитку народа, међу њима и српског  (Васић, 2005, стр. 
64). О процесима и посљедицама исламизације постоје бројна свједочан-
ства. „Сврши се ова књига од стварања свијета у љето 7021. (1516), мје-
сеца септембра 18. дан, у мјесту Врхбосна званом Сарајево. Тада у те 
дане у тој земљи бјеше велико умножавање агарјанских чеда (мусли-
мана), а православне вјере хришћанске у тој земљи велико умањење. 
Тада би царевање нечастивог цара Селима“14 (Стојановић, 1902, стр. 
131). Потајице писане записе на маргинама рукописаних књига потвр-
ђују турски дефтери у којима се, реципрочно смањењу хришћанских 
кућа, повећавају мухамеданске15. Процесом исламизације или турчења 
радикално је измијењена вјерска структура становништва Босне. Гово-
рећи о оновременом колориту градова у Босни, B. Ђурђев и M. Васић 

 
13 „Вјеровања Срби истражише. / Ми смо Срби народ најнесрећнији / Сваки 
Србин који се превјери / Просто вјеру што загрли другу, / Но му просто не било 
пред Богом / Што оцрни образ пред свијетом / Те се звати Србином не хоће. / 
Ово ти је Србе искобило / Робовима туђим учинило“ (Лажни цар Шћепан Мали 
2813−2821, цит. пр.: Маројевић, 2011, стр. 38−39). 
14 […] twgda bo vq tQE dni vq toi zemlQ by[e vylikoe oumno\enJE agarynqskQhq ;edq, a 

pravoslavnIe vyrQ hristJanqskQE velikoE oumalEnJE ]ko ne wbrysti se ni;to/e […].   
15 Дефтер из Цариградског архива за смедеревски санџак број 1007 фотокопије 
бр. 6−20. „Средином XVII Ricaut (Рико) још црњим бојама слика вјерске при-
лике хришћана у Турској. Укратко, не може се ни замислити чиме се Турци не 
служе, да хришћане свакога према његовој личној нарави, не доведу да се по-
турче. Среброљупце задебљају благом, сујетне и властољупце почастима и 
изгледом на висока достојанства, а плашљиве и слабе пријетњом и силом. Што 
се тиче оних који и поред свега и преко свега остану постојани у вјери, с њима 
Турци поступају као са стоком (Ђурђев, Васић, 2005, стр. 126). О овоме фено-
мену има још доста грађе, али би њено навођење захтијевало доста простора. 
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закључују да је „муслиманско становништво давало тон граду и цјело-
купном градском животу. То је становништво настало дијелом досељава-
њем етнички туђег муслиманског елемента, а дијелом исламизацијом 
нашег домаћег живља. Брз процес исламизације запажа се нарочито у 
градовима, а у Босни и на селима“ (2005, стр. 82).  

  Процеси потпуног преумљења текли су споро и били условљени 
бројним факторима. „Код исламизованог свијета који је наставио да 
живи на земљи својих предака потискивана је свијест о етничком пори-
јеклу, а изграђивана свијест о припадности широкој исламској зајед-
ници. Развој те свијести, на бази и у оквирима исламске религије и кул-
туре, водиће временом стварању посебне муслиманске етничке зајед-
нице на југословенским просторима“ (Васић, 2005, стр. 82−83).  

Официјелни прелазак на ислам није значио етнички и суштински 
преображај појединаца и народа16, тако да скоро све до посљедњих деце-
нија XX стољећа можемо код исламизираног становништва пратити 
постојање српске етничке самосвијести. Иако је и у XIX стољећу дио му-
хамеданаца одбијао да се назове Србима, о чему извјештава и Вук у 
чланку Срби сви и свуда (1836), до нашег времена сачувана су бројна свје-
дочанства o етносу Срба мухамеданаца из Босне, о њиховом етничком 
осјећању17. У часопису Босанска вила, у рубрици Пјесме Срба 
Мухамеданаца, пјесничким језиком и формом стиха, ово је јасно верба-
лизовано и сачувано од заборава. 

[...] Уздижи се пјесмо моја/ из пламених српских груди,/ смјело лети 
кроз крајеве/ ђе год сл'јепи гуслар гуди!// Уз гусала гласе миле / ђе год чујеш 
да се поје / ту слободно спусти крила / ту ћеш наћи браће моје [...]  (Пјесми, 
Нуридин Ибнул - Хаџер, Вила Босанска, март 1897, број 8, стр. 119). 

 

 
16 „Отац ми клања, мајка се крсти, а ја се каменим“  (ГЗМ 1891, књ. I, год. III, 
стр. 156).  
17 У долафу мога ђеда / с десне стране у претинцу / Кад још бијах грјешно д'јете / 
виђех малу иконицу. // Прикрадох се да разгледам / каква ли је на њој слика /  Бјеше 
сребром опточена / слика Ђорђа мученика //. Ја то онда нисам знао. / Зазир'о сам 
од аждаје  / Ал' с аждајом ко се бори / осјећ'о сам јунак да је //.  Зато само, само 
зато / Ја пољубих тог човјека / Ђед униђе, − ја се збуних − / а он рече: „Нека, нека! 
// Истог свеца љубули су наши преци к'о свечари / Па зар да је ђунах љубнут' / 
Што љубљаху наши стари. // Ал' ти нијеси пољубио / Само хардер-илијаза / и 
пољупце си пољубио / својих рахмет праотаца“. // Тако ђедо, − ал' он оде, / већ 
одавно с овог свјета / А ја чувам иконицу / поред других аманета. // Ал' ја зато 
Алах-игбер / Чврсто с' држим свог мезхеба, / А мезхеб ми ништ' не смета / Да 
србујем како треба. // (Оливерић Тузлак, Босанска Вила 1898, број 9, стр. 132). 
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[...] У куту среће наше / Ви сте ми пјесму дали: / Ти, чедо, српство 
мило /Једини идеали (Њој, Омер-бег Сулејманпашић, Вила Босанска 1897, 
број 7, стр. 103). 

Лети пјесмо мила лети / Па све здрави српско што је / Ко ће теби на 
пут стати / Кад си извор душе моје/ [...] (Лети пјесмо! Омер-бег 
Сулејманпашић, Вила Босанска 1897, број 5, стр. 67). 

Отац, мајка не знају ми / ни педесет турских ријечи  / толко знају 
и сви други / по Босни ходећи //. Ја их знадем сто и двјеста / јер се нешто 
књигом бавим / Научићу још и више а не да их заборавим //. Вјера ми је, 
вјера нам је / Ал зар зато браћо смјете / Да нас Турцим назовете и од себе 
одбијете! // Ево руке стисните је / ево груди прислушајте / Ево душе, ево 
лица / Та зар ништа не видите! // Ево пјесме није вјешта / Ал' за својим 
лети јатом / Немојте ме више врјеђат / зовите ме  Србом братом.// (Знам 
ја шта сам, Оливерић Тузлак, Вила Босанска 1898, број 5, стр. 66), итд. 

 
Истих година када Босанска вила објављује пјесме Срба мухамеда-

наца новопокренуто гласило Земаљског музеја из Сарајева Гласник зе-
маљског музеја, у свом првом годишту доноси етнографски прилог  под 
називом „Običaj šaranja svijeća o mubarek-večerima u Sarajevu“18. 

Gosp. urednik „Glasnika“ izjavio je u dodatku I. knjige „Narodne 
pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini“ da mu nije pošlo za 
rukom saznati otkle dolazi gore pomenuti običaj, koji je jedino 
sarajevski, dočim ga više nigdje u našim pokrajinama megju 
muhamedovskim elementom nema. Nego mene je, kako bih rekao, 
zapala ta sreća da razriješim ovaj mali gordijski čvor, kad sam ono za 
vrijeme školskijeh praznika proputovao nekoja mjesta Bоsne i 
Hercegovine sabirajući svakojako narodno blago. O naznačenom su mi 
običaju prilično podjednako kazivali Čehajić Muhamed, Salih Borčo i 
Salih Suljagić iz Sarajeva od koje sam trojice pribilježio stotine raznih 
zanimljivih crtica iz naroda i koje će ako Bog da, redomice izlaziti u 
našem ‘Glasniku’. 

Еfendum benum19, Bog ti dao, allah ićum20 kad je najprvlje postalo tako 
šaranje – esab jok21 godina. Do feta22 Bosne, Bog ti pomogo, bilo je ko 
ovo i danas u vas bojenje šarenih jaja. Ada još turski konj nije zahvatio 
trave u Bosni, kad je Fatih-Mehmed stoprv počeo osvajati Bosnu i kad 
su se mnogi stali turčiti, jer im se nešto magbul23 više činilo u turskoj, 

 
18 Изворни текст прилога доноси превод у тексту садржаних турских ријечи. 
19 Moj gospodine. 
20 Bog sami zna. 
21 Nema broja. 
22 Osvojenje. 
23 Milije i bolje. 
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nego u vašoj vjeri. Kada su se tako, aman, isturčili, sve im je ostalo 
tečmil24 od mala i od svega, a mnogim je još car sultan Fatih-Mehmed 
od vašeg ićrama25 i razne paje26 kao hediju27 teslim28 učinio. Pod sahi29 
kad neko nešto kulaniše30 aman, teško mu se toga okaniti. Isprva i 
njima je bilo poteško birdem31 se proći bojenja jaja, te odu pred cara i 
zamole ga, da su razi32, da im se sve uzme, fekat33 da im ovaj običaj 
ostane. Car sultan Fatih-Mehmed rekne im da će o tome divaniti sa 
najprvim hodžom; mi mu reknemo ‘šeh islam’. Be kad ovaj to čuo ne da 
ni obijeliti zuba, ilem34 na carsku se molbu umekša i rekne svijem 
Bošnjacima35,  i koji su iz Hercegovine, da svaki grad i svaka kasaba36 
donese po jedan peškeš biva caru, pa aman, koji mu se najmuteberniji37 
učini, da će onome dopustiti šaranje, ali ne jaja nego nešta drugoga. 
Svi oni to jedva dočekaju i svaki i najmanji džemat38 donese svoje 
darove, kakvi su mu se već činili, da će caru mutaber biti. Ali što je god 
došlo nahija39 kadiluka40 falana i filana41, od nikoga nije begeniso 
sultan peškeša ilem od samih sarajlija, od njih mu se najmagabulnije42 
i najpribranije učinilo. A šta su mu oni, etendum gjazum43 donijeli, 
nego lijep grumi šećera i pustekiju44 za klanjanje. Tim su oni, Bog ti 
pomogo, već unaprijed mu dovu45 potegli: da im bude njegova vlada 
slatka i da im bude život sladak i njemu s njima i njima s njime, biva 
da imadu svega dosta na pretek i izjesti i popiti i razdrijeti i da im ništa 
ne fali. A pustekijom su mu nahaberili46  da vjera, koju im on donio 

 
24 Nije propalo. 
25 Počast ili štovanje. 
26 Dostojanstvo. 
27 Poklon. 
28 Bez daljnje odgovornosti poklonio. 
29 Uistinu. 
30 Obiknuti. 
31 Odmah. 
32 Voljan ili priklon. 
33 Osim.  
34 Ipak.  
35 Bošnjo ili Bošnjak . 
36 Varošica.  
37 Najmilije.  
38 Općina.  
39 Kotar.  
40 Sudijski okrug.  
41 Svi koji su god došli.  
42 Najdragocjenije ili najmilije. 
43 Moj prijatelju. 
44 Ovčija koža od kurbana priređena za klanjanje. 
45 Zaiskali od Boga. 
46 Izjavili ili oglasili. 
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bude slatka i da to žele uvijek u njihovu hatanu i vatanu47. Ovo se 
dopadne sultanu i njegovu šeh-islamu i oni sama nama Sarajlijama 
izun učine, da možemo umjesto šaranja jaja, šarati svijeće i mukave48 
četiri puta u godini u oči mubarek49 večeri (Zovko, 1890, стр. 
416−417). 

Остављајући по страни бројне закључке које доноси овај високо-
информативни прилог, можемо запазати да је на крају XIX стољећа лек-
сичка семантика ријечи Бошњанин, тј. његове творбене варијанте 
Бошњак ʻлице које је поријеклом и(ли) пребивалиштем из Боснеʼ. Је-
зички контекст показује да исламизирани информатори под Бошњацима 
подразумијевају аутохтоно хришћанско становништво из Босне коме је 
у новоприхваћеној исламској вјери најтеже падао губитак права на про-
слављање највећег хришћанског празника − Васкрсења Христовог. 
Управо прагматички угао истраживања, будући да се прагматика бави 
ријечима у контексту који образује истовремено садејство језичког (ре-
ченичког) и ванјезичког контекста (Прћић, 2008, стр. 293), освјетљава 
семантички статус назива Бошњак у XIX  стољећу.   

И у тексту Hadžisinanova tekija јасно се прави разлика између имена 
Бошњак као географске одреднице и имена мухамедовац50 као вјерске 
одреднице. 

Kao jedna od najstarijih u našoj domovini ova je tekija na veliku glasu 
zbog njezina osnovatelja te se Muhamedovci punim pravom njome 
ponose. Rijetko će u ostalom ikoji stranac propustiti da bar jednom ne 
posjeti ovu tekiju i da ne prisustvuje bogoštovnim činima što ih ondje 
ovršuju pobožni šejhovi i derviši [...] U dugotrajnim ratovima sultana 
Murada IV (vladao od godine 1623  do 9. februara 1640) sa 
Persijancima jedno je od najglavnijih djela osvojenje Bagdada. Na čelo 
vojske stavio se sultan Murad glavom te je sam upravljao opsadom i 
jurišima na Bagdad [...]. Prigodom juriša na Bagdad odlikovao se 
ljubimac sultanov, vezir Silihdar, Mustafa-paša, koji je bio rodom 
Bošnjak iz Sarajeva (Hadžisinanova tekija, GZM, 1890, стр. 143). 

Као што се из презентоване грађе може закључити, назив Бошњак 
у XIX стољећу означава ʻособу која је поријеклом из Боснеʼ, категорију 
изворног, старосједилачког босанског живља  независно од вјероиспови-
јести. Њој је синонимна nomen propria Босанац, што доказују и рјечници 

 
47 Dom, kuća i sva domovina. 
48 Velike debele svijeće, što obično gore u džamijama. 
49 Sveta pribrana večera. 
50 У овом периоду исламски елемент назива се „мухамедовци“, „мухамеданци“, 
„мухамедовски херцеговци“. Академик М. Екмечић (2007) наводи да су босан-
ски Муслимани између 1868. и 1993. године свој идентитет мијењали чак два-
наест пута. 
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српског језика: Бошњак 1. Босанац (Вук. Рј.); 2. презиме (Дробњ. 1, 274; 
ХК 7, 448) (РСКНЈ, 1962, 85). 

 
4. Истраживање је показало да термин bo[naninq у босанским сред-

њовјековним повељама представља географску, а након тога политичко-
географску одредницу, а не етничку квалификацију тако да се не може 
говорити о етнониму. Према налазима историчара, пословно-правна 
писменост средњовјековне Босне показује да је bo[naninq најприје назив 
за елиту „земље“ Босне, а затим читаве босанске државе, да би на крају 
постао ознака за све оне који су били са територија под влашћу босанског 
бана или краља. У турско вријеме се тако називају људи који потичу из 
Босне. По природи ствари, то су углавном етнички Срби јер су они ста-
новништво језгра Босне, као и највећег броја земаља на које се Босна то-
ком свог развоја проширила (Хум, Подриње, Соли). Неколико вијекова 
исламизације вјерску слику Босне и Херцеговине радикално су измије-
нили, али назив Бошњанин, тј. његов творбено-семантички дублет 
Бошњак у XIX  и XX стољећу има исти семантички опсег и означава ста-
новника који потиче из Босне. Везивање појма Бошњанин само за исла-
мизирано становништво јесте новијег датума и нема историјско утеме-
љење. Вишевјековна културна баштина и изворна језичка грађа српског 
народа западно од Дрине, Срба Бошњанина, Бошњака или Босанаца, де-
мантује најновије политиком трасиране покушаје десемантизације ау-
тентичних српских назива Бошњанин, Бошњак или Босанац. 
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ON THE TERM  bo[naninq AND/OR BOSNIAK 
 

Summary 
 

The term  bo[naninq in the Bosnian mediaeval charters represents a 
geographical and consequently a political entry, not an ethnic qualification. 
Firstly, it was a term used for the elite of the “land” of Bosnia, thereupon 
for the whole Bosnian state and eventually it become the marker for all 
those who used to dwell in the territories owned by the Bosnian ban or king. 
During the Ottoman Turkish times, the denomination is used for the people 
who originate from Bosnia, and it is recorded as such in the defters (land 
cadaster in the Ottoman Empire). Naturally, these are mainly ethnic Serbs, 
for they are the inhabitants of the heart of Bosnia as well as of the biggest 
number of lands onto which Bosnia has spread itself during its expansion 
(Hum, Podrinje, Soli). Only minor parts of the expanded Bosnia were 
Croatian (Livno, Duvno, some parts of Dalmatia). The linkage of the 
term Bosniak to the Islamised inhabitants only has been of a recent date and 
it does not have any historical grounding. 

Key words: Bosnia, bo[naninq, dobri bo[nane, Bosniak, Serbs, semantic 
content, geographical and administrative entry, Islamisation 
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ОХРАБРУЈУЋА ФИЛОЗОФИЈА ТИШИНЕ 
О пјесништву Светислава Мандића1 

 
Светислав Мандић (1921-2003) један је од најзначајнијих 

представника лирског интимизма у српској поезији након Дру-
гог свјетског рата, чије стваралаштво није имало већег одјека ни 
код критике ни код читалачке публике. У овом раду Мандићево 
пјесништво биће контекстуализовано унутар периода обнове и 
модернистичког иновирања традиционалног лирског насљеђа 
педесетих и шездесетих година двадесетог вијека, с посебним 
освртом на поетску употребу биографије, сликовне феномене и 
елементе средњовјековне српске културе, који су код овог ау-
тора очекивано присутни у великој мјери с обзиром на његову 
примарну умјетничку вокацију сликара, односно дугогодишњег 
рестауратора и врсног кописте бројних фресака из најпознати-
јих српских средњовјековних манастира.  

Кључне ријечи: Светислав Мандић, српско пјесништво, 
лирски интимизам, сликовност у поезији, српско 
средњовјековље 
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1 Рад је настао у оквиру пројекта Књижевно-умјетничко дјело и заоставштина 
Светислава Мандића Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Руко-
водилац пројекта је проф. др Саша Шмуља. 



 
Ранко В. Поповић 

 254 

У нараштају пјесника рођених двадесетих година прошлог вијека 
било је неколико значајних лиричара интимистичке оријентације2, какви 
су Светислав Мандић (1921), Ристо Тошовић (1923), Велес Перић (1924), 
Бранко В. Радичевић (1925), Драгослав Грбић (1926), Славко 
Вукосављевић (1927), Слободан Марковић (1928) и Стеван Раичковић 
(1928). Они се првим збиркама махом јављају након Другог свјетског 
рата и стварају паралелно с лирским интимистима међуратног периода, 
међу којима се истичу Велимир Живојиновић Масука (1886), Трифун 
Ђукић (1889), Хамза Хумо (1895), Десанка Максимовић (1898), Гвидо 
Тартаља (1899), Божидар Ковачевић (1902) и Десимир Благојевић 
(1905). Унутар ове лако препознатљиве, по много чему средишње струје 
српског пјесништва, која се по свом родоначелнику Бранку Радичевићу 
често именује и као стражиловска, канонски статус у књижевноисториј-
ском смислу данас имају једино Десанка Максимовић и Раичковић, док 
се сви остали мање или више могу сматрати скрајнутим. Посебно мјесто 
у овој бројној групацији, знатно бројнијој него што то показују овдје на-
ведена имена, свакако припада пјеснику Светиславу Мандићу, чији дар 
и значај увелико надилазе скромни поетски опус. Мада је за живота обја-
вио неколике збирке стихова, он се с правом може сматрати пјесником 
једне једине и јединствене лирске књиге3. Уистину је ријеч о ствараоцу 
који је лиричар по вокацији, али је та област његовог стваралаштва ипак 
остала у сјенци конзерваторско-рестаураторског и копистичког посла, за 
који је био професионално везан готово пуне три деценије. Наиме, 
Мандић је у Београду 1950. године завршио Академију ликовних умјет-
ности и одмах по дипломирању се запослио као сликар конзерватор у 
Заводу за заштиту и научно проучавање споменика културе Србије, ода-
кле након једне деценије прелази у Галерију фресака. Године предаха од 
свог напорног рестаураторског рада професионално је посвећивао уред-
ничком послу у издавачким кућама и часописима; био је, између оста-
лог, покретач и уредник Зографа, нашег најзначајнијег часописа посве-
ћеног средњовјековној умјетности. 

 
2 Под лирским интимизмом подразумијевамо ону врсту тематско-изражајне 
оријентације коју карактерише изразита превласт афектације над когницијом, 
доминација архетипских поетских мотива какви су љубав, смрт и неумитна про-
лазност, те поступак евокације и превладавајући елегични тон. Будући да је 
оваква поетика доминантно заснована у доба романтизма, све њене касније 
обнове можемо сматрати неоромантичарским. 
3 Прву збирку под насловом Двојица објавио је коауторски с Велимиром 
Ковачевићем у Мостару 1940. (Мандићев дио у књизи носи наслов Себи и дру-
гима, а Ковачевићев Стазама младости.) Након тога слиједе: Кад млидијах жи-
вети (Београд, 1952), Милосно доба (Београд, 1960), Песме (Сарајево, 1990), те 
Звездара и друге песме (Београд, 1995), коју је сам приредио и која се може сма-
трати сумом његове лирике, том једном једином књигом. 
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Радни вијек Мандић је провео по српским средњoвјековним мана-
стирима од Студенице, Сопоћана и Дечана, преко Градца, Нове Павлице 
и Ариља, до Рамаће, Милешеве и Добруна, већином на скелама, лицем у 
лице с фрескама на којима су стари мајстори изображавали Богородицу 
и Христа Богомладенца, пророке Данила, Самуила, Арона и Јоила, 
Светог Лествичника и Јефрема Сирина, Симеона, Саву, Арсенија Првог 
и Другог, Стефана Душана, кнегињу Милицу и толике друге подвижнике 
и угоднике. За Галерију фресака у периоду од 1952. до 1965. године изра-
дио је чак четрдесет и шест копија, које су обишле многе изложбе. Кад 
се није бавио својим живописима ликовно и конзерваторски, онда је пи-
сао о њима и временима кад су настајали4. Стога се без претјеривања 
може рећи да је он интензивније живио у средњем неголи у свом вијеку 
и да је више друговао с великом господом феудалне Србије него са сво-
јим савременицима. Од чињеница које сачињавају његову биографију 
посебно је важно рођење у Мостару и младост проведена у том граду до 
августа 1941, кад је породица избјегла у Србију, спасавајући се од уста-
шких погрома. Наредна чињеница од пресудног значаја за Светислава 
Мандића и његово стваралаштво, тиче се премјештања у Београд и сту-
дија на ликовној академији, као и професионалног везивања за средњо-
вјековну умјетност иконописања. Све остало што је стало у његов дуги 
вијек не излази из оквира једног просјечног грађанског живота. Испуњен 
тишином древних манастира, живио је скрајнуто, као и његова поезија, 
мимо велеградске гужве и буке живота, чак и оног књижевног. Његова 
биографија стала је тако без остатка у његову библиографију. 

У Архиву Херцеговине, у извјештају Државне реалне гимназије за 
школску 1938/1939. годину постоји и ова биљешка: „Мандић Светислав, 
син Ристе, пензионера из Мостара, рођен 8. марта 1921. у Мостару, по-
лагао је од 13. до 21. јуна 1939. године и успјешно положио испит зрело-
сти и тиме му је призната зрелост и спремност за изучавање наука на 
високим школама и универзитетима. Мандић Светислав је школске 
1938/1939. као ученик 8. разреда гимназије урадио рад Путови данашње 
омладине према пјесми Вељка Петровића `Верујте прво`.“ То је једини 
поуздан податак који се односи на његову рану младост. Извјесно је је-
дино то да је писао пјесме које ће објавити 1940, заједно с пријатељем, 
младим учитељем Велимиром Ковачевићем у збирчици Двојица. Дјетињ-

 
4 Објавио је више књига научних расправа о српском средњовјековљу: Древник, 
записи конзерватора, Слово љубве, Београд, 1975; Чрте и резе, фрагменти старог 
именика, Слово љубве, Београд, 1981; Розета на Ресави, плетеније словеса о 
Раваници и Манасији, Багдала, Крушевац, 1986; Велика господа све српске земље 
и други просопографски прилози, СКЗ, Београд, 1986; Царски чин Стефана 
Немање, чињенице и претпоставке о српском средњовековљу, СКЗ, Београд, 1990. 
Поред тога, објавио је бројне студије по стручним часописима, те популарне 
научне монографије о Милешеви и Сопоћанима. 
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ство и дјечаштво, о томе је понешто забиљежио у раним стиховима, про-
водиће попут све остале дјеце из мостарских махала, као најмлађи син у 
породици оца чиновника и дугогодишњег секретара Српске православне 
црквене општине Мостар5. (Судећи по томе са колико је носталгичне 
њежности Мандић опјевао Бјелушине у истоименој пјесми, његова родна 
кућа могла је бити управо у тој најстаријој мостарској махали.) Априлске 
баште у бехару, ране мостарске трешње, играња по уским сокацима, / ски-
тања по брдима над градом / и пливања по Неретвиним брзацима подно 
пећина, то је његово дјетињство, баш како је описано у почетничкој пје-
сми Махалским друговима, у коју је унесена и једна лијепа разбрајалица: 
Ведри, ведри, ведрило, / цакли, цакли, цаклило, / у пољу су јањци / и шарене 
овце, / једна овца сиротица, / дај нам, Боже, сунца! (Мандић, 1995, стр. 
24). Гимназијска младост, то су већ прве љубави, поистовјећивања с ју-
нацима из лектире, Тургењевљевим Руђином и Стендаловим Жилијеном 
Сорелом, а највише младићка пријатељевања са Велимиром 
Ковачевићем, двојицом Слободана, Богдановићем и Вуковићем, 

 
5 Пјесникова породица по очевој линији старином је из Гацка. Светиславов отац 
Ристо Мандић, од оца Видака и мајке Милице, рођене Драшковић, рођен је 31. 
марта/12. априла 1871. у Мостару. Ту је (1884) завршио основну школу, ону чу-
вену стару, Под кошћелом. У Мостару тада није било гимназије. Године 1894. 
почео је да ради у канцеларији Котарског уреда (Среско начелство) у Мостару. 
Двије године касније именован је за канцеларисту у Гацку,  гдје је радио до 1908, 
када је премјештен у Мостар. Пензионисан је 1927. Од септембра 1925. па до 
одласка у Београд (1941) радио је као секретар Српске православне општине у 
Мостару. Ристо Мандић је са женом Јованком, таштом Маром, синовима 
Светиславом, Радомиром и ћерком Веселинком избјегао у Београд августа 1941, 
гдје су остали да живе послије рата. Умро је 6. II 1965. у Београду. 
Ристо се оженио 1895. Стаком, ћерком Петра Ућукала-Митровића и Савке (ро-
ђене Матковић). Стака је умрла 1909. Из овог брака имао је троје дјеце која су 
рођена у Гацку: Стефанија, рођена 1897, удала  се за капетана Милоја 
Павловића, са којим је имала два сина, Милорада и Миодрага. Умрла је 1978. у 
Трстенику. Милева, рођена 1899, умрла је у Мостару 1919. Станко, рођен  1904, 
оженио се Ружом Борић (умрла 1990. у Марибору), са којом је добио двије 
кћерке, Чедну и Срну. Живио је као цариник у Марибору, гдје је и умро 1997. 
Ристо се други пут оженио 1910. Јованком Анђелопољ, рођеном 1881. Јованка 
је ћерка Николе, трговца из Мостара, и Маре (рођене Томић). Умрла је 1945. у 
Београду. Из брака са Јованком рођени су у Мостару: Веселин 1911-1917; 
Радомир (Мостар 1913 – Београд 2005); Веселинка - Гара  (Мостар 1916 – Бео-
град 2001). Светислав је  рођен  8. III 1921. у Мостару, а умро 4. X 2003. у Бео-
граду. Оженио се  1952.  Надеждом Рајаковић (рођена 29. III 1924. у Београду, 
умрла 19. VII 2010. у Београду). Имају сина Растислава, који је  рођен 3. V 1955. 
и живи у Београду. Од њега су и добијени ови подаци о породици. 
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Анђелком Дакићем, Миленком Илићем, Живком Шкором, браћом Ајваз, 
Васком Сорајићем, Марком Продановићем и Бранком Билановићем. 
Сви ти његови вршњаци, који су отишли размрсканих чела / оног несхват-
љивог лета када су имали двадесет година, као на неком заједничком спо-
менику пописани су у Мандићевој посљедњој пјесми Онај судњи дан.  

Ту доживотну рану, нанесену смрћу блиских пријатеља, носио је 
као неизрецив бол. И у својој лабудовој пјесми, написаној скоро пола ви-
јека након покоља мостарске српске  младости, пјесник о самом стра-
дању износи тек ријетке детаље. Помињу се младићи похватани на сте-
нама испод мостова и по авлијама, везани жицама, затучени од руку зем-
љака широкобријешких. Помиње се и то да се тог грозног јула, оног нес-
хватљивиг лета, цела кућа лепог Златкиног сина Слободана, што је учио 
технику у Сарајеву, ископала, па више нема Вуковића у Доњој махали 
(Мандић, 1995, стр. 132). Ископале су се још многе друге куће, а велики 
број страдалника остао без гроба и мрамора. Знао је то пјесник и ћутао о 
томе, јер је ћутња била општа, и обавезна, и стигла на ивицу заборава. 
Како су била забетонирана масовна стратишта ујамљених жртава, тако 
су биле забетониране и људске главе, и уста6. А да је пјесника упорно 
тиштало потиснуто сјећање, свједочи пјесма Погинули младићи и дјевојке, 
из збирке Милосно доба (1960), у којој, нешто мало замаскирани, ипак 
проговарају његови мртви мостарски пријатељи из младости: Сваког дана 
ја бих с њима да се разговарам, / да ми кажу / боле ли их мртве руке без 
пушака, / боле ли их мртве усне без осмеха (Исто, стр. 88). Ако нема де-
таља о страдању, онда, на типично мандићевски лирски начин, ту је чи-
тав низ обичних, ситних детаља које сјенче биографије његових врш-
њака, сачињене углавном од сиромаштва и порушених идела. Већ готово 
седамдесетогодишњак, на заласку живота (Да ли ће ме препознати овако 
старог, скоро обневиделог?), пјесник се спрема за сусрет с њима на Суд-
њем дану (који ће доћи за три године / или за три стотине хиљада го-
дина), као на још једину заиста важну ствар која треба да му се деси и 
пита се: Шта ћу рећи где сам био, / шта сам учинио за њих мртве: / јесам 

 
6„Завршили су као жртве геноцида, који ће деценијама касније, све до дана да-
нашњег, бити прећуткиван. Као последица тог геноцида, број мостарских Срба 
се за само неколико месеци хиљаду деветсто четрдесет прве године, са око осам 
хиљада, колико их је било на почетку рата, по званичним подацима усташких 
власти из септембра прве ратне године, свео на осамсто педесет и две душе!? 
Од преко седам хиљада Срба од којих су усташе ̀ ослободиле` стари српски град, 
по подацима из времена `самоуправног социјализма`, утврђена су имена хи-
љаду двесто осамдесет девет људи који су извесно убијени. По најновијим пода-
цима, тај број се попео на око хиљаду и четири стотине идентификованих 
жртава, не рачунајући муслимане који су се као Срби осећали и изјашњавали и 
који су због тога поделили страшну судбину са својом иноверном браћом“ 
(Кецмановић 2017: 203). 
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ли их светио, / јесам ли обилазио њихове мајке / које су чувале слике синова-
узданица, / заденуте за рамове огледала / и стално се надале њиховом 
повратку / Јесам ли тражио њихове гробове којих нема / или по црквама 
палио свеће за њихов покој (Исто, стр. 133). Половину ове дуге, на мо-
менте изразито наративне пјесме чини замишљени дијалог са Страшним 
Судијом. Обраћање Богу иначе није био Мандићев лирски обичај; учи-
нио је то свега два пута, и то у раним пјесмама Молитва Христу и Сва-
кидашње ријечи Богу. Прву пише уочи самог рата у отаџбини, кад рат већ 
увелико хара Европом, и она представља молитвено интониран анти-
ратни протест, топал али дјечачки наиван и пјеснички невјешт. Друга је 
настала у београдском избјеглиштву; ту је, већ знатно вјештије, моли-
твено сапета чежња за завичајем, за родном Херцеговином, коју је млади 
Мандић опјевавао и у својој почетничкој збирчици стихова. Дуго пригу-
шивано сјећање провалило је у Оном судњем дану као директна оптужба 
против Бога, што је у психолошком смислу лако схватљиво: Ти си крив за 
смрт мојих другова / и за њихове нерођене синове. Упирање прстом у зло-
чинце, осјећа то пјесник, након свих дугих година ћутања, било би на 
неки начин недостојно, а и оскрнавило би пјесму. Зато ће у њој остати до 
самог краја само праведници и Бог, који ће се у завршној визији од 
Страшног Судије преобразити у Бога Праведника, што посвећује стра-
далнике: Његови хитри помоћници доносиће отуда ореоле / сличне пуном 
Месецу / и стављаће их на главе мојих вршњака. // Поворке светитеља ко-
рачаће по небесима (Исто, стр. 135). 

Поједини дијелови пјесме Онај судњи дан могли би неупућеног чи-
таоца навести на помисао да је ту ријеч о богоборачком поетском ставу, 
што би било из основа погрешно. Боље познавање и дубље разумијевање 
Мандићевог пјесништва лако расвјетљавају шта суштински значи спо-
рење с Оцем Превјечним, како би рекао Његош – то је само логична ма-
нифестација пјесниковог религиозно осјењеног поетског интимизма. 
Наиме, основна лирска позиција јесте таква да се замишљени судњи раз-
говор на дан Страшнога суда може водити једино са Страшним Судијом. 
Осим тога, из многих других Мандићевих пјесама знамо колико је ње-
гово разумијевање Бога засновано на топлом и присном, крајње лич-
носном осјећању. Али то осјећање нема у себи ништа доктринарно и није 
пијетизам, већ жива вјера у живог васкрслог Господа. Мандић је темељно 
хришћански пјесник, с доминантном ознаком православне духовности и 
душевности. Околности под којима је растао и сазријевао, најприје оне 
породичне, учиниле су да вјера праотаца постане неотуђив чинилац ње-
говог бића. Свијет у коме је живио од своје двадесет и пете године, оби-
љежен у свим својим порама вулгарним атеизмом заиста му, такав, није 
могао бити истински дом. Али, пјеснику се десило тако да је и у таквом 
свијету нашао своју тиху прибјежишну луку, своје пристаниште или, 
боље и тачније, пјеснички речено, своје христаниште. Да није у том и 
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таквом свијету, а природом изабране професије, осјетио рјечиту тишину 
средњовјековних манастира и нашао се лицем у лице с још рјечитијом 
иконом, тешко да би Мандић могао бити тако јединствен међу својим 
пјесничким савременицима. По тој кључној разликовној особини дубоке, 
стишане, недоктринарне религиозности, њему је од савремених лирских 
интимиста истински сродна једино Десанка Максимовић. 

Као суштинска вриједност, православна духовност „у Мандићевом 
књижевном раду и културном прегалаштву препознаје [се] по јасним 
индикатима који експлицирају њене традиционалне и конфесионалне 
слојеве, али исто тако и по оним слојевима чију је наравственост потре-
бно херменаутички освијетлити“ (Шмуља, Марић 2019, стр. 13). Ти јасни 
показатељи православне духовности расијани су у једном броју пјесама 
које тематски обједињују знаци традиционалне националне културе 
давно минулог доба, коју је највећим дијелом управо православље обли-
ковало. Оно се једнако препознаје, рецимо, у прозрачној, помало сабла-
сној визији беле мајке крај пустог огњишта / убрађене троструком тужа-
љком која преде камену пређу, у пјесми Претци, као и у дозивању преко 
вијекова с прадедовима захумљанским, у Радимљанским мраморовима. У 
првој се амблемски знаци епске културе, која начелно каткада може 
бити и супротна православљу, духовно претапају, лирски поправослав-
љују Његошем, док у другој, као круну на предањском завјештању, у по-
енти, Радоје ковач реже хладно слово ћирилице, / лепу мету добрим ветро-
вима (Мандић, 1995, стр. 90-91). Да је Мандић којим случајем остварио 
разбокоренију руковет лирски стилизованих житија православних мо-
наха, од патријарха и зографа до манастирских баштована, била би то 
сасвим јединствена циклусна цјелина у нашој модерној поезији, што се 
јасно може видјети из четири тако конципиране пјесме. Најнеобичнија 
међу њима јесте Запис са гробља на Пашиновцу и она, између свега оста-
лог, показује какав је инспирацијски златни рудник њоме отворен и како 
су записи са мраморја старог мостарског гробља могли постати основа 
не само за циклус већ за читаву једну збирку пјесама7. Овде лежи Христа 
/ Саве сапунџије кћи. / Пре двеста година умре, златокоса – тако почиње 

 
7 Овако, тој пјесми додат је још само Други запис са гробља на Пашиновцу, темат-
ски готово двјеста година млађи, а у њему је ријеч о кћери Лазара трговца, 
Татјани Пешко, коју је чекао колеџ швајцарски, а она пошла у осветнике и поги-
нула 1941. За разлику од првог Записа, ова пјесма није домаштавана, већ је 
заснована на чињеничкој подлози, јер је прича о смрти Тање Лазареве пјеснику 
била добро позната. То њему савремено житије мање је умјетнички успјело од 
првог Записа, дијелом и због тога што древност већ сама по себи умјетнички 
патинира предмет. Да је истрајао на исцрпљивању овакве инспирацијске основе, 
Мандић је могао знатно прије Попе или Бранка В. Радичевића да учини знамења 
српске прошлости модерним поетским изазовом. Али, овдје није ријеч о нереа-
лизованом, него о реализованом пјеснику. 
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пјесма о једној тајанственој дјевојачкој смрти и једном загонетном мо-
мачком бијегу у манастир. Монашко житије удјенуто у текст лирски је 
стилизовано у највећој мјери и сведено, сликарски речено, на свега два 
снажно акцентована потеза кистом, и то у два временска плана. У оном 
првом, плану древне приче, један кујунџијски момак након Христине 
смрти побеже у Завалу, у монахе. Онда слиједи рез (...Шуми ветар на 
Пашиновцу, у боровима) и вријеме древне приче се претапа у два вијека 
млађу садашњост; биле су довољне само двије пјесничке слике  и три 
завршна стиха сублимне симболичке поенте па да Запис бљесне сјајем 
истинског лирског драгуља: Ту лежи девојка Христа. / Сад је она овај мали 
камени крст, / украшен сребреним лишајевима, / утонуо у кадуљу и врије-
сак. // Звиждуће кадикад са камена / неки црни кос. // То један давни монах 
завалски / тихо пева своју једину / погребну песму (Мандић, 1995, стр. 85).  

Као што показује ова пјесма, Мандић у своја лирска монашка жи-
тија радо уплиће љубавни мотив, што посебно добро функционише када 
је ријеч о монаху иконописцу. Ту се онда удружују двије нарочито изра-
жене пјесникове лирске склоности, она коју има према елегичном ево-
кативу љубавне мотивике и она у којој поетски лик добија његова 
изворно сликарска, односно иконописачка страст. Управо је то оства-
рено у антологијски вриједној пјесми Рашки сликар, гдје су, уз све 
остало, и његови неримовани, метрички разнолики стихови доведени до 
пуног мелодијског и ритмичког склада, а строфни поредак са једном лај-
тмотивском варијацијом омогућио веома успјелу оквирну композицију. 
Посебан лирски подстицај пјеснику даје иконопишчева анонимност и 
претпоставке које се на томе могу градити (да л умре млад тај човек, ко 
Ђорђоне, / ил стар и грешан / као Тицијан), а претпостављена, могућа, 
мада несвакидашња љубав своју лирску вјероватноћу задобија снагом 
дејства иконичног изображења на манастирском зиду: И после он прето-
чио њене очи, и руке, / у Богородичин лик, / нежан, и помало љубичаст, и 
као пролећан,8 / па се једној људској љубави / клањали старовлашки чобани 
/ и часни јереји златних одежди (Исто, стр. 96). Од исте је врсте, само 
временски измјештена из средњег вијека у пјесникову савременост, и 
пјесма Дамаскин, ослоњена на мотив тешко савладивог  монашког иску-
шења жене. Готово чаробњак у свом баштованском послушању (какав 
модар купус растијаше / у топлини његових молитава!), тај студенички 
монах, млад, ал мрк и ћутљив / као челник Радич, негдашњи,  није могао 
да гледа студентице скадарлијске / што су долазиле са севера / да се 

 
8 Овдје треба указати на једну Мандићеву стилску особеност која га у том 
погледу чини лирски посебним и веома препознатљивим. Ријеч је о уланчавању 
атрибута различитог појмовног поријекла (нежан – помало љубичаст – као про-
лећан), чија резултанта постаје један тешко ухватљиви сфумато као нарочит 
сликовни ефекат и упечатљив чинилац атмосфере.   
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поклоне Светом Симеону, / и усхићене, смешећи се чаровито, / проучавале 
тајне слика византијских. Кад безглаво од тог искушења побјегне у 
Хиландар да његује тамошњу манастирску башту, неће ипак наћи мир; 
са иконице на зиду у пустој му ћелији, / уместо испосника и чудотвораца 
гледаће га очи свете грешнице Марије Египћанке (Исто, стр. 99). Задивљу-
јућа је флуидна лирска магија с којом је пјесник у овом свом апокри-
фном лирском житију крајње деликатан мотив, с границе светогрђа, 
уздигао у сфере топлог и саосјећајног разумијевања људске слабости. 
Највише правих житијних, изворно жанровски утврђених елемената са-
брао је Мандић у пјесми Велики путник, густо сведеном жизноописанију 
српског патријарха Арсенија Четвртог (Јовановића Шакабенте). Насло-
вом је већ истакнут прави садржај кратког и бурног подвижничког жи-
вота тог двадесетогодишњег рашког митрополита и двадесетседмого-
дишњег патријарха сервијанског и целог Илирика, који је што на коњу, 
што пешице походио све српске светиње од Кратова до Добруна и од 
Жиче до Житомислића. Његова пастирска, ходочасничка и просвјетитељ-
ска мисија, као судбина (и то је кључна идеја пјесме), настављена је и по 
упокојењу, кад му тежак поста мермер у Крушедолу: И већ двадесет и пет 
десетлећа / виђају га у овешталој мантији / како обилази села ота-
частвена пребедна, / са торбом пуном мелема и светих књига. // Говори му 
неки горњи глас: // Одмори се, сине Арсеније, / још те чека родна Рогозна 
(Исто, стр. 94). 

Атмосфером српског средњовјековља исто тако осјењене и сродне 
овима, типолошки су ипак различите пјесме Бели зидови и Анђео из 
Милешеве. Ова прва записана је у Студеници 1970, са мишљу на годину 
1208, како стоји у поднаслову и што одмах упућује на Мандићу драг 
поступак удвајања временских планова, који је по правилу у функцији 
огледања садашњости у времену прошлом. Пјесма је осмишљена као 
пројава једног модерног чуда архимандрита Саве, потоњег првог архие-
пископа, чији улазак у манастирску порту, на коњу и са ореолом испод 
пазуха, затиче игумана Јулијана и неколика рестауратора у испијању ра-
дочелске јабуковаче. Кључни квалитети ове лирске визије јесу убједљиво 
изражена драматичност ситуације (Трчи Јулијан / да му подметне руке 
уместо бињекташа) и хуморни тон Светитељевих ријечи у поенти, који у 
себи садржи и критичку ноту до које је пјеснику посебно стало: тако ви, 
барабе импресионистичке, / а зидови вам у цркви још увек пусти, бели 
(Исто, стр. 97). Анђео из Милешеве је, с разлогом, вјероватно најпознатија 
Мандићева пјесма; као и Рашки сликар, непорециво је антологијске 
вриједности. Она је једна од оних због којих је с правом речено да би без 
Мандићевог „доприноса српска поезија у двадесетом веку изгубила свој 
у истинозборству најнежнији глас“ (Јагличић, 1995, стр. 15). Трајно и не-
раскидиво стопљена са својим ликовним мотивско-инспирацијским про-
тотипом, милешевском фреском Анђела на Христовом гробу, та пјесма 
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је надрасла статус искључиво језичке умјетнине и, као Ракићева 
Симонида, постала културолошка чињеница вишег реда. Пишући своје-
времено (у Политици од 15. фебруара 1959) о вези фреске и њом нада-
хнуте пјесме, а поводом проблема у вези са рестаурацијом Симонидиних 
очију на њеном грачаничком портрету (Симонидине очи), Мандић као да 
је антиципирао сопствени умјетнички случај, дајући читав низ опсерва-
ција које су веома корисне за разумијевање његове стваралачке интер-
медијалности: „Најпре је фреска инспирисала песника да напише своју 
песму. Та песма је постала наше опште добро. Она је популарна. А сад, 
са своје стране, песма утиче на судбину фреске, у извесном смислу: 
песма захтева да конзерватор остави лице онако какво је, бар што се ра-
њених очију тиче. Ако елиминише оштећења, рупе које данас изгледају 
као очи, уништиће тиме онај моменат који је, у ствари, родио песму. 
Елиминисао би, самим тим, и драгоцену песму. Зато, по моме мишљењу, 
ископане Симонидине очи треба, упркос нормалном и уобичајеном кон-
зерваторском поступку, да остану онакве какве су данас. Оне су помогле 
стварању једног новог, за нас знаменитог уметничког дела. Према таквој 
Симониди, руменкастом овалу њеног лица под трапезом круне, осећамо 
поштовање, јер је ту присутна и знаменита уметност и трагична про-
шлост. Допуњују се и везане су једна за другу, та песма и та слика, два 
наша лепа уметничка остварења.“  

Да би се у потпуности разумјела наречена пјесма, неопходно је 
прво разумјети феномен сакралног живописа, односно иконе којом је 
инспирисана. Светислав Мандић био је учен просопограф и добро му је 
било познато колико је „средњовековни човек, био он веома учен или 
обичан верник, свим својим духовним бићем био везан за свете слике. 
Оне су му биле спона са светим људима, заштитницима од невоља и 
заступницима пред Богом“. Сопствени посао рестауратора, конзерва-
тора и кописте светих слика није разумијевао као пуку техничку, умјет-
ничку вјештину, будући дубоко свјестан чињенице да подухват обнов-
љења старих икона мора истовремено да буде, по Руварчевој ријечи, 
свјашченије, дакле – освећење, прегнуће дубљег духовног смисла9. Јер, 
икона није обичан портрет или слика. „Икона не представља личности у 
њиховој чистој људској стварности, овоземаљској и телесној, већ у бого-
човечанској, односно у стању када је људска природа преображена Бо-
жијом милошћу, а не губећи своју бит, постаје, на неки начин, ванпри-
родна.“ (Ларше, 2011, стр. 10). Тек с таквим разумијевањем фрескописа 

 
9 „Стваралачки троугао Светислава Мандића, без обзира да ли је равностран или 
није, држи цемент састављен од науке и уметности, са поезијом као везивним 
ткивом. И одувек ми се чинило да су обновитељи фресака у души песници. Само 
што је Мандић и јавно исказао и тај свој таленат, тихо нашавши себи место у 
историји српске књижевности.“ (Орловић 1997: 105). 
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могуће је повезати све унутрашње силнице Мандићеве пјесме и појмити 
их у свеукупности дејства, у оној жижној тачки сабирања гдје милешев-
ски Бијели анђео постаје важан идентитетски знак метонимијског карак-
тера. Кроз њега се, у свој својој пунини, може осјетити исијавање пјесни-
кове православне духовности, којом заре све његове рашке пјесме, при 
чему овај придјев није географска, већ духовна одредница веома широ-
ког значења: Водиле су ме твоје крупне и мирне рашке очи / и чега год се 
дотакох добило је твоју боју / утишану као лимски пејзаж / од жуте ора-
нице, свеле траве, камења, / и сивог октобарског неба (Мандић, 1995, стр. 
95). Управо ова строфа може да буде и репрезентативан узорак плодоно-
сног стапања Мандићевог језичког и ликовног умијећа у функцији иска-
зивања духовних садржаја највишег реда. (Најдиректније су сликарски 
инициране10 три пјесме које имена сликара имају у наслову – Рачић; 
Бијелић; Гвозденовић у атељеу, као и обично, сам – и четврта, као неки 
њихов заједнички именитељ, пјесма Сликар и треперење боја у простору. 
Све су одреда изразито умјетнички успјела остварења, и три лирска пор-
трета познатих сликара, које обједињује заједничка унутрашња нијанса 
егзистенцијалне трагике, и четврта из које је могуће ишчитати низ фино 
стилизованих аутопоетичких исказа. Додатно, пјесма о сликару знанцу 
Недељку Гвозденовићу, Мостарцу, двадесет и једну годину старијем од 
пјесника, осим што је ванредан портрет, носи и неке јако онеобичене 
елементе житија, заправо пустињожитељства у кошмару велеграда.)  

Могло би се рећи да у Мандићевом лиризму преовладава тон сјетне 
и топле  евокативности која позлаћује минуле тренутке једном њежном 
и етеричном ауром особене душевности11. Такве су махом његове римо-
ване лирске минијатуре, од којих су оне најуспјелије (Кроз Конавле, 

 
10 „Видљиво је да је Мандић стваралачки користио и своју сликарску културу, 
која се огледа не само у експлицитном изјашњавању или целим песмама посве-
ћеним сликарима већ понајпре у фином смислу за остваривање слике и атмос-
фере пејзажа својеврсне боје. Понегде је очита и директна инспирација. У песми 
`Претци` завршни стихови указују на одређену слику Петра Лубарде. Слично је 
и у песми `Вејавица`, инспирисаној Гогеном. Ови примери потврђују да је, по-
ред истанчаног слуха, главно чуло песниково око – чиме се Мандић приклања 
плејадама песника-сликара. Ако још једном подсетимо на Мандићеву опседну-
тост прошлошћу, биће јасно зашто су његове омиљене боје сребрна (са варија-
цијама белог и сивог) – које симболишу нешто што је прошло – и љубичаста која 
буди сетна расположења и осећање пролазности.“ (Марјановић 1995: 13-14). 
11 „Његов свет су његове мале личне туге, стрепње, немири и утехе. Његова осе-
ћајност је нежнија, некако ломна – прозрачна осећајност сетног романтичара-
медитеранца, који од својих малих светова унутар себе ствара тиху песму гор-
чине и замишљености. Његов израз је конвенционалан, покривен патином вре-
мена, испробан, виђен и већ деценијама познат свим љубитељима онакве пое-
зије какву су стварали Ракић и Црњански.“ (Палавестра, 1961, стр. 208). 
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Чемпреси над Перастом) налик филигранским радовима у племенитом 
металу или кроки цртежима изведеним у свега једном потезу. Таква је и 
неримована, бијелим стихом изаткана пјесма Стонски пријатељи, из 
које проговара онај најбољи медитерански Мандић, толико чулно осјет-
љив на специфичност амбијента и атмосфере, и у најблиставијим часо-
вима раван оном рашком. Таква је, типски, по много чему, и прелијепа 
Давна нежност, почетна пјесма у збирци Милосно доба. Заједно са пје-
смом Траг Милоша Црњанског (кога дослућује многи Мандићев стих), то 
је највиши домет лирског етеризма у српском пјесништву, а скупа са пје-
смом Живот истог поете, то је најупечатљивији примјер наше стражи-
ловске пјесничке мелодије елегичног тоналитета: Знам тополе крај реке 
и прегршт сивих млиница, / и оно гробље на брегу, скривено смоквом и на-
ром, / знам љубичасто небо, препуно малих птица, / знам једно јужно вече 
/ над Мостаром. // Па често кад се осамим и руке кад се скамене, / са мном 
кораке удвоји сета доста стара, / ја слутим, то је она потајно дошла по 
мене / због једне давне нежности, / због Мостара (Исто, стр. 81). Таква је 
и Малодушна песма; таква, најзад, и Звездара, обје поеме испјеване у по 
десет пјевања, које заједно чине збирку Кад млидијах живети, као велику 
Мандићеву београдску поему и несумњиво његову најамбициознију лир-
ску цјелину. Звездара је умјетнички остваренија, али обје поеме треба 
посматрати као цјелину и у тој цјеловитости сагледавати у контексту који 
чине Радичевићев Ђачки растанак и Стражилово Милоша Црњанског, јер 
обје те чувене поеме гласовитих стваралаца најдиректније су призване 
овим двјема Мандићевим. Пјесник Звездаре успио је да фрагментарно 
досегне мајсторство својих великих претходника и учитеља; иста им је, 
повремено, задивљујућа ширина лирског замаха, подједнако успјешна 
изражајна сугестивност хука времена у неминовној пролазности, иста га-
нутљива елегичност великог опраштања с минулом младости, исто 
бљештавило калеидоскопски брзо нанизаних пјесничких слика. „Захва-
љујући таквим песничким сликама, као неком позлатом на његовим 
успоменама, Светислав Мандић је успео из пепела прошлости лирски да 
васкрсне лепоту која траје у свести иако је нестало оно из чега је никла 
у животу. Јер основно обележје таквих Мандићевих песничких слика 
јесте да су општије од стилске фигуре у ужем смислу речи и прозрачније 
од симбола у ширем, филозофском смислу те речи. Изграђене помоћу 
сећања, оне су задржале боју и обрисе некадашњих стварних доживљаја. 
А обложене лирски светлим тоновима, оне својим сјајем осветљавају и 
целе мале светове животних стања и вазнесења. У том смислу и наслов 
Мандићеве поеме `Звездара` јесте једна амблемска, мандићевска слика. 
Посрећило се, наиме, да један стварни, београдски топоним сугерише и 
светли тренутак једне звездане младости.“ (Кољевић, 1991, стр. 65-66). У 
највишим дометима, какво је треће или шесто пјевање (из којег наво-
димо прву строфу), то је заиста врхунска лирика у свим елементима, 
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истовремено за своје вријеме и стилски иновативна и ослоњена на најбо-
љи дио насљеђа централног тока српског пјесништва деветнаестог и два-
десетог вијека: А јесења оног очи ми беху болне, / на Звездару сам ишао зе-
лење да их лечи, / низ чрезвичајни Дунав бродариле су волне, / доносио ми 
ветар некакве беле речи, / далека нека светла секла су банатске њиве, / 
неко је ливадама сејао димове сиве, / бежали су пуцњеви са брда и винограда, 
/ падале кише слободе / на болно чело града (Мандић, 1995, стр. 49). 

Ако у Малодушној песми и Звездари још има примјетних трагова 
жанровско-поетичких конвенционалности, Мандићева интимистичка 
лирика у ужем смислу, репрезентативно представљена пјесмама 
Доброте обичних тренутака и Милосно доба, не пати од таквих слабости. 
Исповједна, али не и емотивно разбољена, она је веома природно ужли-
јебљена у карактеристичне пјесникове бијеле версе и, без ограничења 
риме, оптимално отворена за стишану, непретенциозну контемплатив-
ност. Као и поменуте поеме, и ове су пјесме такође комплементарне; 
прва је усредсређена на егзистенцијалну свакодневицу а друга заокуп-
љена феноменологијом стваралаштва, а то у крајњем збиру и заокружује 
један живот. И једном и другом Мандић је успио да надрасте толико 
уобичајену горчину меланхолије и у пуној мјери изрази охрабрујућу фи-
лозофију тишине, што је и насловом истакнуто као својеврсни заштитни 
знак његовог лирског интимизма. Исто тако, обје те пјесме дискретно, па 
тим и увјерљивије, одишу православном духовношћу која се у њима пре-
познаје као чврсто увјерење, животни и умјетнички став. Прелесне варке 
времена ту су спутане, ако не већ и сасвим превазиђене, једним есхато-
лошким прозрењем те велике и погубне опсјене: Али ништа неће доћи 
тако / да би могао рећи: дошао је мој прави живот. / Неће доћи једно сјајно 
сунце / и ти никад нећеш изненађен крикнути: ево га. Пјесник је Добротом 
обичних тренутака изрекао своје велико „да“ животу, не као грчевито 
самоубјеђивање, већ као стишано созерцање: Немој рећи: па то није 
много, / има нешто величанствено што још мора бити, / и ја то чекам. / 
А не слутиш да је можда ово то што очекујеш, / ово, тако просто и тако 
свакодневно, / као што су једноставне све лепоте. // Ово сад, ово данас, ово 
је твој живот, / за који често кажеш да је мали живот, / све то што те 
овог тренутка окружује, / никад више поновљиво (Исто, стр. 123-124). Из 
Милосног доба проговара пјесник потпуно ослобођен сваке стваралачке 
таштине, племенито самозатајан, неосјетљив на славу овога свијета; пје-
сник који вјерује у поезију као откровење и мисију, и зато способан да се 
усхити творачком моћи других: чему твоја песма ако није откровење, / у 
име једне лепе трезвености / зашути и ти и твоји пријатељи. / Има неких 
младића који пишу скоро божански, / песме су им као јутарњи водоскоци / 
у којима се, ено, провлачи седам боја спектра. Па и кад је ријеч о сопстве-
ној стваралачкој моћи или немоћи, као начелном проблему моћи људске 
јединке уопште, објашњење као да је нађено у библијској мудрости, у 
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Књизи проповједниковој: Ти си једном казао нешто мало лепо, / јер дође 
једно доба кад свак уме нешто да каже, / птица птици, вода води, човек 
човеку, / и после се све умори и умири / и живи своју ником неречену песму. 
// Има у томе једно грдно мноштво логичне невеселости / и тек нешто 
мало милосног оптимизма. / (Човек си, па желиш да је тај однос сасвим 
обрнут, / мада знаш, уз помоћ једног старог сећања, / била би то лековита 
обмана) (Исто, стр. 125-126). У овим стиховима као да је изведен крајњи 
скор пјесниковог животног и умјетничког искуства, или основно начело 
његове филозофије тишине, охрабрујуће и реалне до додира: грдно мнош-
тво логичне невеселости свега онога што подастире људски живот могуће 
је поетски искупити са мало милосног оптимизма. 
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THE COMFORTING PHILOSOPHY OF SILENCE 
On Svetislav Mandić’s poetry 

 
Summary 

 
The modest poetic opus of Svetislav Mandić is characterized by a 

remarkable internal wealth observed both from the spiritual and expressive 
planes. He is an outstanding representative of lyrical intimism with a 
distinct confessional tone and a tendency towards poetic contemplation. 
Mandić is hair to Radičević’s romanticism in the environment of poetic 
modernism which followed World War II, which categorizes him as a neo-
romanticist of modernist orientation. Trademarks of Mandić’s poetry can 
mostly be seen as frequent poetic application of biographical details, strong 
emphasis on picturesque expression, lyrical evocation and especially fine 
feeling for the Serbian medieval heritage. A considerable number of poems 
in his opus allowed for the fact that Mandić still remains one of the key 
figures of the Serbian poetic heritage, challenging even for the future 
generations of readers. 

Key words: Svetislav Mandić, Serbian poetry, lyrical intimism, 
picturesque expression in poetry, Serbian medieval epoch 
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СЦЕНСКИ ПРОСТОР КАО ПРИВИД СЛОБОДЕ У  
ПРИЧАМА ПЕТРА КОЧИЋА, БРАНКА ЋОПИЋА И  

ЂУРА ДАМЈАНОВИЋА 
 

Умјетност је анархија која се организује. Ако прихватимо 
ову мисао (слободнa интерпретација Дериде), суочићемо се са 
Бахтиновом дефиницијом хронотопа у коме је простор носиви 
елемент књижевности, који, неријетко, преузима улогу медија-
тора. Овим се улази у недовољно истражено поље односа про-
стора и умјетности, које превазилази оквире нашег рада. Из 
тих разлога ми смо насловљени хронотоп свели у оквире сцен-
ског простора, а наративну ефикасност Кочића, Ћопића и 
Дамјановића самјерали путем новелистичких моделовања која 
су, у општем поимању, њихов најпоузданији ослонац припови-
једања. У раду смо се дотицали оних прича и новела наведених 
аутора које се, именитељски, утјеловљују или усценовљују (Ранко 
Поповић) у истом или аналогном простору јер се ради о 
писцима јединственог „завичајног круга“ и „генерацијских про-
дужетака“. Истовремено, у наведеном контексту, мотив слободе 
пулсира под притиском окупационих и идеолошких сила, у на-
шем случају, аустријске и комунистичке. Прва је у тврдој моћи, 
тако да је и привид слободе израженији, а друга у мекој и подврг-
нута је поступном освајању и откривању.  

Кључне ријечи: приче, новеле, сценски простор, драмски 
простор, геометријски простор, реторика простора, слобода, 
привид слободе 
 

 

 
* radesimovic@yahoo.com 



 
Раде Г. Симовић 

 270 

1.  
 
„Петар Кочић је потекао из једног од српских сељачких родова за-

падне Босне или, тачније речено, Босанске Крајине, из краја званог Зми-
јање. Ми истичемо ту ускост, јер што је средина ужа, збијенија, изрази-
тије и више своја, више одвојена од остале Босне, као што је и Босна дуго 
била од осталог света, то су детерминантне линије у животу таквих лич-
ности и строже, тврђе и оштрије, и утолико јаче и круће могу да одређују 
и условљавају појединца и његова дела и поступке“ (Андрић, 1961, стр. 
5-26). Ово Иво Андрић казује у есеју Земља, људи и језик код Петра 
Кочића, и тако нам у једној реченици открива сценски простор наративне 
композиције једног од највећих српских приповједача двадесетог вијека. 

Андрић је у наведеном есеју детерминисао „босански хронотоп“, 
док књижевни Кочић иде корак даље, сводећи „Босанску Крајину“ на за-
вичајне топонимске јединице по мјери и величини екстеријерног позо-
ришта. Увођењем екстеријерне позорнице у Кочићев приповједни сви-
јет, ми смо активирали и све друге позоришне елементе којима се служи 
овај приповједач, а то није случајно, јер слободе заправо и нема, она је 
идеолошка категорија и ефикасан мотив за „утјеривање“ катарзе. Ка-
тарза је трагичка референца агоналне драмске напетости, али и комичке 
изопачености, и јавља се као посљедица неосвојеног простора слободе. У 
првом случају, Кочић директно позива на отворену борбу потлачених 
српских кметова против завојевача, док се у другом служи алегоријом и 
иронијом као најефикаснијим средствима политичке сатире. И у једном 
и у другом случају привид слободе  њихов је  катарзични резултат, гдје 
се физички простор догађања прихвата као естетска категорија (Певуља, 
2018, стр. 7-58). 

Како се изборити за „простор слободе“, кључно је питање револу-
ционарног списатељског и политичког ангажмана Петра Кочића. У при-
чама она је једино могућа у природним стаништима и резерватима, док 
је у приватном животу она врста „метафизичке језе“, која се, обично, 
завршава лудилом и смрћу (Жујић, 2016, стр. 1-50). Отуд и специфич-
ност његовог приповједачког наратива који се, углавном, разазнаје као 
експресионистичка позорница самоубилачких разрјешења. Мистички 
квалификатив је риједак, а кад се појави, онда је то, поуздано, „најбољи 
Кочић“, који српску приповједачку књижевност приближава свјетској.  

Митолошки, молитвени налог Слободе већ се провјерава и темати-
зује у причи Јаблан, која је опросторена и овремењена у непосредном 
кључу народних драмских варијација борбе бикова (Кочић, 1986, стр. 47-
53). Уводна сцена (...у једној забрдици (...) будан сања...) дидаскалијски 
осмишљава сценску цјелину а борба бикова, Јаблана и Рудоње, спроводи 
драмску акцију спектакуларног наравоученија. Јаблан је народни бик и 
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носилац Правде, Рудоња је оличење Кнежеве неправде, а кад први поби-
једи, „задолигаће“ и Слобода.  

Зденко Лешић то назива „призором у коме је симболика Јабланове 
побједе над царским биком такорећи укључена у сам призор. Јаблан 
стоји поносито на мејдану и риче, а планински врхунци силно - силно 
одјекују. Кочић је имао повјерења у изражајну снагу тога призора, па је 
пустио да он сам поентира његову причу“ (Лешић, 198, стр. 13). 

Лешић осјећа да сценски простор, који је очигледан и геометријски 
тачан, није и драмски, те луцидно указује на „планинске врхунце“ као 
други степен слободе. Ради се, заправо, о реторици простора, која се не 
реферише само у поимању „ускости“ већ и у сценском распару митоло-
шког и стварног, односно у неухватљивом појму слободе који је привидан, 
чак и кад је „другостепени“, али је умјетнички ближи и сугестивнији. 
Уосталом, позоришни простор нас, поред осталог, учи да се драма никад 
не одвија на геометријској сцени, већ је иза сцене, у драматуршком хро-
нотопу који „силно-силно“ одјекује. 

Испомагање планином и планинцима као реторичком подршком 
сценског простора (он је у нашем случају шире опојмљив од драмског и 
позоришног), већ бисмо могли да именујемо „политиком“ приповије-
дања, гдје се драмски догађај степенује драматургијом простора, док се 
драмске судбине његових јунака унутар приче умрежавају, саплићу и 
екстремно „нуде“ оквирима геометријске позорнице. 

Геометријска сценска основа „заштитни је знак“ народног глумо-
вања, у коме се наративна мисао игре може посматрати и у контексту 
лудистичког концепта умјетности. Тачан примјер оваквог насељавања 
простора дају нам једне од првих Кочићевих приповијетки: Туба, Мргуда 
и Кроз маглу. У Туби је, поред Благог и Тубе, већ присутан и лукави и 
препредени Давид Штрбац, који ће, убрзо, у „кључу“ Ђуриних записа и 
новеле истоименог назива Давид Штрбац, еволуирати у истоимену ак-
товку, као неприкосновеног аниматора јужнословенске позоришне 
сцене (Симовић, 2011, стр. 47). Да би га „попео“ на позорницу, Кочић ће 
„драматизовати“ наведену новелу, али колике је и какве драматуршке 
интервенције сачинио, ни до данас није прецизно истражено (Кецман, 
2005, стр. 83). Оно што је видљиво и на први поглед очигледно, јесте да 
се у Туби, као првој Кочићевој приповијеци, већ уочава „разилажење“ 
драматуршког и позоришног простора. 

За Мргуду Станиша Тутњевић у свом бриљантном есеју о њеној 
„драмској тензији“, а у контексту лудистичког поимања Кочића, каже да 
„има уочљиву драмску структуру и снажну унутрашњу драмску тензију, 
а и по многим другим, и формалним и суштинским особинама изгледа 
као драмски текст, и то не само као текст спреман за извођење него и као 
текст који се доживљава као да се већ изводи“ (Тутњевић, 2004, стр. 45). 
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Тутњевић је причу подијелио у шест сцена, ослањајући се на Етјена 
Сурија и његов чувени спис Двије стотине хиљада драмских ситуација, 
и до краја извео наведену тезу да, пратећи драмску тензију, Мргуда, фор-
мално и суштински, „изгледа као драмски текст“. 

У оквирима драмског простора, то је стварно тако и готово да се 
„савршено“ уклапа у Суријево „увезивање“ драмских ситуација, мада 
овај аутор, у истом спису, говори и о контрасту између физичких оства-
рења позоришног микрокосмоса и духовности драмског макрокосмоса 
из којег је овај први „исјечен“, додајући како „драмски карактер збивања 
на сцени лежи у њиховом односу према ономе што је изван сцене“ 
(Сурио, 1982, стр. 19). Добро је што професор каже да Мргуда „изгледа“ 
као готова драма, као што „изгледа“ и Марушка у Кочићевој сљедећој 
приповијеци – Кроз маглу. Тутњевић тачно уочава и сегментује њену вањ-
ску драматургију (драмску тензију) и паралелно осматра „унутрашњу“, 
која, путем самоубиства (видљив у драмском и сакривен у позоришном 
простору), поентира као „привид слободе“, односно као кратки „бљесак“ 
самоостварења у повратку самопоштовања.  

Збирно гледајући, Туба, Мргуда и Кроз маглу ипак нису драме, већ 
драмски предлошци и прије би се могле „уланчати“ у драму као једин-
ствен омаж постдрамског рукописа, као кореографија окупационог усу-
да, која пролази „кроз маглу“ и удваја се у процесу позоришне алхемије, 
кад се геометријско дотиче митског.  

Додир са митским, на овој линији приповједног Кочића, могао би, 
у даљој разради, поентирати у Гробу слатке душе, дакле, поново у смрти 
као другостепеном резултату привида слободе. 

Друга линија, видљива још у Туби, а и то смо назначили, односи се 
на сатирично-алегоријског Кочића и његовог Давида Штрбца добрано 
одомаћеног у процесу трансформисања на позоришној сцени – кутији. 
Штрбца једино и познајемо преко позоришта, и то у амблемичном 
облику колективног искуства. Са незамјерљивим „вишком емоција“ овај 
„случај“ спремни смо, готово па насигурно, не само да прогласимо „на-
шим“ аутентичним позориштем већ и, додајмо, „родоначелним“. А у 
томе су многи сагласни, од Јована Скерлића до ововремених савреме-
ника у Републици Српској. 

Могло би се онда рећи да је барем око Давида Штрбца, готово па 
стереотипски, постигнута једна врста драмског и позоришног консен-
зуса, да се није „испријечила“ Исидорa Секулић, која у тексту Петар 
Кочић, поред осталог, каже: „... Давид кад узме реч, а узима је једнако, 
епски је опширан. Он је сјајан и дирљив наизменично, али правог позо-
ришта нема, јер су све остале личности само статисти... Кочић није био 
драмски писац“ (Секулић, 1977, стр. 168). 
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У досљедном извођењу наше тезе о „кочићевској реторици про-
стора“, склони смо, уважавајући и општи, књижевноисторијски стерео-
тип да се „приклонимо“ Исидори Секулић и њеној тези како патриотска 
узбуђеност, која је добра за епска кретања, није добра за позориште.  

Лука Кецман у књизи Драмско обликовање у приповеткама Петра 
Кочића одрешито каже да се „великој Исидори“, поводом наведене 
тврдње, десила „омашка“ (Кецман, 2005, стр. 20), а ми мислимо да је на-
ведена „одрешитост“ нетачна и брзоплета. 

У истом тексту, кад је Симеун Ђак у питању, Исидора пише сасвим 
другачије: „Симеун је пијаница, недоук, фантазија, врста глумца, али и 
патриот, усмен народни приповедач. Еглени крај казана открише њему 
и другима његов таленат, и он отпоче оно у чем је оседео, отпоче глумити 
догађаје лепше и вероватније од оних што се стварно догађају“, а потом, 
након једне странице, наставља: „Глумачки обдарен, он живи пред љу-
дима фрагменте из народног живота, пребацује прошлост и садашњост, 
убеди људе у неку истинитост, испуни их страшћу која струји из убедљи-
вих тренутака. Симеун је комбинација усменог народног приповедача 
који и измисли садржину, декор и глумца, и одмах костимира себе и игра 
своју измишљотињу“ (Секулић, 1977. стр. 175, 176). 

Тачност Исидоре Секулић најлакше је провјерити на начин како је 
то урадио Горан Максимовић, приредивши приче о Симеуну Ђаку у је-
динствену књигу под називом Причања Симеуна Ђака (Максимовић, 
2016). Његов поредак: Зулум Симеуна Ђака, Истинити зулум Симеуна 
Ђака, Мејдан Симеуна Ђака, Из староставне књиге Симеуна Ђака и 
Ракијо, мајко!, открива нам драматуршки компоновану књигу, драмски 
рукопис, у коме карактер јунака, „драматско причање приче“, обликује 
драмску судбину. Ова књига не „изгледа“ као драма, већ је стварна 
драма, са свим позоришним елементима реторичке подршке екстеријер-
ног сценског простора, драматизованог драмског и оствареног геоме-
тријског позоришта. Митско и стварно функционише у „јединственом 
распару“. Изградњу приче, уз све препреке које му Кочић поставља, 
Симеун истрајно успијева да изнесе и потпуно тријумфује, причањем 
приче (да није тако, био би то alter ego Давида Штрбца, а није). Чега све 
нема у овом „драмском позоришту“, од алегорије, сатире, дупле ироније 
и бурлеске, до трагичке гротеске катарзично печатиране „привидом сло-
боде“. На плану вањске и унутрашње драматургије анализирано је готово 
све (Миличевић, Максимовић и др.), од ракије као „погонског горива“ до 
промјене наратора, тачке ослонца, драматуршке функције оног „иза 
каце“ и оног који посматра, улоге писца/Петрића, па до коначне „поб-
једе“, и додјеле признања, „чаше ладне ракије“, уз обавезни пољубац у 
руку.  
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Међутим, наш је утисак да ову драму не покреће само „ракија раз-
говоруша“ већ и нешто много теже, објављено у самом прологу лажног 
(варка је да лажан!) Зулума, а то је Симеуново кукавичко убиство 
непријатеља, било оно стварно или имагинарно, свеједно. „А ја зграби' 
штуц, па посријед сриједе оног мјеста ђе је Партенија згодио! Ено му 
гроба, нек ми не да лагати – викну одушевљено Симеун и показа руком 
на гроб покојног Партенија“ (Кочић, 2016, стр. 6). Дакле, Симеуново 
прво убиство није чин „патриотске одбране“, већ је очигледна преду-
мишљајна „овјера“ мртваца, и то у исту рану на челу. На сцени је 
неспорни кукавичлук, гријех, а даљи ток радње поступком карневализа-
ције и бурлескним ситуацијама (умало не поломи котао, не могу да га 
обуздају), не мотивише само „жедност“ за причом и слободом (ракија је 
добро погођен и екстремно функционалан вањски „драмски подстре-
кач“) већ трајна мука, гука, „вјечитог намастирског ђака“. Петрићу је, 
односно Кочићу, као и свим другим актерима драмске ситуације стало 
до приче и причања као љековитoг доказа слободе, стало је и Симеуну, али 
он не лијечи народ већ пољуљано самопоштовање. Овим се прича, драма, 
„изнутра“ отела списатељској контроли и из реално-имагинарног, алего-
ријског свијета „закорачила“ у надреално. Односно, сатира се „прето-
пила“ у гротеску а њен „навучени“, идеолошки крај у виду „ладноракиј-
ске“ почасти није само потврда слободе већ и гротескни напор јунака да 
злочин прогласи херојским чином. 

Дјелује парадоксално, али слобода једино није привидна код Мра-
чајског проте, у истоименој приповијеци. Он се на вријеме оградио од 
свијета, псом и звончићима, а прије свих, својом „поганом“ нарави. Неко 
ко би, по дефиницији, требало да дијели љубав, окован је мржњом. 
Личносно Ја одавно је погажено, прво су га „пекли“ Турци а потом Жена, 
тако да оно што је препатио не говори свијету (Кочић, 1986, стр. 141-
151). Православно свештено лице које властиту слободу брани физич-
ким и духовним оградама острвљеног „царства земаљског“, риједак је 
примјер мистичног и нама недоступног свијета. Нормално, довољан је 
само један мали детаљ па да систем закаже, да се пас и „аларм“ не 
огласе, и да се цијели свијет „неподношљиве мучнине постојања“ уруши 
и пропадне. Драмски простор, а посебно реторика надреалне сценогра-
фије, овдје је „кључар тајне“, пас не залаја, звонца не зазвонише, а дје-
чаци, незвани посјетиоци, већ су у дворишту и чекају Свештеника. Про-
стор је „провалио“ слободу, Прота се враћа у кућу, узима пушку и убија 
пса. На крају је „сијекући очима“, дрхтући, прошаптао: „Дјецо, црна је 
ноћ на земљу пала. Свак себи. Тражите конак!“ (1986, стр. 151). 
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2.  
 

Ана Ћосић Вукић, готово прије двадесет година, приредила је за-
нимљив избор прича Бранка Ћопића под називом Приче о Крајини, у из-
дању Задужбине „Петар Кочић“, чиме, већ на корицама књиге, сугерише 
да се ради о „наследнику“ Петра Кочића, „не само по свом пореклу већ 
и по дословном тематском определењу“.  

Ауторка у предговору књиге разрађује андрићевски хронотоп о 
Петру Кочићу, примјењује га на Бранка Ћопића и додаје једну специ-
фичну културну и антрополошку димензију Ћопићевог стваралаштва, о 
којој није довољно писано. „Слика света у Ћопићевом делу је регионална 
и у још ужем значењу завичајна. Завичајни простор је мали, затворен и 
тесан и Ћопићеви јунаци жуде да му размакну границе слутећи да се иза 
планина и брда простире неки другачији, пространији и срећнији свет и 
живот. У тој стешњености, која је превасходно духовни и психолошки до-
живљај, али која је и географски и етнички омеђена, нема културних и 
цивилизацијских преплитања карактеристичних за Андрићев припове-
дачки свет. Ћопић је доследни приповедач судбине крајишког сељака, 
човјека патријархалне и сеоске културе, везаног за завичајно тло и коме 
су свака промена, а посебно простор вароши и града, тих мултиетничних 
простора Босне, били туђи и непријатељски у социјалном, али и у кул-
турном и цивилизацијском виду“ (Ћосић, 2001, стр. 5-6). 

Избор је „скројен“ по мјери нашега рада, обухвата избор припо-
вједног Ћопића од прве збирке Под Грмечом (1938) до Дана црвеног сљеза 
(1970), у коме се кочићевска тензија „агоналне драмске напетости“ у 
доброј мјери социјализује и примирује као животна неумитност, коју 
уређује непорецивост извањских сила и „немилосрдност амбијенталних 
својстава крајишког простора“ (2001, стр. 7). Сценски простор, као оквир 
Кочићевог приповиједања, који се преко драмског усцењује у позориш-
ном, код Ћопића је, барем у овом избору, обрнут. 

Ћопићеви јунаци су несмирници и ходалице, које се врте у магли, 
док Кочићеви јуришају кроз маглу, зато су први модератори сценског 
простора, док су други његови заробљеници. Већ у првој причи наведеног 
избора, Велики рожденик Малише Сердара, Малиша Сердар, сљеповођа, 
и Савица Бокан, слијепац који малчице и види, али прикрива, кружно 
обилазе своју „парокију“ (... од Приједора и Санског Моста па испод 
Грмеча до Крупе и даље све до Новога и Двора), мукотрпно се пробијају 
и кријући се од џандара, само њима знаним стазама, траже коначиште. 
Дакле, они својим кретањем и условљеним препрекама сами исцртавају, 
драматизују сценски простор како би се „докопали“ позоришног. А нема 
те куће/сценске кутије, у којој нису радо примљени и збринути, јер 
Малиша са собом носи рожденик, прориче судбину и тумачи снове, „ка-
зива љекове и басме: како се лијече живе ране, тријебе буве и стјенице, 
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одбијају мала дјеца од сисе, како се с марве скидају уроци“ (2001, стр. 
14). Свако ново коначиште њихова је „привремена слобода“ а Малишино 
читање рожденика, једне врсте општег драмског синопсиса за прорицање 
судбине, које се по правилу покаже нетачним, у ствари је камерно позо-
риште у коме домаћа чељад активно „учествују“ док гледају представу, 
а глумци „преживљавају“ док је изводе. 

Нормално, ради се о игроказу који не „погађа“, док истинска драма 
поентира у „појати“, гдје Малиша, осунчан звијездама, сриче „велики 
страшни рожденик сељачки“. „Свако дијете, било мушко, било женско, 
рођено у овијем селима под Грмечом, доживјеће патњу велику; до гроба 
превртаће црну земљу и своју срећу у њој тражити, а често и сува љеба 
жељно биће. Велике ће га напасти сналазити и од људи, и од звијери, од 
але и вране, од непогода небескије и болештина разније које ће арати по 
дому његову. Снопове његовог жита и навиљке његова сијена, његов труд 
и зној, гутаће нечија невидљива незаситљива уста, а он ће се дане и го-
дине тако борити, јер у њему је снага земљина, и живјеће и браниће се 
јаловим и пустим надањима у боље дана. Големо ће бити страдање ње-
гово, а нико то неће чути, ни знати, ни разумјети...“ (2001, стр. 18).  

Ћопић се, као и Кочић, испомаже планином и планинцима (У 
Планини, Планинци, Илија на раскршћу, Животи у магли), само што је 
његова стајна тачка монодрамска, односно оно „чвориште“ разорног и 
уништавајућег продора живота у судбину осамљеног човјека катарзично 
проистеклог из очајничке битке планине и човјека (Рјечник, 1992, стр. 
528-531). Стари Ђуро, у првој причи, скрхан несрећом: оца, два брата и 
тројицу синова „сатро“ је Грмеч, поново је „засјекао“ у њега, под старе 
дане, само да би на крају прошапутао: „Није се вриједило родити“ (2001, 
стр. 24). 

Планина не прашта, не отвара врата ни зрачку слободе, тиме ни 
правде, божје наде, а и кад се појави, увијек је „нанесе“ нека јуродива 
сила, онеобичена и охрабрујућа. У Планинцима то је стари говедар који 
штапом боцка у младе боквице, и некако замишљено и одсутно савјетује 
Вучена да не жали синове које је још прошле зиме замела мећава у 
Грмечу. Не гријеши душе и не жали живе људе, одрезивао је говедар, 
било је случајева да се живи људи здрави појаве и након три године. 
Вукан, након разговора са чудним и необичним говедаром, нагло је жив-
нуо а свијет, „дотад скучен и таман“, поче да се разведрава. На врховима 
Грмеча „још је у сунцу бљештао снијег“ и „као да је планина јављала да 
се негдје на некој непознатој стази виде два човјека, који ознојени журе 
да обрадују стара оца“ (2001, стр. 32). Ћопић вјерује у магичну моћ 
приче, посебно кад је причају фантасте и ходалице, у тој мјери да се и 
сценски простор, као оквир причања, шири и сужава по мјери вјеровања. 
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Зато је Илија, у причи Илија на раскршћу, док сједи на брвну и 
„брчка ногама“ на ивици нервног слома, јер у близини „тутње“ мине и 
растресају планину зарад „новог пута“. Сличан пут је и њему обећан, још 
као дјечаку, а показао се као „мамац“ за наивне, обична новчана превара, 
у којој је мали Илија, у лакомисленој трговини одраслих укућана, на 
крају „обиљежен“ трагичком кривицом. „Минивају. Опет минивају, оца 
им! Пробијају пут кроз планину, шта ли“ (2001, стр. 37). Простодушно 
узвикује Илија и нијемо шири руке у безизлазном пантонимском игро-
казу осамљеног човјека. Сведен на брвно, као метафорички граничник и 
једну врсту „позоришне рампе“ између читаоца/гледаоца и јунака драме. 

Осамљен је и Спасе Радиновић у причи Животи у магли, који је 
прошао свијет и Америку, да би се вратио у завичај и подигао „овисоку 
биртију“ на некадашњем главном путу за варош. Убрзо је крчма постала 
познато кириџијско одмориште, били су то гласни и пијани дани које је 
наносила мећава и невоља, понеки су сједили „нако“, попут хоџе из 
сусједног села, и увесељавали публику одговарајући на разноразна пи-
тања римованим одговорима. Из тог разузданог и шкргутавог магновења, 
једно ће вече једва изићи пијани учитељ Марчић, коме нико није знао да 
одговори зашто на географској карти нема Узочког кланца, а поуздано 
постоји у Карпатима, јер је он тамо лично сатрвен. Нашли су га једног 
јутра крвавог у разреду, с револвером у руци, како лежи пред картом 
Европе. „Ех, покојни учо Марчић, ипак је он био јунак. Ми на то нијесмо 
кадри“, отхукнут ће Спасе, а остали ни толико (2001, стр. 45).  

Нови пут за варош заобишао је и испразнио биртију, Спасе је остао 
сам, и дао се у потрагу за јуродивим хоџом, а кад га је поврх села угледао, 
како безбрижно сједи прислоњен уз кестен и камичке баца у поточић, 
одустао је и од те, посљедње, „сламке спаса“. Потом је пао на постељу. 
Бранко Ћопић, велики мајстор „скривене драматургије“, изневјерио је 
читаоца, умјесто да активира (кочићевски!) наглашено издвојене рече-
нице о учитељу Марчићу, Спасе ослушкује бат цокула, кашљање и разго-
вор оних који га посјећују и помирујући закључује: „Добро је што има 
људи“ (2001, стр. 51). На крају свега, живот је показао, Бранко је 
Марчића чувао за себе (Поповић, 2005, стр. 152-153). 

Даљи слијед Ћопићевог приповједачког избора Ане Ћосић Вукић, 
залази у сатиричког и ратног Ћопића, гдје се „феномен“ обећане слободе 
знатно усложњава а њена је „привидност“ неријетко епских димензија. 

Дистинктивна линија епске и камерне слободе најбоље се уочава у 
књизи Ранка Поповића Пјесник великог помирења, гдје аутор каже да се 
код Ћопића „идеолошко“ знатно лакше „одваја од архетипског“ неголи 
код других, значајних „партизанских“ писаца, јер његови устаници „носе 
косовски завјет“ и идеал „сопствене слободарске свијести, по свему оби-
лићевске“ (Поповић, 2015, стр. 8-9). Примјери из романа Пролом и Глуви 
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барут потврђују наведени закључак, док мишљење да је приповје-
дачки/новелистички опус прозног Ћопића најбољи, оснажује тезу нашег 
рада и приводи је разумном резултату. То је онај Ћопић у коме је након 
рата и „освајања“ обећане слободе нада „нагло спласнула“, прије од свих 
књижевних исписника. Остала му је једино прича/новела и сјећање на 
дјетињство, те благи хумор и сатира као посљедња оаза „привидне сло-
боде“. Поповић се, у новелистичком Ћопићу, поред осталих, у доброј 
мјери „ослања“ на Ћопићеве посљедње књиге, Башта сљезове боје (1970) 
и Скити јуре зеца (1977), гдје „митологија чистих, непомућених про-
стора безазлености и доброте, какво је дјетињство, и, најзад, вјера у људе 
који по милости Творца бивају такве оазе чистог добра, добра по себи, 
али не и за себе него увијек и за друге“ (2014, стр. 19). 

Његово посебно издвајање новела Шапат, Звонар и Коза, гдје у овој 
посљедној осјећамо чудесну, имаголошку антиципацију Кочићевог ја-
завца, отвара ону другу „страну“ нашег рада, у коме се алегорија и сатира 
као „привид слободе“ у Ћопићевим новелама не претапају у гротеску, 
већ „израстају“ у истинску драму блиску апсурду. У Кози је сценски про-
стор, као и код Давида Штрбца или Симеуна Ђака, одмах „сведен“ на 
драмски и позоришни, гдје „печална старица“ у „канцеларију власти“ 
уводи козу хранитељку „тражећи помиловање“ за њу и њено јаре, иако је 
неразумна наредба о укидању коза већ ступила на снагу. Новела је напи-
сана у дијалогу очајничког праштања, а свако драмско ширење позориш-
ног „исјечка живота“ на „несталог“ сина Илију у рату, или катарзично 
помирење са судбином на крају приче, изнова потврђује тезу да се драма 
никад не одвија на позорници, него иза сцене. „Шта ћеш, наше било и про-
шло. Кад идеш ти, идем и ја. Жао ми само овога твога јарета, тек је очима 
прогледало. Знам је, рођено моје, како је то, имала сам и ја свога Илију, 
јела си из његове руке, док си још била оволицна козица... Мој Илија, 
јабуко дивља... мој Илија, пјесмо најмилија... Ето ти, још ћу и забугарати 
од моје туге непреболне, црна сестро моја...“ (Ћопић, 1985, стр. 82). 

Поповића, као и нас, посебно занимају Ћопићеви „јуродивци“ по-
пут Делије Мартина, Мајкин Пера и др., они су „кулминативна тачка“ и 
у избору Ане Ћосић Вукић (Марка нема, Одбрана Мартинова, Ходалице) 
као трајно утјеловљене или усценовљене „изглобљене личности“ живота у 
магли. Делија Мартин у првим причама наставља „трагом“ Симеуна Ђака 
све док га, коначно, нису испребијали „некакви одоздо из Чађавице“. 
Мајкин Перо је мистична ходалица, доброћудна луда срећне руке (сваки 
му је мушкарац био Којо, жена Перка, а дијете је звао Миле), који нам се, 
каже Поповић, „неодољиво намеће као некакав наш кнез Мишкин“, за 
разлику од Кочићевих „мистика“, попут Мрачајског проте, за кога је 
сваки мушкарац: Џибо, Џибовина, Џибуркада а жена Ђурђијетина. „С 
мудрим миром старог познаника, Мајкин Перо је у свакој кући пронала-
зио своје мјесто за постављеном столицом, свој комад сомуна и свој ле-
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жај. И нигдје није био на сметњи. Празно мјесто иза фуруне као да је сто 
година очекивало Мајкин Перу да се оконачи. И чинило се, једног дана, 
кад томе дође вријеме, Мајкин Перо ће се исто овако појавити и на небу, 
казаће светом Петру: „Здраво, Којо“, и као одавна знан пронаћи ће одмах 
своје мјесто у просјачком рају“ (2001, стр. 75). Ћопићеве ходалице суд-
бински обликују простор слободе, кад Мајкин Пера замете снијег, исто-
времено „наиђе“ и „гладна година“, а све тако траје док се не појави 
„нови“ суманути да скине „мађију“ и све поврати у пређашње стање 
(2001, стр. 76). 

 
3.  

 
Најмлађи приповједач нашег „завичајног круга“ Ђуро Дамјановић, 

био је у милости Бранка Ћопића и језика. Све остало радило је „против 
њега“, од забране Антологије босанскохерцеговачке приповијетке, због ње-
гове приповијетке Голимјесто (изашла 1975. године у бањaлучком 
Гласу), потом чињеница да га је „док је, контузован, на неместу, на бео-
градском голимјесту прелазио улицу, колима прегазио онај глумац“, па 
све до „бијеле смрти“, која га је „сачекала“ 2008. године, на путу из Бање 
Луке у родна Голеша (Ного 2012, стр. 371-377). 

Његову прву и једину збирку прича Магла у рукама, у којој је и 
„анатемисана“ прича Голимјесто, објавила је београдска Просвета 1974. 
године и одмах је награђена Исидорином наградом, док је Глас српски 
обновио издање 1998. године, коме је придодата и прича Јевташ, кад 
дође зима (Дамјановић, 1998). 

Рајко Петров Ного, у надахнутој бесједи поводом уручења награде 
„Ђуро Дамјановић“, каже да је Ђуро „нерођени унук и син Петра Кочића 
и Бранка Ћопића, који су – сва тројица – носили тешку, примордијалну 
тугу, а смехом кроз сузе ту тугу прекривали“ (2012, стр. 373). Тиме и овај 
рад, гласом великог пјесника над гробом „слатке душе“, генерацијског 
исписника, у хронотопу „величине стопала“ сублимише књижевну и жи-
вотну судбину наших приповједача. 

Кочићево пробијање кроз маглу и Ћопићеви животи у магли, доче-
кали су маглу у рукама Ђура Дамјановића. Већ у првој причи наведене 
збирке Аврамове руке, „магла“ је уручена у руке радиног и честитог 
Аврама, све док мученик, крешући лист, није „засјекао“ руку, и распр-
шио сваку наду да је Кочићево и Ћопићево невидјело слободе могуће 
посвојити и држати под „контролом“. Напротив! Надаље се, условно ре-
чено, приче разлиставају на „кочићевске“ и „ћопићевске“, односно оне 
у којима се сценски простор сужава и своди на позоришни, и обрнуто, 
кад позоришни „прелази“ границу и обликује сценски. У једном и другом 
случају слобода је апсурдна категорија, чак ни њен „привид“ (комуни-
стички!) више није „привидан“, већ је наставак Ћопићевске разочарано-
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сти, „другостепена апсурдност“, односно грка трагедија „нашег доба“ 
(1988, стр. 17-22). 

У сљедећој причи, Жена преко ријеке, Дамјановић „провјерава“ шта 
би се десило Мргуди и Марушки да нису завршиле како су, да су њихови 
Будимири, попут Јагодиног, умјесто у „солдате“, отишли „пут бијелог 
свијета“ да „крваво“ зараде новац потребан за елементарно одржање по-
родице. Ништа другачије, завршиле би у кревету „крушканосатог“ поз-
ног Вукана, и „најдубљем виру“ набујале ријеке. Код Дамјановића, „та 
слатка, преслатка крв“, затомљена из разних разлога, испливава као леш 
у утроби брода и додатно, самоубилачки прогони готово све јунаке на 
„путу до смрти“ (1988, стр. 22-29). 

Тако је и у Покојниковој смрти, својеврсној парафрази Симеуна 
Ђака, у Крмачи, у Саву Веришу, гдје се поред еротске немоћи, сажимају 
и све остале кочићевске неимаштине, слобода посебно.  

Дамјановић „завичајном кругу“ модернистички придоноси „кља-
каву еротику“, док је и даље гласан и бунтован, сав је из „Кочићевог ши-
њела“, а оно свилено, мекано и меланхолично Ћопићевско „ткање“ 
вјешто се „провлачи“ преко лудог Баје, дјелотворног у више прича, про-
сјака у Немаништику, ђавола у причи Ђаво у Сељацима, Божу, Уочи бран-
ковачког збора и другим новелама. Незахвално је, на овај начин, „раско-
павати“ по Дамјановићу, мада је једно сигурно, Голимјесто је ововре-
мено, монодрамско „удвајање“ Давида Штрбца без икаквих алегоријских 
и сличних „примјеса“.   

Аутор у Голимјесту, у фуриозној акцији драмског језика, реалну 
слику „голих надања“ насељава јунацима „голог страдања“, гдје је сло-
бода немогућа мисија, а борба за голо преживљавање њено очајничко 
„привиђање“. Тиме, на геометријском простору мјереном стопалом, је-
дан за другим, документаристички дефилују: калавраси, поп, суманути 
Мане, Остоја Малиновић, вијала игала, Остоја Рендо, најамник, блен-
тави Станко, луди Микаило Шамара, слијепац Ружевич са женом, па 
дође Миљка, луди Бајо, дође Шишка, Милева сиротица, Стака просја-
киња, дођу чаројице, мачкари, вучари, шумар, милиција, мирџије, пош-
тар, некакви из овштине, грађани, мауђери, школци, ћопави Ђерпо, ши-
шачи, крадљивци оваца, мишеви, дођу зецови, кромпијерове златице, 
ђаво, црни пришт, жута губа, вјетар. И сви нешто траже, и свима се нешто 
даје. Дођу да раскуће. „Могли бисмо ван дан приповиједит, и, ме-ш-
чини, јопет не бисмо све стигли рећи. Ето како се премећемо, живка-
римо, кувељамо. Видите и сами, није добро. Али, шта ћемо ми, морамо 
јопетке по овим нашим магленим њивама бауљати. Јер стари смо и не-
моћни за Аустрију, а јоште млади за смрт“ (1998, стр. 131). У Голимјесту 
су сабрани готово сви Кочићеви, а посебно Ћопићеви јунаци. 
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Новела Јефташ кад дође зима објављена је накнадно и епилошки 
поентира мекоћом живота и смрти, као нормалним и свакидашњим оби-
чајем. Наш је утисак да је Дамјановић у овој причи „оживио“ Ћопићевог 
Мајкин Перу, коме реално и не приличи „кочићевска“ заметена смрт, 
вратио га поред фуруне, дозволио и тренутак „неопрезног шегачења“, 
потом га послао да обиђе село, а село више није што је било, и „објесио“ 
га за греду у властитом „кућерку“ (1998, стр. 157-163).  

Сваке зиме Јефташ јутром долази у сусједну, домаћинску кућу, као 
јединствен позоришни простор у коме су укућани, ватра, кафа, ракија, 
јело и свакојутро на 'бро јутро, Јевташе! – једно геометријски тачно и 
утврђено сценско стање. 

Бројтро, пријатно, здраво сванули, смије л' се у собу... (...) Јевташ 
одма нађе сточић, ал' је у вас, вели, војка топло...(...) бил каву... велимо 
ми... ош' ли и цигар уз каву и ракију... (...) ајд Јевташ да доручкујемо... 
попи још једну па једи крува...  (стр. 158). 

И тако, сваког јутра и сваког дана. Позорница обликује јунаке, а 
јунаци позорницу. Живот има смисла док представа траје, за домаћине 
као сценски приказ а за Јевташа као оаза слободе и суштина живота. Тако 
већ годинама. Међутим, једног дана, из чисте заиграности најмлађег 
сина, „чељад“ одлуче да занијеме. 

И договоримо се ми, кад сутра дође, да се правимо да га не видимо и 
не чијемо. (...) Отварају се врата: Бројутро, пријатно, смије ли се у собу... 
(...) Ми ћутимо... Бројутро пријатно, здраво сванули... Ми ћутимо... (...) 
Ми ћутимо, ми само ћутимо...(...) Јевташ поцрвени, почеша се по капи и 
изиђе.  

Јевташ је увијек био јутро дана... (...) А јутрос га нема.(...) Поку-
цамо, зовнемо, Јевташ се не јавља. Да није умро? Развалимо врата, гурнемо 
јаче. Кад! Кад Јевташ се објесио (стр. 163). 

„У овој мојој причи о Јевташу, о Јевташу који никад није имао про-
леће ни јесен него увек зиму... Јевташ је био највеселији само онда... кад 
онда? Онда кад се обесио на кућној греди живота, о вериге некад направ-
љене за ватру хлеба и топлину руку и срца. И да не би вериге висиле саме, 
власник верига које висе саме, о вериге обеси себе. И сад, вериге више 
нису саме, о њих се сад обесио власник верига, обесио да изгори живот. 
Онда кад се истог јутра родило и једно друго јутро. Јутро кад више никад 
неће бити зиме. Јутро кад је смрт постала његово пролеће. Јутро кад је 
Јевташ био најсрећније вече. Тад кад је Јевташ усред зиме први пут 
постао живи цвет. Јевташ, тај живи кукурек“ – исповиједа се Ђуро 
Дамјановић у поговору другог издања збирке (1988, стр. 12). А „кочићев-
ску“ смрт Мајкиног Пера „пригрлио“ је десетак година касније. 

 
 



 
Раде Г. Симовић 

 282 

ЗАКЉУЧАК 
 
Наше издвајање „завичајног књижевног круга“ Петра Кочића, 

Бранка Ћопића и Ђура Дамјановића, као „генерацијских продужетака“, 
овремењено је у хронотопској укрштеници сценског простора, у којој се 
аналогност топонимских јединица указује као позорница и „привид сло-
боде“. Идеолошке силе окупатора снажан су адресант њиховог припо-
виједања, из кога се, као из „тубе Ван Гога“, алхемијски циједи сва 
несрећа нашег осамљеног свијета и месијански најављује „будућност“ 
глобалног. 
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СЦЕНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СВОБОДЫ В РАССКАЗАХ 
ПЕТРА КОЧИЧА, БРАНКА ЧОПИЧА И ДЖЮРЫ ДАМЯНОВИЧА 

 
Резюме 

 
Выделение "родного литературного цикла" Петра Кочича, Бранка 

Чопича и Джюры Дамяновича как "продолжение поколений" получает 
рамки времени в хронотипическом кроссворде сценического 
пространства, в котором аналогичность топонимических едидниц 
представляется как сцена и "призрак свободы". Идеологические силы 
оккупанта являются сильным адресантом их повествования, из 
которого, как из "тубы Ван Гога", алхимически цедится все несчастье 
нашего уединенного мира и мессианским способом сообщает о 
"будущем" глобального. 

Ключевые слова: рассказы, новеллы, сценическое пространство, 
драматическое пространство, геометрическое пространство, риторика 
пространства, свобода, призрак свободы
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ЗНАЧАЈ МИОМИРА МИЛИНКОВИЋА У  
РАЗВОЈУ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОКРИТИЧКЕ МИСЛИ И 

ИСТОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЈЕЦУ 
 

Српска књижевност за дјецу има образовни и васпитни по-
тенцијал и у служби је живота. Она је данас у поодмаклој фази 
развоја, а то је вријеме када се може говорити о њеном богатом 
насљеђу и плодној продукцији. Увидом у литературу  посвећену 
истраживању поменуте књижевности, намеће се закључак да је 
излишно доказивати постојање критике и историје књижевно-
сти за дјецу, као посебних дисциплина науке о књижевности. Да-
нашња књижевнокритичка мисао о дјечјој књижевности у 
интензивној је фази развоја, чему доприносе и истраживања 
Миомира Милинковића. У монографским истраживањима, 
чланцима и студијама, Милинковић изучава писце и дјела од 
средњовјековне до савремене српске књижевности, као и дјела 
народне књижевности. Посебну пажњу посветио је епохи ро-
мантизма и реализма и књижевним покретима између два свјет-
ска рата. Прати текућу литерарну продукцију, пише критике и 
приказе. Посљедње двије деценије у каријери универзитетског 
професора Миомира Милинковића испуњене су интензивним 
радом на књижевности за дјецу, тачније овом књижевношћу по-
чео се бавити 1996. године. Све текстове Милинковић је написао 
као изванредан познавалац теорије књижевности, књижевне 
критике и историје књижевности, али и књижевности за дјецу и 
културно-историјског контекста у којем се развијала. Његови 
књижевни судови су  непристрасни, објективни и научно-тео-
ријски аргументовани. У раду се аналитичко-синтетичком и 
дескриптивном методом разматра допринос Миомира 
Милинковића развоју књижевнокритичке мисли и историје 
књижевности за дјецу.  

Кључне ријечи: књижевна критика и историја књижевно-
сти за дјецу, истраживања Миомира Милинковића 

 
* branka.brckalo@ff.ues.rs.ba 
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УВОД 
 
Српска књижевност за дјецу има образовни и васпитни потенцијал 

и у служби је живота. Она је данас у поодмаклој фази развоја, а то је 
вријеме када се може говорити о њеном богатом насљеђу и плодној про-
дукцији, нарочито у садашњој фази којој припадају писци попут Добрице 
Ерића (1936-2019), Драгослава Михајловића (1930), Ранка Рисојевића 
(1943), Милована Витезовића (1944), Бошка Ломовића (1944), Миомира 
Милинковића (1948), Рајка Петрова Нога (1945), Ранка Павловића 
(1943), Љубивоја Ршумовића (1939), Милована Данојлића (1937), 
Гроздане Олујић (1934-2019), Тиодора Росића (1950), Моше Одаловића 
(1947), Тоде Николетића (1959), Бранка В. Радичевића (1925-2001), 
Мирјане Стефановић (1939), Бранислава Црнчевића (1935-2012), Чеда 
Вуковића (1920-2014), Душана Ђурђева (1953), Драгана Лакићевића 
(1954) и многих других. 

Увидом у литературу посвећену истраживању поменуте књижевно-
сти, намеће се закључак да је излишно доказивати постојање критике и 
историје књижевности за дјецу, као посебних дисциплина науке о књи-
жевности. Удио српских научника у овим областима може се пратити 
још од Лазе Костића и Јаше Продановића, преко Гвида Тартаље, Марка 
Ристића, Симе Цуцића, Слободана Ж. Марковића, Владимира 
Миларића, па све до  критичара, наших савременика, који још увијек 
нису рекли посљедњу ријеч, као што су: Mиомир Милинковић, Цвијетин 
Ристановић, Tихомир Петровић. 

„Данашња књижевнокритичка мисао је у интензивној фази раз-
воја. Изучавањем књижевности за децу бави се више од триде-
сетак критичара и књижевних историчара, од којих неки напо-
редо пишу и белетристику, док су други више усмерени на тео-
рију и критеријуме естетског вредновања“ (Милинковић, 2014, 
стр. 583). 

И премда за предмет има дјела чија је differentia specifica „намије-
њеност дјетету“ и која подлијежу неким естетским критеријумима прои-
зашлим из природе самог дјетињства, теоријска мисао не одбацује није-
дан књижевнонаучни метод, уважавајући при томе и ставове развојне 
психологије, педагогије, социологије, те етичко-естетичке моменте. Тако 
критичка мисао, узимајући у обзир степен рецепцијског потенцијала и 
хоризонт очекивања малог примаоца лијепе ријечи, превасходно вред-
нује машту, хумор, игру, етичко-естетске и образовне потенцијале. 
Откривање свих димензија текста захтијева двојство утисака, то јест 
измирење доживљаја интерпретатора и доживљаја младог читаоца - дје-
тета. Књижевни критичар је у том случају и сам стваралац који се 
поставља на потребну дистанцу са које објективно и непристрасно до-
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носи судове о умјетничкој вриједности дјела. Колико год је данас непри-
хватљиво инсистирање на утилитарном, толико је неприхватљиво и 
инсистирање само на чисто естетском, кад се зна да је оно готово увијек 
спојено са етичким и социолошким принципима. Поједини критичари 
склони су да поричу било какву умјетничку вриједност текстова с изра-
женим дидактизмом. Па ипак има и схватања да идеолошка садржина 
књижевног дјела „поткрепљује значајне уметничке вредности - сложе-
ност и кохерентност“ (Велек - Ворен, 1965, стр. 145). 

Сагледавајући сву сложеност феномена изучавања књижевности за 
дјецу, не можемо да се не сјетимо  једног промишљања Николаја 
Велимировића (2003, стр. 6): 

„При овако незавидном стању савремене науке, стању забуне, 
хаоса и противречности, духовни доживљаји, ма колико они 
били необични, истичу се са већом снагом, намећу се с неодо-
љивошћу, тискају се у масама и императивно захтевају озбиљну 
пажњу и озбиљнију студију, нимало мање од чулних предмета и 
доживљаја“. 

У данашње вријеме рад Mиомира Милинковића може да послужи 
као сигуран путоказ свима који се баве проучавањем књижевности за 
дјецу. Не постоји нека посебна прилика, нека округла годишњица живота 
и рада због које ми сагледавамо допринос Миомира Милинковића про-
учавању књижевности за дјецу. Ипак  смо се на тај корак одлучили из 
разлога што Милинковићеви сажети радови, као и обимније моногра-
фије и проницљиве опаске о писцима и појединим дјелима књижевности 
за дјецу, могу бити занимљиви подстицаји за даља изучавања и што се 
овај аутор с правом може сматрати угледним и афирмисаним критича-
рем и историчарем овог сегмента књижевности. 

 
РАЗВОЈ КЊИЖЕВНОКРИТИЧКЕ МИСЛИ И ИСТОРИЈЕ 
КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЈЕЦУ КРАЈЕМ XX И  
ПОЧЕТКОМ XXI ВИЈЕКА 
 
Мада је дијапазон књижевних интересовања Миомира 

Милинковића вишестран, у средишту пажње ипак је књижевност за 
дјецу. Седам Милинковићевих студија припада корпусу књижевне ри-
јечи за дјецу и све су наишле на повољан пријем код наше критике. О 
радовима Миомира Милинковића написано је 110 приказа и критика. 

Али прије него што приступимо разматрању књижевнокритичког 
рада М. Милинковића и његових проучавања на пољу историје књижев-
ности за дјецу, позабавићемо се и његовим претходницима с краја XX и 
почетка XXI вијека.  
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Поћи ћемо од критичара са простора Републике Српске. Најзна-
чајнија имена су Цвијетин Ристановић и Зорица Турјачанин. 

Цвијетин Ристановић (1937), пензионисани професор Педагошког 
факултета Универзитета у Источном Сарајеву, већ дужи низ година при-
сутан је у критици књижевности за дјецу, а својом монографијом Српски 
пјесници за дјецу (1997)  потврдио се као аутор прецизних мјерних 
инструмената процјене. Значајна је и његова монографска студија о 
прозним писцима за дјецу Простори дјетињства (2002). Студије нуде 
преглед стваралаца и њихових дјела у интервалу дужем од пола вијека, с 
позиција савременог књижевнокритичког вредновања. 

Зорица Турјачанин (1937-2019) у својој монографији Роман за 
дјецу (1978) расвјетљава књижевноисторијски тренутак којим би се мо-
гао омеђити период настајања савременог романа за дјецу на српском и 
хрватском језичком подручју.  Савремени роман за ауторку значи  ква-
литативну, а не темпоралну одредницу. Почетак савременог романа ау-
торка приписује раним радовима Мате Ловрака, у којим проналази те-
матско-идејне и литерарно-естетске иновације. И, иако се роман за дјецу 
опире класификацијама, у радовима Зорице Турјачанин може се наићи 
на зачетке подјеле романа. Поред глобалне подјеле на реалистичке и 
фантастичне, ауторка даје и тематску подјелу на: авантуристичко-акци-
оне, аутобиографске, психолошке, социјалне и романе о животињама. У 
дјелима Кључеви златних врата (1978), Дјечја књижевност народа и на-
родности у БиХ (1980) и Свежањ нових кључева (1999) сагледава ствара-
лаштво појединих писаца са позиција књижевноестетског и теоријског 
вредновања. 

Слободан Ж. Марковић (1928-2015), књижевни историчар, исказао 
је своје судове у неколико значајних књига под заједничким насловом: 
Записи о књижевности за децу (I - 1970); (II - 1982); (III - 2003); (IV-2007). 
Ове књиге могу се сматрати првом историјом књижевности за дјецу. Ње-
гова историја књижевности комплементарна је са другим дисциплинама, 
јер се аутор често бави законитостима књижевног стварања, естетским 
вредновањем и жанровском класификацијом, уважавајући увијек на-
учни метод. 

Владимир Миларић (1930) исказао је своје судове о књижевности 
за дјецу у књигама Време као играчка (1967) и Нови дечји песници (1972). 
Он се интересује за комуникативну функцију дјела, али и за њихову 
естетску димензију. 

Драгутин Огњановић (1933-1999) дао је у облику студија под нази-
вом Ствараоци и деца (1978) и Дечје доба (1997) своја тумачења књижев-
ности за дјецу, са јасно успостављеним естетским критеријумима вред-
новања. Феномену књижевности за дјецу приступа као критичар и исто-
ричар књижевности. 
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Воја Марјановић (1934) расплиће својим радом бројне дилеме у 
вези са проучавањем књижевности за дјецу, почев од терминолошког 
одређења ове области - да ли књижевност за дјецу или дјечја књижевност, 
при чему истиче равноправност оба термина и придаје им и проширени 
термин књижевност за дјецу и младе. У разматрању феномена рецепције, 
он наглашава тзв. дјечји аспект, дјечје аутономно виђење живота, напо-
мињући да је за формирање читалачког укуса дјетета битна социјална и 
културолошка средина у којој дијете читалац живи. Дао је неколико мо-
нографија о Бранку Ћопићу: Бранко Ћопић данас, Бранко Ћопић романи, 
Реч и мисао Бранка Ћопића, Ћопић или присутност, а такође и књиге 
Дечја књижевност у књижевној критици, Портрети српских писаца за 
децу, Књижевност за децу и младе. 

Славољуб Обрадовић (1949-2013) објавио је више студија и књига 
у којима је изнио своје књижевнокритичке погледе на књижевност за 
дјецу. Значајни су његови Прилози књижевној критици I, II, III, IV, моно-
графије О поезији за децу Гордане Брајовић и Писац и критичар Сима 
Цуцић, као и књиге Књижевност за децу I и  Књижевност за децу II. 

Тихомир Петровић (1949) истакао се бројним студијама и књигама 
из области историје књижевности за дјецу и књижевне критике. Значајне 
су: Дете и књижевност: критика о српској књижевности за децу (1991), 
Змај и српска књижевност за децу (1997), Школски писци (1999), Исто-
рија српске књижевности за децу (2001), Књижевност за децу – теорија 
(2005), Увод у књижевност за децу (2010). Већ прва монографија Дете и 
књижевност, чији је поднаслов Критика о српској књижевности за децу, 
свеобухватније се бави дотад недовољно истраженом књижевношћу за 
дјецу. Послије ове монографије аутор се, поред осталог, у континуитету 
бави дјечјом књижевношћу, при чему се не зауставља на констатовању 
чињеница и појава него даје и вриједносне судове и класификације. Син-
тетичка студија Историја српске књижевности за децу појавила се у тре-
нутку када двовјековно постојање и развој књижевности за дјецу још 
нико није проучавао студиозно и систематично. Данас многи критичари 
ово Петровићево дјело сматрају научно утемељеним дјелом неспорне 
вриједности. 

 
МИЛИНКОВИЋЕВА КЊИЖЕВНОКРИТИЧКА И  
КЊИЖЕВНОИСТОРИЈСКА ПРОУЧАВАЊА  
КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЈЕЦУ 
 
Миомир Милинковић рођен је 1948. године у Буковику код При-

боја. Учитељску и Вишу педагошку школу завршио је у Ужицу, а Фило-
лошки факултет у Београду. Maгистрирао је и докторирао из области 
књижевних наука, такође у Београду. На Учитељском факултету у Ужицу 
радио је до пензионисања као професор Књижевности, Реторике и Ме-
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тодике наставе српског језика и књижевности. Дуго година уређивао је 
књижевни часопис Међај. Објавио је више збирки пјесама и приповје-
дака, као и роман Воденица код три јарца. Позната је збирка приповје-
дака Катанац, а важно мјесто заузимају и збирке пјесама Травка вечно-
сти, Бистро око, те збирке поезије за дјецу: Краљевство за детињство и 
Лет у свет. За пјесничку збирку Краљевство за детињство добио је књи-
жевну Награду „Сима Цуцић“, а за збирку Травка вечности Награду 
„Паун Петронијевић“. Специјалну награду „Сима Цуцић“ добио је за 
књиге Књижевност за децу и младе – поетика и Бајковите форме у књи-
жевности за децу и младе. 

Миомир Милинковић објавио је 40 књига, од којих је 15 из беле-
тристике и двије из публицистике, а остале су научно-стручне, те око 250 
књижевнокритичких и научних радова. 

 Од наслова из области науке о књижевности од посебног су значаја 
монографије: 

Раде Драинац и експресионизам, Прокупље: Књижевно друштво 
„Раде Драинац“, 1991. 

Књижевно дело Милорада Поповића Шапчанина, Шабац: Народна 
библиотека „Жика Поповић“, 1996. 

Хоризонти детињства, Ужице: Учитељски факултет, 1999. 

Бисери детињства (књижевноисторијске и поетичке студије), Ужи-
це: Учитељски факултет, 2000. 

Страни писци за децу и младе, Чачак: Легенда, 2006. 

Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, Нови Сад: 
Змајеве дечје игре, 2010. 

Књижевност за децу и младе – поетика, Ужице: Учитељски факул-
тет, 2012. 

Бајковите форме књижевности за децу и младе, Ужице: Учитељски 
факултет, 2012. 

Историја српске књижевности за децу и младе, Београд: Booklend, 
2014. 

У монографским истраживањима, чланцима и студијама 
Милинковић изучава писце и дјела од средњовјековне до савремене срп-
ске књижевности, као и дјела народне књижевности. Посебну пажњу 
посветио је  епохи романтизма и реализма и књижевним покретима 
између два свјетска рата. Прати текућу литерарну продукцију, пише кри-
тике и приказе. Један је од иницијатора и организатора стручно-научних 
скупова на учитељским факултетима Србије, а и сам је учесник на мно-
гим скуповима код нас и у иностранству. Члан је Удружења књижевника 
Србије и предсједник Књижевног друштва „Сунчани брег“из Београда.  



 
Наука и стварност 2019 

 291 

Посљедње двије деценије у каријери универзитетског професора 
Миомира Милинковића испуњене су интензивним радом на књижевно-
сти за дјецу, тачније овом књижевношћу почео се бавити 1996. године. 
Све текстове Милинковић је написао као изванредан познавалац теорије 
књижевности, књижевне критике и историје књижевности, али и књи-
жевности за дјецу и културно-историјског контекста у којем се развијала. 
Сам је истицао став да књижевни судови „треба да буду непристрасни, 
објективни и научно-теоријски аргументовани“ (Милинковић, 2014, стр. 
582). 

Прва његова књига огледа и студија из те области Хоризонти де-
тињства објављена је 1999. године. Већ наредне године појавио се његов 
избор књижевнотеоријских студија Бисери поетике, који садржи и један 
број огледа о дјелима српских писаца за дјецу. Ове студије већ 2006. го-
дине употпуњене су новим огледима о страним писцима за дјецу и 
младе, а 2010. излази из штампе  Нацрт за периодизацију српске књижев-
ности за децу, што упућује на континуитет и студиозност у проучавању 
српске и стране књижевности за дјецу. Након двије године појављују се 
двије веома значајне књиге ‒ Књижевност за децу и младе – поетика 
(2012) и Бајковите форме књижевности за децу и младе (2012), у којима 
аутор настоји да укрсти књижевнотеоријску и књижевноисторијску пер-
спективу. Иза ових  монографија стоји врсно и изоштрено запажање уни-
верзитетског професора који је све теме брусио на предавањима, насто-
јећи да кроз дугогодишњу праксу, студенте, будуће учитеље, научи како 
да доживљавају и тумаче књижевност. Наступајући из позиције профе-
сора који широко, такорећи онтолошки, приступа књижевности, учинио 
је да ове књиге могу бити корисне не само наставницима српског језика 
и књижевности него свим љубитељима писане ријечи. У књизи Бајковите 
форме у књижевности за децу и младе аутор је бајковите форме сагледао 
са митопоетичког, историчног, теоријског и естетског аспекта, полазећи 
од настанка и развоја усмене књижевности, преко сагледавања проблема 
класификације до предања и мита у епској пјесми, те поетике фол-
клорне, а затим и ауторске бајке и коначно романа-бајке. 

 У књизи Књижевност за децу и младе – поетика аутор се бави и 
прозним и стихованим формама књижевности за дјецу, истичући став да 
се књижевно дјело не смије свести на упрошћене облике игре – ако жели 
квалификатив умјетничког; оно у себи мора његовати спољашњу и уну-
трашњу љепоту, а то значи - конкретан садржај и феномен опште љепоте. 
Идентитет књижевности за дјецу аутор открива у коријенима њеног 
настанка, развоја, жанровске, тематске и естетске структуре. Првом ета-
пом у њеном развоју он сматра усмену књижевност, јер је знатан дио 
усменог стваралаштва био искључиво намијењен дјеци. 

Цвијетин Ристановић (2014) у рецензији која је објављена у Књи-
жевним новинама напомиње да Mилинковићева Историја српске књижев-
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ности за децу и младе, као и наведена дјела из области теорије и историје 
књижевности за дјецу квалификују аутора као врло сериозног истражи-
вача и мериторног писца историје књижевности за дјецу. 

Обимна научна,  књижевнокритичка и књижевноисторијска дјелат-
ност  М. Милинковића заокружена је 2014. год. објављивањем  Историје 
српске књижевности за децу и младе, која је настала на темељима прет-
ходне књиге под насловом Нацрт за периодизацију српске књижевности 
за децу. У овој монографији аутор пажљиво прати стваралаштво поједи-
них писаца и значај њиховог дјела у развојним токовима српске књижев-
ности за дјецу и младе „са становишта књижевне историје, не запостав-
љајући притом ни остале критеријуме књижевног вредновања“ 
(Милинковић, 2014, стр. 5).  

На преко 600 страница ове књиге дат је свеобухватан приказ наше 
књижевности за дјецу од њених почетака до краја XX и почетка XXI ви-
јека. Све што се у Историји налази рађено је брижљиво и студиозно, до-
вољно опширно и системски, одговорно и савјесно. Упечатљива је ауто-
рова апсолутна обавијештеност и спремност да сваком писцу и појави да 
мјеста и препоручи га читаочевој пажњи. 

 По објављивању монографије било је јасно да је њен аутор зрео 
научник који поред талента и интелектуалне радозналости посједује бо-
гато наставничко искуство универзитетског професора, те са тих пози-
ција иманентно одражава културне и књижевне прилике у развоју српске 
књижевности за дјецу. Посматрано у континуитету онога што је до тада 
из овог домена писано, могло би се рећи да је ова монографија једна од 
најпотпунијих историја српске књижевности за дјецу. Говорећи о развој-
ним фазама српске књижевности за дјецу, Милинковић полази од европ-
ских оквира, друштвено-историјских околности које су претходиле поје-
диној фази и европских утицаја на токове у српској књижевности. На ди-
јахронијској и синхронијској равни књижевна историја, сагледана из 
перспективе аутора, обухвата шест развојних фаза:  

Прву фазу чине народне умотворине. Њихово сврставање у прву 
фазу произлази из ауторовог става да „свим уметничким формама прет-
ходи и напоредо са њима траје усмена књижевност“ (Милинковић, 2014, 
стр. 8). И у свим осталим развојним фазама књижевности за дјецу, 
Милинковић указује на везу између народне и ауторске књижевности. 
Неки усмени модели намијењени су искључиво дјеци, али и они који 
нису стварани за дјецу, често по садржини, језику и стилу, форми блиски 
су афинитету дјечје природе. Најстарије до сада очуване усмене форме, 
по ријечима аутора, јесу митолошке и обредне пјесме од којих неке носе 
трагове праисторије и паганског вјеровања. 

Друга фаза обухвата период просвјетитељства, које се појављује код 
Срба крајем 60-их година XVIII  вијека да би 80-их година, с појавом 
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Доситеја Обрадовића, израстао у покрет широких размјера. Извјесне 
просвјетитељске идеје сусрећу се већ код Гаврила Стефановића 
Венцловића (око 1680-1749), а затим код Јована Рајића (1726-1801), 
Захарија Орфелина (1726-1785), Јована Мушкатировића (1743-1809), 
Аврама Мразовића (1756-1826). Водећи писац српске просвијећености 
био је Доситеј Обрадовић (1739. или 1742-1811). Ови писци нису писали 
за дјецу,  али се у њиховом богатом и тематски разноврсном дјелу могло 
пронаћи и нешто што одговара дјечјем афинитету. На примјер, Јован 
Рајић, као просвјетитељ и строги моралиста, неким анегдотама је, 
слично Доситеју, додавао наравоученија, препоручујући их тако најмла-
ђим читаоцима. Неке пјесме Гаврила Стефановића Венцловића и 
Захарија Орфелина, с патриотским мотивима и мотивима природе, 
могла су читати и дјеца. Јован Мушкатировић сврстао се у ред утемељи-
вача српске књижевности за дјецу и младе својим пословицама и изре-
кама. Поучителни магазин за децу Аврама Мразовића (1787) оснажио је 
идеју о потреби стварања посебне литературе за дјецу и младе и, ко-
начно, басне Доситеја Обрадовића и данас су забавно и поучно штиво за 
дјецу и младе. Доситеј није писао оригиналне басне, већ их је слободно 
преводио и прерађивао дајући им аутентична наравоученија. И поред 
тога, суштина басне остајала је непромијењена. Доситеј је с искуством 
учитеља у просвјетитељском раду открио функционалне вриједности ове 
литерарне врсте у васпитању и образовању  младих нараштаја. 

Трећу фазу чини Змајево доба које обухвата другу половину XIX ви-
јека. Ово раздобље припада пјесницима романтизма чији су стихови 
испуњени патриотизмом и борбеним духом, али и љубављу, природом, 
елегичним осјећањима. Многи од српских романтичарских пјесника 
испјевали су и понеку пјесму за дјецу. Миомир Милинковић критички 
сагледава ово раздобље, наводећи да је основно мјерило према којем је 
вреднована поезија за дјецу било дидактичко мјерило. 

„Инсистирање на педагошким вредностима поезије био је само 
један начин размишљања наслеђен из просветитељства, по ко-
јем се вредност књижевног дела мерила искључиво по његовој 
утилитарности, или како би то Кајзер рекао, по томе колико је 
књижевно дело подстицало на врлину“ (Милинковић, 2014, стр. 
103). 

Милинковић даље наводи да, колико је критеријум педагошке по-
учности био пресудан у вредновању, толико је био контрапродуктиван у 
његовању естетске вриједности књижевног дјела. Тако се десило да су 
неки пјесници овог раздобља слављени од својих савременика, данас 
скоро заборављени због дидактичности својих пјесама. 
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Змај, за кога неки данашњи критичари кажу да је исувише дидак-
тичан, био је од својих савременика осуђиван управо због недостатка ди-
дактичности. 

Милинковић истиче став да је наравоученије или поука прихват-
љива само ако је уграђена у феномен љепоте, игре и хумора, да се љепота 
поуке може остварити само у кохерентности различитих значењских ни-
воа, из којих се кристалише феномен естетике. Такав став истиче вријед-
ност игре у стиховима дјечјих  пјесника, те је оваквим ставом 
Милинковић близак ставу Виготског, који је сматрао да нема правог сми-
јеха без игре, нити игре без смијеха; то је „игра речима и игра ритмо-
вима“ (1975, стр. 326). 

Четврту фазу чини књижевност између два свјетска рата, аван-
гарда у српској књижевности и њен утицај на дјечју књижевност.  По ри-
јечима М. Милинковића, представници авангарде  инсистирају на анти-
естетизму и дестабилизацији класичних образаца стила и закона пое-
тике. Из стваралачког набоја различитих афинитета, родило се више од 
четрдесет програма и прогласа. Та динамика није се осјећала у књижев-
ности за дјецу. Након смрти Ј. Јовановића Змаја настао је период извје-
сног затишја јер „међу дечјим писцима није било индивидуалне ни ко-
лективне стваралачке снаге која би поспешивала развојне токове, запо-
чете или само антиципиране плодним делом овога великог песника“ 
(Милинковић, 2014, стр. 187). Милинковић  истиче остварења из тог вре-
мена која и данас заслужују пажњу, као што су Чика Андрине песме Андре 
Франићевића (1889-1967), Бранине приче Бранислава Цветковића (1875-
1942), У граду радости Стевана Бешевића (1868-1942) и других ствара-
лаца, док бројна остварења пјесника–учитеља, као што су Милорад 
Петровић Сељанчица, Јован Миодраговић, Димитрије Глигорић, 
Живојин Карић, чине поучне, али умјетнички блиједе пјесме. 
Милинковић истиче да су се у међуратној књижевности за дјецу једино 
Гвидо Тартаља (1899-1984), Десанка Максимовић (1898-1993) и Бранко 
Ћопић (1815-1984) успјели издићи изнад просјечности бројних Змајевих 
епигона.  У сфери прозе издваја се Бранислав Нушић (1864-1938) рома-
ном Хајдуци и Бранко Ћопић   приповједном прозом У свету лептирова 
и медведа, а тек с Ивом Андрићем (1892-1975) српска приповијетка за 
дјецу достигла је естетски и интелектуални ниво који је далеко изнад тра-
диционалних књижевних модела. Милинковић истиче као вриједну и по-
ему Александра Вуча (1897-1985) Подвизи дружине Пет петлића, која се 
може посматрати као пјеснички модел српске књижевне авангарде.  

Милинковић се у овом дијелу монографије осврће и на почетке 
књижевнокритичке мисли о књижевности за дјецу, почев од Лазе 
Костића (1841-1910), Богдана Поповића (1863-1944), Јована Скерлића 
(1877-1914), Милана Богдановића (1892-1964), преко Милана Шевића 
(1866-1933), Јаше Продановића (1867-1948), Гвида Тартаље (1899-
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1984), а највећу пажњу поклања Марку Ристићу (1902-1984) и његовој 
Студији о модерној дечјој поезији, у којој поздравља иновације А. Вуча у 
поезији за младе. 

Пету фазу чини друга половина XX вијека, која је обиљежена 
интензивним развојем поетских и прозних жанрова и појавом Душана 
Радовића (1922-1984), чија је поезија значила прекретницу у развоју 
књижевности за дјецу. Један дио књижевности за дјецу из тог раздобља 
обиљежен је темама из Другог свјетског рата. Ту су писци који су и сами 
били учесници или свједоци ратних догађаја, као што су: Арсен Диклић, 
Алекса Микић, Душан Костић, Бранко Ћопић, Мира Алечковић и др. Ко-
ментаришући ратну поезију, Милинковић наводи да је у њој било више 
идеолошког него естетског. Сима  Цуцић (1905-1988) дао је велики 
допринос развоју књижевнокритичке мисли у српској књижевности за 
дјецу, али се не може занемарити ни његов књижевни рад. Главни јунаци 
Цуцићевих романа јесу ученици који су у сукобу са школским властима. 
Момчило Тешић (1911-1993) пјесник је села и сеоског живота. Анто 
Станичић (1909-1991) већ у своме првом роману Мали пират наговјеш-
тава своју стваралачку усмјереност на љубав према завичају и слободи, 
достојанство дјеце која поштују елементарне вриједности људске 
доброте. Живорад Михајловић (1920-2003)  писац je акционих романа са 
ратном тематиком. Никола Дреновац (1907-1996) јавио се релативно 
касно у књижевности за дјецу, те се као пјесник потпуно исказао тек у 
позним годинама, те је тако, иако знатно старији од Душана Радовића, 
Драгана Лукића и др., по времену стварања био њихов савременик. Ра-
дикални поетски заокрет сусреће се у стиховома Душана Радовића, а 
изворни хумор у стиховима Бранка Ћопића и Љубивоја Ршумовића 
(1939). Значајни су писци: Григор Витез (1911-1966), Чедо Вуковић 
(1920-2014), Слободан Лазић  (1921-1971), Мирко Петровић (1927-
1988), Александар Поповић (1929-1986), Бранислав Црнчевић (1935-
2012), Воја Царић (1922-1992), Драгиша Пењин (1925-2000), Драган 
Кулиџан (1930-1987), Јованка Хрваћанин (1899-1987), Душко 
Трифуновић (1933-2006), Бранко В. Радичевић (1925-2001), Стеван 
Булајић (1926-1997), Стеван Раичковић (1928-2007), Драган Лукић 
(1928-2006), Мирослав Антић (1932-1986), Станко Ракита (1930-1990), 
Гроздана Олујић (1934-2019), Добрица Ерић (1936-2019), Милован 
Данојлић (1937), Влада Стојиљковић (1938-2002), Мирјана Стефановић 
(1939), Стојанка Грозданов Давидовић (1940-2010), Радомир Мићуновић 
(1940), Гордана Брајовић (1940-1996), Мирољуб Тодоровић (1940), Рајко 
Петров Ного (1945), Мошо Одаловић (1947), Тиодор Росић (1950), 
Драган Лакићевић (1954).  

Пета фаза, по броју обухваћених писаца, добила је највише мјеста 
у Милинковићевој монографији. 
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Шесту фазу чини стваралаштво за дјецу на крају XX и на почетку 
XXI вијека. По ријечима М. Милинковића, на данашњи профил књижев-
ности за дјецу утичу три генерације писаца: прва – која је започела то-
кове модерних књижевних тенденција у првим деценијама послије Дру-
гог свјетског рата; средња – која је седамдесетих и осамдесетих година 
XX вијека интензивирала динамику већ започетих токова модернога 
стварања; и најмлађа – која ствара на размеђи двају вијекова и која још 
увијек тражи свој књижевни пут. Аутор даје један студиозан преглед име-
на и дјела савремених дјечјих писаца. 

Други дио овог поглавља посвећен је савременој критици књижев-
ности за дјецу и у њему Милинковић даје једно до сада најозбиљније 
разматрање мјеста, улоге и функције овог сегмента књижевности. Дат је 
и преглед имена савремених историчара и критичара књижевности за 
дјецу. Експанзија у продукцији књижевних творевина за дјецу још више 
обавезује књижевну критику посвећену овој области књижевности. У 
вези са тим,  Милинковић (2014, стр. 581) с правом запажа сљедеће: 

„Критика књижевности за младе има особену функцију и значај, 
пошто се деца, за разлику од одраслих, не могу у рецепцији 
ослонити на критику ни пре ни после читања уметничког дела. 
То не умањује, већ само увећава обавезу критичара да још са 
већом одговорношћу приступи тумачењу дела, поштујући при-
марна начела естетике, законитости теорије и претходна искус-
тва књижевне науке“. 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
Сагледавајући све што је обухваћено Милинковићевом Историјом 

српске књижевности за децу и младе, могу се извести одређени закључци, 
као што су: 

- Милинковић посједује веома изражено осјећање за културну 
прошлост српског народа, у чијем контексту истражује развој 
књижевности за дјецу; 

- истиче значај оних писаца који се ослањају на народну тради-
цију и на изворну народну лексику, попут Ј. Ј. Змаја, Десанке 
Максимовић, Бранка Ћопића; 

- исказује смисао да уочи особености и новине које дјело дјечје 
књижевности нуди и афирмативно говори о ономе што има 
естетску вриједност и што доприноси даљем развоју поетике 
књижевности за дјецу; 

- истиче вриједност хумора као иманентне компоненте ствара-
лаштва за дјецу. 
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З. Радисављевић (2014) на сљедећи начин карактерише 
Милинковићеву  Историју српске књижевности за децу и младе: 

„Реч је о монографији која нуди нова сазнања из књижевне исто-
рије, неопходна за садашње и будуће генерације читалаца, а по-
себно за књижевне историчаре, теоретичаре и критичаре“. 

Цвијетин Ристановић (2014, стр. 15) у рецензији Милинковићеве 
Историје српске књижевности за децу и младе истиче сљедеће: 

„Посебну вриједност ове моногрфије чини језик којим је она пи-
сана. Милинковићев стил је изграђен и култивисан, тако да је у 
рукопису све јасно и прецизно казано. Историчарева реченица 
је складна,  ритмична, смирена и зато пријемчива за читаоца“. 

Милинковићева монографија, писана једноставним стилом због 
кога је приступачна ширем кругу читалаца, пружа свестран увид и ши-
року слику о српској књижевности за дјецу сагледаној у дијахронијској и 
синхронијској равни у шест развојних фаза. 
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THE IMPORTANCE OF MIOMIR MILINKOVIĆ IN THE DEVELOPMENT 

OF LITERATURE-CRITICAL THOUGHT AND THE HISTORY OF 
CHILDREN’S LITERATURE 

 
Summary 

 
Serbian children's literature carries potential for both their education 

and upbringing, and is functional within the realm of children’s lives. Today 
it is at an advanced stage of development, which is when one can speak of 
its rich heritage and productive production. An insight into the literature 
devoted to the study of the aforementioned literature leads to the 
conclusion that it is unnecessary to prove the existence of criticism and 
history of children’s literature as special disciplines of the science of 
literature. Today's literary and critical thinking about children's literature 
is in an intense stage of development, which is also contributed by Miomir 
Milinković's research. In monographs, articles and studies, Milinković 
studies writers and works from medieval to contemporary Serbian 
literature, as well as works of folk literature. He particularly focused his 
attention to the era of Romanticism and Realism and the literary 
movements between the two world wars. He follows current literary 
production, writes critics and reviews. The last two decades in the career of 
University Professor Miomir Milinković have been filled with intense work 
on children's literature, more specifically he started in 1996. Milinkovic 
wrote all the texts as an extraordinary expert on the theory of literature, 
literary criticism and the history of literature, as well as children’s literature 
and the cultural and historical context in which it developed. His literary 
judgements are unbiased, objective, and scientifically-theoretical 
argumented. The paper analyzes Miomir Milinkovic's contribution to the 
development of literary-critical thought and the history of children’s 
literature in an analytical-synthetic and descriptive method.  

Key words: Literary criticism and history of children’s literature, 
research by Miomir Milinković 
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КЛАСИК ПРЕД КЛАСИЦИМА 
Слободан Јовановић о знаменитим  
претходницима и савременицима 

 
У раду се анализирају текстови које је Слободан 

Јовановић написао о својим знаменитим претходницима и 
савременицима: Доситеју Обрадовићу, Вуку Караџићу, Петру 
Петровићу Његошу, Стојану Новаковићу, Љубомиру Недићу, 
Богдану Поповићу и Јовану Скерлићу. Испоставило се да 
Јовановићеви радови о класицима српске науке и културе пред-
стављају јединствену и истраживачки изазовну цјелину. Иако 
различити, изразити индивидуалисти, они у Јовановићевом 
портретистичком огледалу имају и бројне подударности. Обли-
кујући ликове својих истакнутих претходника и савременика, 
Слободан Јовановић је назначио и кључна обиљежја сопственог 
стваралачког портрета. Поред свега што је у овоме раду предмет 
анализе, наречена димензија корпуса испитиваних радова чини 
их додатно занимљивим и важним.  

Кључне ријечи: Слободан Јовановић, Доситеј Обрадовић, 
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1.  
 
Приљежном стваралачком раду посвећен више од шездесет го-

дина, Слободан Јовановић је српској књижевности, култури и науци 
завјештао једно од најобимнијих и најразноврснијих дјела. Његова са-
брана дјела објављена су у два наврата1, најприје у шеснаест, а затим у 
дванаест томова.  Будући да је овај по много чему неупоредиви ствара-
лац скоро пола вијека био искључен из српске културе,  до сада је сачи-
њен непримјерено мали број избора из његовог опуса. Окарактерисан  
као један од најбољих портретиста које смо имали, Слободан Јовановић 
углавном је представљан истицањем овог недовољно прецизно 
дефинисаног књижевно-есејистичког жанра, који је само дјелимично 
подударан са вишеслојном природом његових студија и расправа2. 
Издвајања сродних текстова из волуминозног стваралачког корпуса, у 
којем је заступљено више научних дисциплина, могу бити бројна и 
разноврсна, и за сваки такав избор могућно је наћи разложно упориште. 

Сматрали смо могућним, упутним и корисним посматрати радове 
које је Слободан Јовановић написао о знаменитим претходницима и 
савременицима као кохерентан истраживачки корпус, чије јединство не 
почива искључиво на ауторски препознатљивом начину конструисања 
текста, већ на још неколиким заједничким чиниоцима. Шта је, заправо, 
заједничко Јовановићевим текстовима о Доситеју Обрадовићу, Вуку 
Караџићу, Петру Петровићу Његошу, Стојану Новаковићу, Љубомиру 
Недићу, Богдану Поповићу и Јовану Скерлићу, који чине издвојени кор-
пус? Којим истраживачким разлозима се може бранити њихово сагледа-
вање у овоме раду? Иако увјерени да тих аргумената има више, као крун-
ски би се могао издвојити сљедећи: сви наведени ствараоци утицали су 
на обликовање књижевне и културне историје српског народа, а већина 
њих, посредно или сасвим директно, и на стварање одређених културних 
образаца, који нису сродни, али међу њиховим претпоставкама постоје 
неоспорне подударности на које Јовановић указује у својој књизи Један 
прилог за проучавање националног карактера (1964). Једновремено, пи-

 
1 Први пут, сабрана дјела Слободана Јовановића, у шеснаест томова, објавио је 
београдски издавач Геца Кон, у распону од 1932. до 1936. године. Београдска 
Просвета 2006. године издала је репринт овога издања. Сабрана дјела Слободана 
Јовановића, други пут, у дванаест обимних томова, публикована су у Београду 
1990–1991. године. Приредили су их  Живорад Стојковић и Радован Самарџић. 
2 Избору из  Јовановићевих радова, у оквиру едиције „Српска књижевност у сто 
књига“, приређивач Живорад Стојковић дао је наслов Портрети из историје и 
књижевности, Београд–Нови Сад, 1963. године. У едицији „Бисери српске књи-
жевности“, издање Политике и Народне књиге, као 34. књига, 2005. године 
објављени су Портрети Слободана Јовановића. Кратку уводну биљешку за овај 
избор сачинио је Радивоје Микић. 
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шући о класицима српске културе и науке, Слободан Јовановић је открио 
бројне појединости на основу којих се може поуздано осјенчити и његов 
креативни лик. По комплексном дјелу, његовом домашају и потоњем 
зрачењу, упркос вишедеценијском потискивању, Јовановић је био лич-
ност „која не уступа никоме од својих великих савременика (Јован 
Скерлић, Богдан и Павле Поповић, Владимир Ћоровић), а по дубини ра-
зумијевања човјека у историји (појединца и масе), литератури и поли-
тици, те самих историјских процеса, биће да их и превазилази“ (Иванић, 
2005, стр. 247). Најзад, Јовановићеви текстови посвећени савремени-
цима нису настали само тумачењем њихових дјела, већ и према личним 
познанствима; не само на темељу онога што су написали већ и онога што 
су јавно или у интимним сусретима изговорили; не само према ономе о 
чему су оставили трага у својим текстуалним творевинама, него и по 
ономе шта су били предмети њихових најличнијих и најдуготрајнијих 
интелектуалних преокупација.  

Од првог сусрета и заједничке сарадње у Реду Павла Маринковића, 
1892. године, Јовановић је био у контакту са Љубомиром Недићем све до 
његове смрти 1902. године. О колико блиском односу се радило, најбоље 
казују сљедеће Јовановићеве ријечи: „Ја сам Недића виђао врло често за 
то време док је спремао своје расправе о новијим писцима, и могао сам 
пратити све фазе кроз које су његове расправе пролазиле од прве 
замисли па до коначне израде. Недић је полазио од извесних непосред-
них утисака, који су били живи, али фрагментарни, налик на парчета 
разбијене слике, која је ваљало саставити у једно“ (Јовановић I, 1991, стр. 
688–689). А на почетку  огледа о Богдану Поповићу, са којим је очи-
гледно био у најближем, вишедеценијском пријатељству, каже: „Његов 
живот не треба гледати споља, него изнутра. Он је био од оних људи који 
живе поглавито у својим мислима. Тај његов унутрашњи живот, тај пут 
кроз идеје који је он непрестано пролазио, ја ћу, као једини од његових 
ближих пријатеља још у животу, покушати да прикажем“ (Јовановић I, 
1991, стр. 717). 

 
2.  

 
У својој Историји нове српске књижевности Јован Скерлић 

Слободана Јовановића издваја као „једног од најбољих стилиста срп-
ских“, који је и „своје стручне послове радио у врло књижевној форми, 
отменим стилом и изврсним језиком“ (Скерлић, 1997, стр. 412)3. 

 
3Дио књиге под насловом „Књижевни критичари“ Скерлић започиње кратким 
објашњењем: „Модерна књижевна критика стала се стварати крајем XIX  века, 
али се потпуно развила и стала активно утицати од првих година XX века, и од 
тог доба стално напредује“. Скерлић доноси портрете сљедећих критичара: 
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Јовановићеве књижевне критике, објављиване по листовима и књижев-
ним часописима, одликују оштроумне књижевне оцене, а њиховог аутора 
„оштар критички дух, изграђен књижевни укус, стварне анализаторске 
способности“ (Скерлић, 1997, стр. 412). Јовановићеви текстови посве-
ћени писцима и историјским личностима  „савршенства су своје врсте“, 
јер је у њима испољена способност да се продре  „у душу личности“ која 
се обрађује. На почетку одјељка посвећеног Јовановићу, Скерлић нео-
презно и нетачно констатује да се овај „књижевношћу бавио само узгред 
и по изузетку“, што ће имати далекосежног утицаја на однос према 
Слободану Јовановићу као познаваоцу књижевности и њеном тумачу. 
Овдје намјерно избјегавамо синтагму књижевни критичар, јер то овај 
стваралац, осим у раном периоду, када је писао позоришне и књижевне 
критике, није био, бар не у њеном уобичајеном, најужем значењском 
одређењу. У уводној биљешци за књигу Портрети из историје и књижев-
ности њен приређивач Живорад Стојковић, ову Скерлићеву констата-
цију преноси чак и без наводних знакова, прихватајући је ваљда као 
општеважеће мјесто (Јовановић, 1991, стр. 5)4. 

У потискивању  Слободана Јовановића као ријетког књижевног 
зналца и тумача, најдаље ће, слиједећи поменуту назнаку из Скерлићеве 
књижевноисторијске синтезе, отићи Предраг Палавестра. Он ће у својој 
Историји модерне српске књижевности: златно доба 1892–1918, уствр-
дити да се „Јовановић у књижевности остварио као нека врста сјајног 
придошлице“, као и да се литературом „бавио више из љубави него из 
потребе“ (Палавестра, 2013, стр. 84–85). На бројним мјестима у своме 
дјелу, у текстовима који се посредно или непосредно тичу књижевности, 
Слободан Јовановић истиче да ни о чему, па ни о литератури, није мо-
гућно говорити без убјеђења, а то значи и љубави. Потреба која је лишена 
те основе, тог генератора, била би аутоматизовано сведена на пуко па-
бирчење, које је било неспојиво са племићким духом какав је био 
Јовановић. У истој књизи Палавестра истиче да Јовановић „не води 
рачуна о јединственом критичарском систему и методу“, а онда, 
супротно констатованом и крајње поједностављено, тврди за Јовановића 
да је „најближи историјској и биографској критици“ (Палавестра, 2013, 
стр. 85). Прелазећи преко ове противрјечности која не потребује додатна 
објашњења, треба нагласити да је нетачно и то да Јовановић пише без 
критичарског метода и система. И једно и друго су и те како присутни 
код Јовановића, само не у оним облицима које им је одредила веома 

 
Богдана Поповића, Слободана Јовановића, Павла Поповића и Бранка 
Лазаревића. 
4 Исто ће поступити и Радивоје Микић у уводној биљешци за књигу 
Јовановићевих Портрета из 2005. године. Наиме, и он, без знакова за навођење, 
пише да се Јовановић „књижевношћу бавио узгред“ (Микић, 2005, стр. 5). 
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често шаблонизована и апстрактна књижевнотеоријска мисао. 
Истоветну тврдњу, да се Јовановић књижевношћу „бавио више из љубави 
него из потребе“ (Палавестра, 2008, стр. 173), Палавестра понавља и у 
својој Историји српске књижевне критике, очигледно остајући досљедан 
ставу да се умјетношћу људи баве превасходно из потребе. 

Слободан Јовановић се књижевношћу није бавио узгред и из неке 
доколичарске опсесије (Лудошки, 2008). Он је био једна од духовно и 
интелектуално најслојевитијих и стваралачки најмноголикијих лично-
сти српскога народа. То је изванредно запазио и изразио његов пријатељ, 
пјесник Јован Дучић: „Ово је велики српски писац који је оставио књиге 
писане најчистијим језиком и најсавршенијим књижевним језиком: а 
овако удвостручен научник и писац, то је оно што српска књижевност и 
наука нису никад раније имале“ (Дучић, 2000, стр. 24). У истицању 
Јовановићеве чудесне многоликости, најексплицитнији је био Бранко 
Лазаревић, који, са занесеношћу, пише: „Безброј је ликова у личности 
Слободана Јовановића. У његову се личност улази као у галерију пор-
трета. И кад би их неко све хтео да ради, наишао би, као Рембрант када 
је радио себе, на читав један низ од више од двадесет“ (Лазаревић, 2004, 
стр. 212)5. Обиљежавајући 1939. године седамдесети рођендан 
Слободана Јовановића, Политика је читавом једном страницом указала 
на стваралачку разноврсност свога угледног сарадника. Тим поводом о  
Јовановићу као историчару писао је Владимир Ћоровић, као правнику 
Ђорђе Тасић, као књижевнику Исидора Секулић, као социологу Јован 
Ђорђевић и као наставнику Илија Пржић. У новије вријеме, једну од нај-
бољих књига о Слободану Јовановићу, под насловом Пет ликова 
Слободана Јовановића, написао је Данило Баста. У посебним цјелинама 
ове монографије Баста се бавио Јовановићем као историчарем политич-
ких идеја, као теоретичарем државе и права, као аналитичарем тотали-
таризма, као тумачем српског националног карактера и као социологом 
(Баста 2003)6. 

 

 
5 Сјећајући се дружења са Јовановићем, на Крфу 1917. године, Лазаревић пише: 
„За време те његове интернације становали смо заједно. Ту сам, први пут, осетио 
колико је то један, тако да кажем, ренесансни дух. Његово интересовање је не-
вероватно великих размера. Нисам могао, уопште, да видим да ли што постоји 
што га свестрано не занима. У свему је на један чудан начин присуствовао. Из 
очију му увек бије да је потпуно у друштву и у предмету у којима је и да потпуно 
није. Оно што је стално кроз све пролазило то су осмех и смех, примедба и до-
датак“. Лазаревић каже да је у току „Солунског процеса“ Јовановић био из 
Солуна склоњен на Крф, јер је, како му је објаснио један члан Владе, „волео да 
забоде нос у све то“ (Лазаревић, 2002, стр. 213–214). 
6 У овом вриједном дјелу аутор још, у додатку, разматра Јовановићев однос 
према Хансу Келзену и Карлу Шмиту. 
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3.  
 
Тек у постхумно објављеној књизи Један прилог за проучавање на-

ционалног карактера (1964) Слободан Јовановић је написао невелик 
текст о Доситеју Обрадовићу. Иако дио цјелине у којој се разматра исто-
ријат утемељења и варијетети српског културног обрасца, овај напис је 
од изузетне важности за разумијевање Доситеја и његовог дјела у токо-
вима наше духовности, будући да су се о њему износила (као што се и 
данас износе!) опречна виђења. Сљедбеник западне просвјетитељске фи-
лозофије, Доситеј је, каже Јовановић, човјековог „непогрешивог путо-
вођу“ видио у разуму; према овој доктрини, у Доситејевој интерпрета-
цији, човјеков најпречи задатак на путу самоизграђивања јесте критички 
однос према чињеницама и утисцима које прима, као и опирање предра-
судама и свим априорним становиштима. Јовановић није у праву када 
тврди да је Доситеј био „први наш просвјетитељ и западњак“, јер тиме 
заборавља Захарију Орфелина, Доситејевог претходника, о коме је овај 
са бираним ријечима писао. Истина, Орфелиново просвјетитељство, 
умногоме слично Доситејевом, није било под непосредним западним 
утицајем, разликујући се од њега утолико што је посредовано преко 
руске културе и књижевности. 

 Са великим повјерењем у културу и просвјету, Доситеј је био пре-
теча Богдана Поповића и Јована Скерлића. Он је српско питање поставио 
као „културни проблем“, а просвјећивање као нужни услов националног 
препорода. Јовановић разложно примјећује да се Доситеј залагао и за 
реформу књижевног језика, претходећи у томе Вуку Караџићу, али он 
„није био подесан за писање књига за просвећивање народа“. Занимљива 
су и Јовановићева запажања о Доситејевом односу према цркви и рели-
гији. Иако је много допринио „лаицизирању нашег духовног живота“, 
Доситеј није био противник религије, с тим да се његова религиозност 
„мало разликовала од једног мало више разнеженог човекољубља“ 
(Јовановић II, 1991, стр. 546). Међутим, ауторитету Цркве он је на други 
начин нанио озбиљан ударац, сводећи морал на рационалне претпо-
ставке. Изједначавајући религију искључиво са црквеним обредима, он 
је, резонује даље Јовановић, морална начела одвојио од религије и тиме 
их лишио „унутрашње дубине и рационалистичког полета“. Јовановић 
овако резимира наведени однос: „Морал се спустио сувише на земљу и 
добио изглед једне далековиде целисходности“ (Јовановић II, 1991, стр. 
546). 

Одмах након текста о Доситеју, слиједи, у истој књизи, напис о 
Вуку Караџићу. Иако по много чему суштинском различити, и један и 
други били су под страним утицајима: Доситеј под рационалистичким, 
Вук под романтичарским. Сљедбеник идеја европског романтизма и јед-
ног од његових идеолога, Хердера, Вук је у народним умотворинама ви-
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дио најснажнији и уз то најпрепознатљивији израз националног карак-
тера. Он је био за увођење народног језика у књижевност јер се у њему 
испољавала српска национална индивидуалност. Доситеј се залагао за 
народни језик као најподеснији облик ширења просвјете и најсигурнији 
начин продирања просвјетитељских идеја у друштво. Према томе, оно 
што ће обојица експлицитно тражити, почивало је на сасвим различитим 
интенцијама. Јовановић уочава дубинску противрјечност Вукове фило-
лошке концепције: иако сматран за традиционалисту и националисту, 
Вук је, „супротно оријентацији наших националиста из деветнаестог 
века, преко језика одвајао наш народ од Руса“ (Јовановић II, 1991, стр. 
550). 

Обимнији и неупоредиво значајнији Јовановићев текст о творцу 
српске језичке реформе носи наслов „Вук као сликар историјских лич-
ности“. Као истраживача политичке историје Србије деветнаестог вијека, 
Јовановића су занимала Вукова свједочанства о Српској револуцији. 
Историјске догађаје које је приказивао, а чији је био свједок и очевидац 
(које скромно назива „грађом“), он својом приповједачком вјештином 
оживљава и приближава читаоцима, претварајући их, безмало, у судио-
нике приказаних догађаја. Двије способности Јовановић посебно цијени 
код Вука: историографску непоткупљивост свједока и дар литерарног 
уобличавања историјске грађе. Он је умио да начини литерарни утисак 
и да га дијалошки увјеродостоји, неријетко и сценски упризори. Реалиста 
по начину приказивања, Вук понекад и претјера, што је иначе, запажа 
Јовановић, својство оштрих и продорних посматрача. Кад се са реали-
стичким детаљима претјера, они „прелазе у карикирање“. У Вуковом 
историографском поступку Јовановић је видио понешто што подсјећа на 
Плутарха, који је сматрао „да код великих људи мале ствари јесу неки 
пут карактеристичније него велике“ (Јовановић I, 1991, стр. 662). Инту-
итивно, урођеним дару писца и посматрача, Вук је то знао и примјењи-
вао састављајући портрете истакнутих устаничких првака.  

Вука као сакупљача народних умотворина одликује „оштро опа-
жање и тачно бележење“. Док су „његови настављачи само сакупљачи, он 
је, нешто много више“. Шта је то што посједује Вук а што недостаје ње-
говим сљедбеницима? Раздвајање важног од неважног, главног од спо-
редног, затим „разумевање у чему је ствар“. Вук је биљежио оно што 
види, што су чинили и толики прије и послије њега. Међутим, његов дар 
се није састојао само у томе, већ у нечему знатно важнијем: „Лако је бе-
лежити оно што се види, али тешко је видети оно што вреди да се забе-
лежи“ (Јовановић I, 1991, стр. 663).  

Слободан Јовановић је аутор једног од најбољих и најкраћих тек-
стова написаних о Његошевом Горском вијенцу. Објављен је у децембар-
ској свесци Српског књижевног гласника за 1925. годину, која је у цјелости 
била посвећена великом пјеснику. Поред Јовановићевог, издвајамо још 
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и прилоге Јована Цвијића, Михајла Петровића, Павла Поповића, Пере 
Слијепчевића, Владимира Ћоровића, Растка Петровића, Милана 
Решетара и Милоша Црњанског. Најкраћи међу њима је Јовановићев на-
пис, сведен на свега неколико реченица, без којег је, упркос обиму, не-
могуће сачинити зборник репрезентативних текстова о Његошу. Најваж-
нији моменти овога текста могли би се свести на сљедеће. Горски вијенац 
је, пише Јовановић, написан једном „видовитошћу мисли и трагичношћу 
осећања“ која премашују савременог човјека.  Попут истинских класика, 
неоптерећен спутавајућим оквирима књижевних жанрова и врста, 
Његош је написао дјело „каквих до тада није било у српској књижевно-
сти“. Обликовано као контрапункт основној поставци, као плач оних на 
које је пала тешка и одговорна историјска дужност, већ оних на које се 
односи истрага, дјело је „хроника варварства и душевности“. Онај који 
треба да донесе одлуку о истрази потурица, владика Данило, 
побједоносни исход истраге не доживљава као тријумф, већ личну жртву 
„од које његова душа остаје неутешна и болна“. Нужност истраге овај 
јунак осјећа, али не разумије нити до краја оправдава, и управо у тој 
атмосфери „недокучености историјске судбине и необјашњивости 
човекових дужности“ (Јовановић I, 1991, стр. 789), Јовановић види 
највише умјетничке вриједности гласовитог пјесничког дјела. Сажетији 
и прецизнији него у било коме другом своме тексту, Јовановић се у 
напису о Његошу показао као ненадмашни мајстор уочавања чворних 
мјеста једног слојевитог дјела какво је Горски вијенац, а затим 
демонстрирао способност да издвојено анализира његовим свођењем на 
само језгро проблема, које се опире било каквом другом уопштавању или 
свођењу. „Сумње“ или „дилеме“ владике Данила, као највиша 
умјетничка и драмска мјеста Горског вијенца, Јовановић је видио у 
укрштању људских и националних дужности са једним метафизичким 
надсмислом, којем се ваља покорити, упркос томе што се он „са земне 
катедре“ не може до краја разумјети.  

 
4.  
 
О истакнутим савременицима, пријатељима и сарадницима 

Стојану Новаковићу, Љубомиру Недићу, Богдану Поповићу и Јовану 
Скерлићу, Слободан Јовановић је писао у више прилика, приљежно пра-
тећи њихов рад. О свима је послије њихове смрти, изузев Скерлића, на-
писао по обимну студију, комбинацију портрета, личних успомена и ана-
лизе њиховог рада. 

Јовановић је најприје приказао другу по реду књигу Љубомира 
Недића под насловом Критичке расправе (1901). Највећу пажњу посве-
ћује његовој расправи о књижевној критици, јер у њој Недић исповиједа 
свој критичарски „манир“. У раду о књижевној критици Недић је нагла-
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сио да га више интересује писац од књиге коју је написао, сматрајући да 
је дјело документ за познавање свога творца. Исписујући  портрете поје-
диних писаца он се више усредсређивао на њихова карактеристична а 
мање на најбоља књижевна остварења. Примједбама упућиваним 
Недићу да, с обзиром на оријентацију коју је слиједио, не води рачуна о 
средини која је предодредила писца, Јовановић супротставља примјер 
позитивисте Иполита Тена, који је, детаљно реконструишући епоху, не-
ријетко потпуно запостављао писца. На примјер, духовито уочава 
Јовановић, у Теновој расправи о Бајрону, читалац стиче утисак какав је 
био енглески лиричар с почетка деветнаестог вијека, али не и какав је 
био Бајрон. Недић поступа знатно другачије и концентрише се на неко-
лике, према његовом увјерењу, карактеристичне црте писца о коме 
пише. Да ли је баш свака личност сводива на те црте, да ли је код сваког 
писца оно највидљивије једновремено и најкарактеристичније? Када би 
одговори на ова питања били потврдни, онда би се потирала индивиду-
ална својства која одређују поједине писце. Како се тај превид десио 
Љубомиру Недићу, Јовановић овако објашњава: „У његовим критичким 
расправама [...] превладао је логичар над психологом“ (Јовановић I, 
1991, стр. 772).  

У години Недићеве смрти Јовановић је о њему написао један по-
дужи текст; двадесетак година касније израдио је обимну расправу о 
овом критичару. Упркос међусобној комплементарности, ови радови су 
и битно различити. На примјер, обимнији, не представља развијање за-
пажања изнесених у претходном. Различите критичарске особине, људ-
ска и стваралачка својства наглашена су у овим текстовима. 

Недић је између умјетника и критичара видио разлику у томе што 
први добија утиске из стварности, а други из свијета умјетничких дјела; 
за овог другог „материјал“, дакле, представља, „стварност“ која је посре-
дована умјетниковом перспективом, његовим афинитетом и креативном 
умјешношћу. Он је код писаца посебно цијенио: владање народним јези-
ком и осјећај за форму, док је посебно симпатисао писце који су били 
„интересантни типови“. Иако је имао своје симпатије, Недић, каже 
Јовановић, није хвалио ниједног писца који то није заслуживао, с тим да 
се показивао неосјетљивим за многе велике писце. Када је ријеч о 
Недићевом односу према нашим најгласовитијим романтичарским пје-
сницима, Јовановић се посебно задржава на његовом тумачењу  Змајеве 
и Костићеве поезије. Недић је оспорио наглашавани лиризам Јована 
Јовановића Змаја, сматрајући га чак лиричарем без осјећања, вјештим 
али хладним пјесником. Благо опонирајући Недићевом ставу, Јовановић 
изриче један нарочито занимљив и тачан суд о овом пјеснику: „Змај је 
[...] био велики дидактични песник, који се од наших раних дидактичара 
разликовао тиме што није давао моралне поуке него политичке, што није 
био озбиљан и сухопаран, него духовит и занимљив – што, најзад, није 
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био сув и хладан, као што су обично дидактичари, него имао извесне 
топлине и осећања. То је био један лирски дидактичар налик на једног 
Беранжеа, који би био прошао кроз школу немачких лиричара.  То спа-
јање поучности, духовитости и лиризма начинило је од Змаја једног 
песника за све укусе – и кад се уза све то дода његово изванредно осећање 
пригодности, његов непогрешив такт да нађе оне теме које у даном тре-
нутку публику највећма занимају – онда његова велика популарност код 
савременика постаје сасвим разумљива“ (Јовановић I, 1991, стр. 668). 
Потцијенивши Змаја као лиричара, он га је прецијенио као мајстора 
облика. Слично је било и са Костићем, према коме је Недић био наро-
чито неправедан. Критикујући његове „чудњачке асоцијације“, остао не-
осјетљив за Костићеве пјесничке врлине. Између свих других српских 
пјесника, Недић је издвајао Ђуру Јакшића и Војислава Илића, код којих 
му се нарочито допадала „романтичарска живописност и њихов роман-
тичарски песимизам“ (Јовановић I, 1991, стр. 671). 

У историјском развитку српске књижевне критике Љубомиру 
Недићу припада прекретнички значај. Његови претходници су се у сво-
јим критичким текстовима „топили у празним комплиментима“. Недић 
је, за разлику од њих, судио „куражно и искрено“ и писао критике које 
„нису биле само похвале и покуде него такође портрети“. Иако је 
Недићев високи статус у историјском кретању српске књижевнокри-
тичке мисли неупитан, то не значи да су се све његове оцјене и критичка 
запажања касније одржала, што се не може рећи ни за једног књижевног 
арбитра. Карактеристично је за Љубомира Недића то што је његова прва 
књига, под насловом Из новије српске лирике (1893), остала његово 
најважније и најутицајније дјело. Стваралац кога је одликовала „умна 
финоћа“, европска култура и знатно књижевно образовање, Љубомир 
Недић је био за Слободана Јовановића „племић књижевности какав се 
задуго неће јавити“ (Јовановић I, 1991, стр. 774). 

Професор Правног факултета, аутор књига и студија из правне те-
орије и историје Слободан Јовановић приказивао је књиге Стојана 
Новаковића посвећене правној историји Србије7. Критички се огласио и 
поводом вриједне Новаковићеве књиге из области социологије књижев-
ности под насловом Српска књига, њени продавци и читаоци у XIX веку. 
Већ на почетку текста Јовановић износи запажање о корисности и заним-
љивости испитивања која је Новаковић саопштио у овој својој студији. 
Главну њену тезу Јовановић сажима у сљедеће ријечи: „Наши књижари 

 
7 Јовановић је објавио биљешку поводом штампања Законика Стефана Душана, 
1349. и 1354, који је издао и објавио Стојан Новаковић 1898. године. Затим је 
написао приказе Новаковићевих књига из правне историје Србије: Уставно пи-
тање и закони Карађорђева времена (1908) и Двадесет година уставне политике 
у Србији, 1883–1903. (1912). 
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не растурају књиге; они их само продају“ (Јовановић I, 1991, стр. 875). 
Новаковић види могућност да се преко спретног дистрибуисања књига 
обезбиједи јединство српске читалачке публике и српског духовног про-
стора, што Јовановић, саглашавајући се са њим, посебно истиче. Без тих 
спона посредством књиге, наш народ остаје лишен међусобног духовног 
саобраћаја, тако му насушно потребног у условима државне раздвојено-
сти. 

Као шеф Просветног одељења при Министарству иностраних дела, 
Јовановић је имао прилику да тијесно сарађује са Стојаном Новаковићем 
и да га изблиза упозна. Године 1917. на Крфу написао је обиман текст о 
Новаковићу утемељен на сјећањима о некадашњој сарадњи, сусретима и 
разговорима са овим српским научником, књижевником, дипломатом  и 
државником. Наглашавајући ту околност, Јовановић је овоме тексту дао 
поднасловно одређење „личне успомене“. Између бројних 
Јовановићевих текстова са портретистичким обиљежјима, овај о 
Новаковићу један је од најлитерарнијих, највећма обликован као књи-
жевни текст. Ова биографска приповијест, поред главног, има и неко-
лико споредних јунака, приликом чијих сјенчења је аутор показао спо-
собност да у неколико знаковитих црта живописно представи личност. 
Те појединости су понекад обичне, свакодневне склоности, неријетко и 
слабости, које не промичу  Јовановићу као продорном посматрачу (нпр. 
портрети Нићифора Дучића, Ивана Павловића, митрополита Михаила).  

Какав нам се указује Новаковић у Јовановићевом портретистич-
ком огледалу? Радишан више од свих својих сарадника, њему „преко-
мерни канцеларијски рад, не само да [... ] није шкодио, него га је управо 
подмлађивао“ (Јовановић I, 1991, стр. 122). Упркос јавним положајима 
и сталном контакту са људима, Новаковић није имао „дар њиховог поз-
навања“, каже Јовановић, а затим духовито објашњава ту дистанцу која 
је за Новаковића била непремостива граница: када је разговарао, он се 
понашао као „да не општи са живим људима, него говори у телефон“. 
Начелан у јавним пословима, он их је увијек претпостављао личним раз-
лозима и обзирима. На примјер, када се одлучио да почне водити поли-
тику тјешњих односа са Русијом, он је постао „један од највећих русо-
фила које смо имали“. 

Начелност и честитост у вођењу државних послова, нису 
Новаковићу, професору књижевности по основној вокацији,  биле до-
вољне за сналажење у практичној политици и добијању избора. Те двије 
линије политичког дјеловања, опречне по својим главним закономјерно-
стима, Новаковић никако није могао да доведе у сагласје: „Двадесет го-
дина политичког живота није му могло одузети извесно девичанство осе-
ћаја: он је још веровао да се питања практичне политике решавају на 
основу науке, и да се опозиција може обезоружати силом истине“ 
(Јовановић I, 1991, стр. 124). 
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Обимну расправу о Богдану Поповићу, насталу на основу онога 
што је овај написао, али и онога што је изговорио а никад није забиље-
жио, Јовановић је написао у изгнанству, у Лондону 1948. године. По томе 
она подсјећа на текстове о Стојану Новаковићу и Љубомиру Недићу који 
су написани у избјеглиштву, на Крфу 1917. године. Више од пола вијека 
раније, Слободан Јовановић је о овом своме пријатељу написао два 
кратка текста: један о његовом приступном предавању на Великој школи 
и други о Поповићевом доприносу „одбрани естетике“ у нашем духов-
ном животу.  

За Богдана Поповића, а поводом његовог приступног предавања, 
одржаног 1894. године на Великој школи, Јовановић тврди да је „рође-
њем предодређен за професора“. Шта то одликује Богдана Поповића као 
професора и бесједника? Оно што износи, он то осјећа и у то вјерује, јер: 
„Убеђен човек готов је беседник“. Поповић своје тврдње не доказује, а 
Јовановић налази и зашто: „разлозима се никад нико није убедио [... ] 
сваком разлогу има противразлог“ (Јовановић I, 1991, стр. 822). Кад већ 
не доказује, Поповић оно што осјећа и у шта је убијеђен – „преноси“. Сва 
моћ бесједништва, које има за циљ убјеђивање, састоји се у томе. 
Јовановића је занимала снага усмене ријечи његових савременика. На 
примјер, за Љубомира Недића је написао да није био добар говорник и 
да му је приступно предавање доживјело „фијаско“. Упркос томе, уживао 
је углед и повјерење међу својим ђацима. Такође, Стојан Новаковић је 
„говорио с монотоном течношћу и сувопарном речитошћу“, али је њего-
вом казивању недостајало топлине да би утицала на слушаоце и дубље се 
задржавала у њиховој души. Од савременика које је красио посебан 
бесједнички дар, Јовановић је издвајао владику Николаја Велимировића, 
чије су бесједе зрачиле посебним „магнетизмом“ (Јовановић, 1956, стр. 
6-7), који је привлачио слушаоце и на њих остављао снажан утисак. 

Заслуга је Богдана Поповића, наглашава Јовановић, што је у срп-
ској култури и књижевности вратио углед естетици, коју су „оклеветали“ 
сљедбеници школе мишљења Светозара Марковића, истичући апсолутно 
првенство науке, вјеру држали за „празноверицу“, а умјетност видјели 
као „играчку за велику децу“. Супротно њима, још од свог приступног 
предавања на Великој школи, Поповић је у књижевности видио моћно 
средство за развијање човјекове осјећајности, која је, удружена са 
одњегованим укусом, неизоставна потреба „културног човека“ 
(Јовановић I, 1991, стр. 793). 

Поповић је, свједочи Јовановић, имао неуобичајено богат уну-
трашњи духовни живот. Много времена је био преокупиран проблемима 
који су привлачили његову пажњу, који су га мучили онолико колико су 
му причињавали задовољство. 
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Морални проблем био је један од оних којима се Богдан Поповић 
готово цијелог живота бавио, о коме је интензивно мислио. Основна 
поставка његовог резоновања, у Јовановићевој интерпретацији, састо-
јала се у сљедећем: ако је морал лишен религиозног јемства, ако је све-
ден само на интересе одређене друштвене групе, која га и прописује, 
зашто је онда појединац дужан да га поштује, да се према њему управља. 
Да би предочио колико је захтјевно сагледати ову Поповићеву испити-
вачку страст, Јовановић истиче да Поповић није био „метафизичка 
глава“, али ни противник религије, попут, рецимо, Скерлића, који је и 
присуствовање црквеним обредима сматрао као попуштање цркви. 
Поповић је превидио, а Јовановић то није назначио, да наречени про-
блем и није било могућно ријешити његовим лишавањем религиозних 
претпоставки, што не значи да је он сводив искључиво на њих. Такође, 
морал друштвене заједнице, није нужно противан моралним свјетоназо-
рима појединца. Ово комплексно питање Јовановић је одрешитије рије-
шио, видјели смо напријед, сагледавајући однос Доситеја Обрадовића 
према просвјетитељском рационализму. Зашто тако није поступио и у 
тексту о Поповићу? Вјероватно је и сам, поткрај живота, за себе прона-
шао неке одговоре који су га мучили. Поновимо и на овом мјесту: пово-
дом Доситејеве просвјетитељске доктрине Јовановић тачно увиђа да мо-
рал, одвојен од религије, губи своју супстанцијалну пуноћу и снагу. 

Друга цјеложивотна преокупација Богдана Поповића био је про-
блем правилног књижевног суда, односно одговор на питање: по чему се 
добро разликује од рђавог књижевног дјела? Ово питање одвело га је ка 
знатно широј и општијој дилеми која се тицала правилног суда уопште. 
Оно што поткопава човјеково правилно суђење јесте његова лична заин-
тересованост за одређену ствар. Јовановић поводом ове Поповићеве апо-
ричне преокупације закључује: „Богдан није остао на овоме, него је ишао 
и даље. Желео је, нарочито, да продуби разлику између правоумних и 
кривоумних људи. Осећања, када се једном узбуне, у стању су свакоме од 
нас да искриве резоновање; али, поред ове тренутне кривоумности, која 
је само за неколико степени слабија од избезумљености у паници, 
постоји код извесних људи стална, такорећи, конституционална криво-
умност. Има људи који и онда када нису ни заинтересовани ни узбуђени, 
резонују криво: одакле то долази? 

Богдану се чинило да правоумни боље опажају и јаче осећају оно 
што је у појавама стално и редовно, него оно што је променљиво и нере-
довно, докле је с кривоумнима обрнуто случај. Први су осетљивији за оно 
што је правило, а други за оно што је изузетак“ (Јовановић I, 1991, стр. 
732). 

Важност књижевности Богдан Поповић је видио у њеном утицају 
на наш унутрашњи живот и духовну равнотежу. Поповићева промиш-
љања на ову тему Јовановић је овако представио: „Позитивне науке могу 
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нас оспособити да природне снаге ставимо у службу својих материјалних 
потреба“ (Јовановић I, 1991, стр. 735). Међутим, одлучно питање јесте 
ово: да ли су то и једине наше потребе? У чему се састоји пуноћа живота? 
Поповић је одговарао: у нашим духовним потребама, истина, не код свих 
на исти начин израженим, али неупитно постојећим. Поповић је овако 
ријешио ову дихотомију: „Круна позитивног знања може бити наука, али 
круна духовне културе није наука, већ књижевност“ (Јовановић I, 1991, 
стр. 735). Јовановић је свјестан да је поистовјећивање хуманистичког 
васпитања са књижевним образовањем неприхватљиво. Па, опет, по 
њему, Богдану Поповићу је припадала заслуга што је „поставио питање 
духовне културе о којој се код нас било престало мислити и да је показао 
да оно лежи ван домашаја позитивних наука“. Најзад, Јовановић је 
размотрио и Поповићеву аналитичку методу, теоријски образложену у 
његовој расправи „Теорија реда-по-ред“. Јовановићев приговор тој де-
таљној иманентној анализи састојао се у овоме: да ли се тим сецирањем 
и детаљним задржавањем на појединостима губи из вида цјелина једног 
књижевног дјела, које је увијек резултат јединствене пишчеве замисли?! 
Завршни суд о Богдану Поповићу Јовановић саопштава сљедећим рије-
чима: „Ма колико да је знатан као књижевни критичар, Богдан се не 
може искључиво као такав посматрати. Кроз цео његов рад осећао се уз 
књижевног критичара још и морални учитељ и културни просветитељ“ 
(Јовановић I, 1991, стр. 749). 

Иако је о Јовану Скерлићу Слободан Јовановић написао четири 
кратка текста, у њима су наглашене важне особине за познавање ове зна-
чајне личности српске културе. Јака личност и изразити индивидуали-
ста, Скерлић је био склон сарадњи, сав је „треперио“ радећи у друштву, 
због чега је био, каже Јовановић, „један велики уредник“ (Јовановић I, 
1991, стр. 788). Упамћен углавном као књижевни критичар и историчар 
књижевности, Скерлић је био и политичар. Идеје политичке и социјалне 
демократије, засноване на просвјетитељској филозофији осамнаестог 
вијека, блиске Скерлићу, провлаче се, примјећује Јовановић, кроз ње-
гове главне књижевне студије. Тешко је претпоставити у ком смјеру би 
се кретала Скерлићева каријера – Јовановић не искључује могућност да 
би се сав посветио политици – и његова политичка идеологија. Јовановић 
је увјерен у једно: „Сигурно је [...] да не би ишао за комунистима. Његово 
слободоумље, његов рационализам, његова човечност не би му допуш-
тали да то учини“ (Јовановић I, 1991, стр. 710). У својим књижевним ра-
довима Скерлић је био једновремено и „књижевни критичар и поли-
тички апостол“. Залажући се за „морално ослобођење и социјално обла-
горођење појединца“, његов социјализам био је зачињен „демократским 
индивидуализмом“. У Скерлићевим историјским расправама виде се 
неке од његових најбитнијих особина. Да код наших писаца осамнаестог 
вијека није осјетио дух „слободоумнога просветитељства“, тврди 
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Јовановић, он никада не би написао своју велику синтезу Српска књижев-
ност у XVIII веку.  

 Попут даровитих истраживача који „прозиру у појединце и њихову 
душу“, Скерлић је продорно сагледавао друштвене покрете и идеје, опи-
сујући их као „жива бића“, а процесе као дејствујуће „живе силе“. Он је 
то успијевао зато што је као историчар био обдарен „песничком видови-
тошћу“ (Јовановић I, 1991, стр. 702).  Прошлост у његовим историјским 
списима није била мртва старина. У његовој пројекцији прошлост и са-
дашњост живе у саодносу чврсте повезаности, зато је његова историја 
приказ прошлих догађаја снимљених са „најмањег растојања“. Писати о 
прошлости, осјетити њен аутентични дамар, значи приближити јој се, 
успоставити је и оживотворити!  

 
5.  
 
У текстовима Слободана Јовановића анализираним у овоме раду, 

нарочито у онима о знаменитим савременицима, има много појединости 
које нам откривају личност њиховог аутора и препознатљиве особине ње-
говог стваралачког лика. Хибридни карактер Јовановићевих текстова 
можда се понајбоље може обухватити термином есеј или оглед. Непре-
цизно одређен термин портрет, чини нам се, само дјелимично открива 
унутрашња својства Јовановићевих разноврсних радова. Као проницљив 
посматрач, он је уочавао унутрашње противрјечности, несагласја и не-
подударности проблема и питања којима је био посвећен, увјерен да се 
идеје, концепције, ставови и појединци њиховим освјетљавањем могу по-
најбоље представити. Зато су парадокси и контрасти, на којима почивају 
смисаони обрти као важна обиљежја његовог стила, најучесталије фи-
гуре у Јовановићевим текстовима. У њима не треба тражити заједљивост 
и циничност, већ увјерење да је у језгру сваке ствари, истовремено оно 
што је најизразитије представља и оспорава. Поређење је такође фигура 
којом је премрежено дјело Слободана Јовановића. Регистар разноврсних 
функција поређења код њега је пребогат. Овом фигуром се изоштрава 
став, наглашава опсервација, конкретизује слика, оживљава сцена или 
призива комични ефекат8. Када је ријеч о хумору, кога код Јовановића 
има напретек, треба нагласити да он никад није истакнут у први план и 

 
8 Ево, на  примјер, два успјела поређења која су прожета једном суптилном ду-
ховитошћу. Љубомир Недић је првих година свога рада на Великој школи, огре-
зао у сваковрсном сладострашћу. „Живео је више као ђак на распусту него као 
професор“. Поводом детаљне анализе књижевних дјела којој је, слиједећи своју 
теоријску платформу, био склон Богдан Поповић, Јовановић пише: „У својим 
анализама Богдан је био до крајности тачан. Пазио је и на најмању ситницу, као 
да не пише књижевну студију него исправља ђачки задатак“. 
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да је, код њега, „иронија висока свест ума, а не ниска страст подсмевања“ 
(Ломпар, 2016, стр. 30). Јовановић је изванредан приповједач, са оним 
даром који је истицао код Вука Караџића, а то су уочавање одређујућих 
својстава и раздвајања главног од споредног приликом описивања и при-
казивања. Он је мајстор сценског приказа, воли саопштено да поентира 
комичним призором. Овом техником је, на примјер, предочио сусрет 
Стојана Новаковића и митрополита Михаила, љутих противника, који су 
урадили много тога један против другога. Приликом њиховог сусрета 
митрополит Михаило је „својом слабачком руком оцртавао један сла-
бачки благослов“, а када су најзад сјела ова два човјека која су морала 
прећи преко властитих обзира, то је било на једном невеликом канабету 
на којем су били „стешњени један уз другога као у трамвају“. Ово је само 
један могући примјер, између бројних других које бисмо само у тексто-
вима којима се бавимо у овоме раду могли издвојити, који 
Јовановићевим радовима дају снагу прворазредне литерарности, а њега 
представљају као једног од најдаровитијих приповједача српске 
књижевности. Историјске књиге и расправе Слободана Јовановића посе-
бним чини управо њихова изражена литерарност, усљед чега се оне не-
ријетко читају као историјски романи или приповијетке. Оно што је на-
писао о Скерлићу као историчару, може се узети као откривање власти-
тог поступка. Историјске периоде, процесе и људе у њима Јовановић 
посматра укидањем дистанце, због чега се стиче утисак да онај који их 
приказује преузима за себе улогу њиховог савременика. Најзад, 
Јовановић их „оживљава“ и једном „пјесничком видовитошћу“ прибли-
жава и самим читаоцима, који могу да их „виде“ и доживе у њиховој ко-
лоритности. 

 
6.  
 
Животни пут и судбина Слободана Јовановића могу се узети као 

метонимијска замјена за судбину српског народа у погибељном двадесе-
том вијеку. Угледни професор београдског Правног факултета, ректор 
Београдског универзитета, председник Српске краљевске академије, он 
је посљедњих осамнаест година живота провео изван отаџбине. Рођен у 
изгнанству, спријечен срамном пресудом да се врати кући9, он се и упо-

 
9 На процесу Дражи Михаиловићу, пред Војним већем Врховног суда Федера-
тивне Народне Републике Југославије, девети је на листи од укупно двадесет и 
четири оптужена. 

У дијелу оптужнице која се непосредније односи на Јовановића, стоји: „Међу 
Михаиловићеве сараднике спадају и оптужени Слободан Јовановић и други, 
који су све време рата проживели у иностранству уживајући гостопримство са-
везничких земаља. И они су такође помагали окупаторима у гашењу ослободи-
лачке борбе народа Југославије, мада то гледајући површно, изгледа парадок-
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којио у туђој земљи. Српском народу његово величанствено дјело било је 
скоро пола вијека одузето.  У утицајној Просветиној Малој енциклопе-
дији, којом је под официјелним надзором обликована јавна свијест, огла-
шен је као „један од најјачих буржоаских публициста“ (Мала енциклопе-
дија, 1959, стр. 236). 

На питања да ли се данас чита Слободан Јовановић и да ли се о 
њему пише онолико колико заслужује његово волуминозно дјело, мора 
се, нажалост, одговорити одречно. Зашто је то тако, могући одговор дао 
је Радован Самарџић, један од приређивача његових Сабраних дела из 
1991. године. Обимну студију о Јовановићу он завршава сљедећим рије-
чима: „Тек кад се српски народ ослободи оне духовне изопачености коју 
собом доноси политичка нетрпељивост, књижевно и уметничко помо-
дарство као инструмент тоталитарног потчињавања људи, и моралног и 
идеолошког, поред свега и више од свега она лажна гордост и сујета, 
лична или колективна, која је, најзад очигледно, заузела прво место међу 
пороцима својственим многим представницима српске заједнице, тек 
онда ће Слободан Јовановић, и не само он, заузети место које му је за сва 
времена припало. Његова дела треба да читају сви они за које су писали  
велики класици биране речи, од истинских сладокусаца до оних што се 
тако образују, да сваки у њима нађе своје врело мудрости и повод свога 
заноса лепотом језика и стила“ (Самарџић, 1991, стр. 718). 

Упркос необичној судбини и још увијек неадекватном статусу у ко-
лективној свијести народа коме је припадао, „Слободан Јовановић остаје 
један од трајних симбола и обележја српске културе и националног иден-
титета. Осуде, прогони и насртаји на његово дело представљају не само 
напад на један од знаменитих споменика српске културе већ и на саму 

 
сално. Они су помагали окупаторима на тај начин што су заједно са оптуженим 
Михаиловићем руководили заједничком четничком организацијом која је под 
њиховим руководством отворено сарађивала са окупаторима у борби против 
ослободилачког покрета народа Југославије“. 

Посебно му се ставља на терет што је у писмима министру иностраних послова, 
поред осталог писао: „Чинимо све тајним путем и преко радија да се не приступа 
преурањеним акцијама великог стила због бескорисних и несразмерних жртава 
и страшних репресалија [...] Ђенералу Михаиловићу издате су инструкције да 
подигне устанак само на случај искрцавања јачих савезничких снага у Југосла-
вији или на случај слома Немачке. И ни у ком другом случају и ни по каквом 
позиву ниједне радио станице“. У изреченој пресуди стоји да се осуђује: 
„Јовановић Слободан на казну лишавања слободе с принудним радом у трајању 
од двадесет година, губитак политичких и појединих грађанских права у трајању 
од десет година, конфискацију целокупне имовине и на губитак држављанства“ 
(Певуља, 2019, стр. 204–205). 
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ту културу у њеном основном, непатвореном значењу“ (Коштуница, 
2019, стр. 21).  
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A CLASSICIST BEFORE THE CLASSICISTS 
Slobodan Jovanović on the prominent predecessors and contemporaries 

 
Summary 

 
This paper analyzes Slobodan Jovanovic’s texts about the significant 

writers, his predecessors and contemporaries: Dositej Obradovic, Vuk 
Karadzic, Peter Petrovic Njegos, Stojan Novakovic, Ljubomir Nedic, Bogdan 
Popovic and Jovan Skerlic. It became apparent that Jovanovic’s work on the 
classists of the Serbian sciences and culture represent a unique whole and a 
challenging research ground. Although mutually differing expressions of 
individuality, Jovanovic’s portraying mirror reflects numerous similarities. 
By shaping the characters of his distinguished predecessors and 
contemporaries, Slobodan Jovanovic hints on the key traits of his own 
creative self-portrait. In addition to various objects of the analysis in this 
paper, the aforementioned dimension of the analyzed corpus makes the 
paper additionally interesting and significant. 

Key words: Slobodan Jovanovic, Dositej Obradovic, Vuk Karadzic, 
Peter Petrovic Njegos, Stojan Novakovic, Ljubomir Nedic, Bogdan Popovic, 
Jovan Skerlic, portraits, classicists of the Serbian science and culture
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СЛУЧАЈ ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА1 
 

Пера Сегединац Лазе Костића премијерно је изведен у 
Српском народном позоришту у Новом Саду 26. јануара 1882. 
године. Предмет истраживања у овом раду јесте сагледавање 
турбулентне сценске историје Костићевe трагедијe у пет чинова 
из повести српског народа. Костићевом делу често су неправедно 
умањивани уметнички квалитети, водиле су се жучне расправе 
о његовом односу према историјској стварности, креиране су 
разноврсне алузије на тада актуелне личности, што је на 
репрезентативним примерима и показано. У раду се 
представљају узроци који су довели до забрана представе, те се 
прецизно анализирају сегменти драме који су изазвали бурне 
реакције јавности. Истраживачка пажња посвећена је и 
расветљавању пишчевог односа према историјској истини.  

Кључне речи: Пера Сегединац, Вићентије Јовановић, 
историја, представа, забрана 
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у драмској књижевности (број 142–451–3444/2018–02) који финансира Покра-
јински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. 
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1. „ЗЕЛЕН ДОБОШ ДОБУЈЕ, ЛАЗА КОСТИЋ РОБУЈЕ“ 
 
Живот Лазе Костића неретко је доспевао у центар интересовања 

аустријске власти. „Њега су полицијске власти у Аустро-Угарској сма-
трале опасном личношћу, те су детективи пратили сваки његов корак у 
Србији, Црној Гори, у Пешти и у Бечу и ревносно су реферисали поли-
цијским шефовима све што су о њему могли дознати“ (Ивић, 1927, стр. 
200). Милош Црњански напомиње да је већ у седмом разреду Костић 
израдио тему у немачким стиховима „против идеализма, наиме против 
клерикализма. То је био, како сам пише, ’титански јуриш на Олимп иде-
ализма’, али му се тај тадашњи гоњеник, идеализам, после ’баш љуто 
осветио’“ (1991, стр. 113). Архивски документи дарују информације о 
томе како је Лаза Костић у својству великог бележника Mагистрата издеј-
ствовао одсуство на пет недеља, како би могао да отпутује на Цетиње 
1871. Костић је поднео молбу Скупштини Градског представништва 
Новог Сада да му да одсуство „ради употребљења морског купатила“. 
Градски физик др Младен Јојкић, написао је уверење у коме стоји да 
Костић „пати од навале крви у глави и мождини и да би за побољшање 
његова здравља, које је чрез јако душевно напрезање пореметио, нужно 
било да се у јужном каквом морском купатилу купа“ (в. Милутиновић, 
1959, стр. 54‒55). Међутим, о овом одласку на Цетиње, сам Костић је 
посведочио: „Године 1871-е. на последњу, свесрпску, омладинску скуп-
штину у Вршцу дошао је војвода Машо Врбица да нас, у име свога Госпо-
дара, позове на крштење скоророђеног ’нашљедника’ црногорског. Из 
Новог Сада пођемо ја и Миша Димитријевић“ (1972, стр. 357).  

 Чињеница је да су се Костић и многи други који су се из разних 
српских крајева овим поводом упутили на Цетиње састали како би раз-
говарали о зближавању Црне Горе и осталих српских земаља и о ослобо-
ђењу још неослобођених крајева. На Цетињу је 13. IX 1871. основана 
Дружина за ослобођење и уједињење српско, а у изради Статута учество-
вали су: Коста Угринић, Миша Димитријевић, Милан Кујунџић-Абердар, 
Лаза Костић, Васа Пелагић и Ћока Влајковић (в. Милутиновић, 1959, стр. 
56). Историја не памти потезе завере писаца цетињског Устава, али 
истанчаност слуха бечке полиције ипак је нешто слутила. Наиме, Лаза 
Костић и Јован Павловић ухапшени2 су 1872. године. Костић и Павловић 

 
2 Костић је у Успоменама и сећањима о заробљеништву записао следеће: „Чим 
изађем из кафане, покаже ми мој кум телеграм који је овако гласио: ’Заповедам 
да се новосадски становник др Лаза Костић одмах стави у затвор’. Такова беше 
наредба грофа Лоњаја, тада к. уг. министра председника. – Изволите, ја сам ваш, 
– рекох сасвим спокојно. Само ме одведите кући да понесем коју пару за тро-
шак. То ми се допусти, и ја узмем к себи једно хиљаду, две, форината. Чим сам 
био у затвору, машим се у шпаг, нађем кључ шифара за дописе са војводом 
Машом Врбицом, па га исцепам и сатрем у млево. На првом испиту рекоше ми 
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оптужени су од стране денунцијаната да су у Београду на банкету код 
„Париза“ наздрављали „уједињењу свих Срба, с ову и с ону страну“. Здра-
вицу је, како је наведено према оптужници, Костић окончао жељом да 
„угарски Срби стресу аустроугарски јарам, под којим Срби већ више од 
сто година стењу“. Оптужен за велеиздају, Костић је доспео у затвор у 
Будимпешти. У тренуцима док је ишчекивао позиве за нова саслушања, 
у машти истакнутог српског писца рођена је идеја о импозантном Пери 
Сегединцу. Налазећи се у положају ухапшеног народног првака, Костић 
је попут Пере Сегединца ћутао пред истражним судијом. Психолошки, 
он се већ тада поистоветио с граничарским капетаном Пером 
Сегединцем, коме аустријске власти никако нису могле да измаме приз-
нање (в. Поповић, 1960, стр. 38‒40). Како наводи Светислав Стефановић, 
Лаза Костић је у народу стекао огромну популарност, пева се и песма 
Зелен добош добује, Лаза Костић робује. По повратку из заробљеништва, 
Костић је наставио своју борбу. Био је „најсвечаније дочекан и убрзо иза-
бран за народног посланика у пештанском сабору“ (1979, стр. 192), „где 
је својим држањем (почињао је говоре српски) изазивао читаву буру пред 
Мађарима“ (Црњански, 1991, стр. 114).  

 
2. ПЕСНИК / ПАТРИОТА  

 
Доминантни драмски јунак Костићеве трагедије, дакле, постао је 

Петар Јовановић Сегединац, српски херој, одани, беспрекорно правдо-
љубиви капетан поморишких српских граничара. Пронашавши инспира-
цију у историји, у устанку који се одиграо у Војној крајини на Моришу 
17353. године, Костић је створио драмско остварење, за које је Милош 

 
да сам затворен због здравице коју сам наздравио на београдском банкету. Про-
читаше ми ту здравицу сасвим противну оној коју сам ја казао. Када ми рекоше 
да је Јова Павловић затворен, па и он због здравице неке коју никад није изустио; 
тада сам све разумео: Јовин телеграм – у енглеским шифрама. У мене нађоше 
многа писма војводе Маша, ал’ их не могаху разумети јер беху сва у шифрама. 
У Пешти ми судија заиска кључ од шифара. – Где сте нашли писма, тамо сте 
могли потражити и кључ. – Нисмо га нашли. Ал’ у вашем је интересу да нам га 
дате, јер овако само ћете дуже остати у тамници, а писма ће се ионако прочи-
тати. У садашње време нема шифара којих вештак не би могао разумети. Ипак 
их нису никада разумели: јер је ваљало не само бити вештак у дешифровању, 
него и разумети српски а у државној служби тада није било човека који је у себи 
спајао те две врлине. Кад ме пустише из тамнице, хваљаше ми се Аца Зуб да је 
он био врло близу да одгонетне наше шифре. – Хвали бога, – довикну ми код 
’Енглеске краљице’ – што ме је смело оно – ту рече неку шифру – ал’ ти би седио 
у хладу бар пет година (1972, стр. 361–362). 
3 Устанак је избио 1734. најпре у војничким круговима. У њему је било Срба, али 
главну реч и акцију су водили Мађари. Побуњеници су у сегединском крају, у 
први мах, одбијали да иду у војску, а тек је касније устанак, ширећи се међу 
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Црњански с правом истакао да је „најозбиљнији рад у драмској књижев-
ности нашег романтизма, опора и дивна трагедија национална, у којој 
струји дах времена, живи још увек патетика јамба и једна велика улога 
омладинског позоришта, са незаборавним сентенцијама“ (1991, стр. 
116). Марта Фрајнд издваја четири идеје које су се у драми конституи-
сале као политички контекст: идејa српства, ослобођење Срба од Турске 
и Аустрије; идеја отпора према неправичној власти аустријског цара, 
против покушаја унијаћења; идеја неповерења према Мађарима и идеја 
критике високе црквене хијерархије (2017, стр. 100–101). 

 Овом приликом важно је подсетити да је инсистирање на родољу-
бивим тенденцијама српске историјске драме и идеализацији далеке 
прошлости, Лаза Костић оштро осудио. Пишући о делу Сан на јави 
Јована Суботића, писац је образложио проблематичност тадашње исто-
ријске драме: 

„Дакле, тенденција у Сан на јави била би отприлике ова: извести 
народу пред очи најсјајније ’слике из прошлости му’, те тиме 
крепити наду у славнију будућност [...] То је све лепо и красно и 
свако увиђа истинитост песникове сентенције ’из прошлости бу-
дућност се рађа’. Но друго је питање, какве су то слике из про-
шлости и каква је то славнија будућност што нам је песник пер-
спективи? [...] То ли је дакле та лепа будућност после толиких 
мука? Хвала лепо! Зар су нам се зато крвавили очеви и дедови, 
зар се и ми сами закухавамо на животан отпор, само да опет 
почнемо стари танац? На част вам така будућност! Уместо да 
каже песник: ’народе, гледај ове крунаше са златним роговима, 
све их редом гледај, па види ко те је упропастио. Да се они нису 
клали међу собом око немоћног народа, као гладни вуци око 

 
сељацима чонградске, бекешке и зарандске жупаније, добио унеколико и аграр-
ни карактер. Људи су се тужили на тешке „порције“ и скупу со. Име „куруца“ за 
устанике, познато од пре два века, дошло је опет у промет. Беч је Србима 16. 
фебруара год. 1732, једним царским рескриптом знатно сузио повластице и 
повредио обећане и зајемчене привилегије. 1734. године, принц Евген, као пред-
седник Дворскога ратнога савета, имао је прилике да се од једне српске депута-
ције и лично увери о томе. Срби се ипак не придружише мађарском покрету. 
Изузетак је учинио само стари печански капетан Пера Сегединац, али се ни он 
сам није решио на то из властите иницијативе, него је био више повучен од дру-
гих. Главна акција избила је у пролеће год. 1735. Њене девизе беху сада већ ши-
рега значаја. Многи устаници знали су добро да се иде чак против цара и „да се 
истерају Немци“. Међу њима се ширио глас да ће им доћи у помоћ Ракоци и 
Турци. Ипак, покрет је био брзо угушен. Пера је већ на почетку овог пролећног 
устанка био савладан и затворен у Араду, а потом и погубљен (в. Ћоровић, 1933, 
стр. 373–380). 
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плена, ми данас не бисмо били турско, или не знам чије робље’“ 
(Костић, 1972, стр. 293–295). 

Међутим, као што Милан Кашанин истиче, ‒  

„(...) Пера Сегецинац је у његовом књижевном раду оно што је у 
раду Јакова Игњатовића Патница – најбоље конструисано 
пишчево дело, али најмање поетско. У Пери Сегединцу нема ни 
сени од оног сјаја, оне лирике и заноса, оних фигура којима све-
тли Максим Црнојевић – друга трагедија Костићева није, као 
прва, испевана, него написана. Њу је саставио зрео писац, раз-
борит, искусан – то је више дело воље и рутине него надахнућа. 
Ингениозно замишљен, вешто скројен и умно написан, Пера 
Сегединац је без иједног фрапантног стиха и незаборавног 
израза. У њему има и идеја и лепих речи, али нема поезије и 
поетског стила. До одсуства поезије у Пери Сегединцу можда је 
дошло и због тога што је писца при писању водила мржња, а не 
љубав – мржња према аустријском цару и његовим дворанима, 
према католичкој цркви, православном митрополиту, издајни-
цима, подлацима, слугама. У том делу Костићеву, у изобиљу 
има оног што је он у других писаца осуђивао – има тенденциоз-
ности. Максим Црнојевић је писао песник, Перу Сегединца 
патриот“ (1968, стр. 84). 
 
3. „ВЕЧНИ ПОНОС НЕУКРОТИВОГ СРПСТВА“ 

 
Прва два чина Пере Сегединца4 објављена су 1875. у Јавору, а драма 

је у целости публикована 1882. године. Први чин драме одвија се у глав-
ној дворани бечког двора, а из разговора који се одвија између Баћанија, 

 
4 У писму Лазе Костића упућеном Илариону Руварцу стоји: „Наумио сам да пи-
шем једну трилогију из народне опеване прошлости, под именом: Јевросима, 
која је била општа јунакиња, неки ’свети дух’ (и о томе поменути чланак, у ком 
су тим именима обележени делови трилогије) у тројству. Први би се звао 
Момчило, други Вукашин, а трећи Краљевић Марко. Како су за то нужне историј-
ске студије, молио бих Вас да ме упутите, где бих нашао историјску грађу за то 
доба, особито за Вукашиново краљевање у Скадру, за дворски му живот, па и за 
Момчила, и т. д. Разуме се да бисте ми учинили највећу задужбину, кад бисте 
ми Ви назначили у изводу све што се досад могло поуздано дознати о свему што 
мислите да ме у том послу може помоћи. Ако мислите да би био потребан лични 
састанак, ја бих дошао на један дан у Руму г. С. Маринковићу, а Ви бисте се 
могли потрудити до Ханзике. Или једно или друго, молим да ми јавите на адресу 
Саве Петровића актуара Матице Српске у Н. Сад (О С. Петровићу в. Енциклопе-
дију Ст. Станојевића). После Ускрса идем на Цетиње, позвао ме је Господар 
себи. Будите здрави, ако се скоро видимо, гледајте да Вас нађем као владику, и 
ако, у начелу, ником не желим смрти, ко је сам не зажели“ (Шевић, 1929, стр. 
111–112). 
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дворског канцелара, Цинцендорфа, првог министра цара Карла VI, 
Вићентија, митрополита српске цркве и самог цара Карла, сазнаје се о 
плану по коме би српски народ требало да узме учешће у рату против 
Француза јер: 

„...Ти поганици љуто војују,  
Французом добар могу бити маљ. 
[...] 
Још бољи биће кад узробују; 
ћесар их мази, треба њима краљ. 
[...] 
На Турчина је обвеза им тек,  
крвника старог вере њихове  
и гонитеља браће остале“ (Костић, 1989, стр. 161–162). 

Помоћник који би требало да реализује цареве планове, јесте нико 
други но митрополит Вићентије. Он би требало да обезбеди учешће срп-
ске војске у рату против Француза, али и да српски народ приволи уни-
јатству. Цинцендорф и Баћаније митрополиту су предочили захтеве тек 
након што су му „познајући његову превртљивост и склоност да се 
одрекне свих принципа зарад сопственог интереса, ставили у изглед до-
бијање наследног права на место српског митрополита указом цара“ 
(Несторовић, 2007, стр. 215). Цару је важно да добије војну помоћ, али 
ово је само један од заплета који красе Костићево остварење. С правом 
истиче Љубомир Симовић да се веома брзо открива да испод 

„безазлених пријатељских питања о папагајима и детлићима 
израњају сцене засноване на густој, и густо испреплетеној 
мрежи државних, националних, конфесионалних и личних 
интереса и интрига. Ћесар жели да употреби Србе као топовско 
месо у рату са Французима, угарски племићи у Србима виде то-
повско месо за обрачун са швапским спахијама, неки од Срба 
пристају на унијаћење, јер у њима виде могућност да лично про-
фитирају, док се други унијаћењу опиру, јер у њему виде претњу 
свом националном идентитету и опстанку. Све се распиње, 
између Беча и Будима, Рима и Цариграда, између канцеларије 
римско-немачког ћесара, угарског двора и српског митропо-
лита. Свако плете своју паукову мрежу, и гроф Цинцендорф, и 
гроф Бићањија, и митрополит Вићентије, и посланици будим-
ски, и мађарски завереници, и српски заступници“ (2011, стр. 
296). 

Посебну пажњу привлаче негативне карактеристике српског 
митрополита Вићентија. Овај драмски јунак указује се као подмукао, же-
љан власти и моћи, бескрупулозан, безобзиран, раскалашан и похотан. 
На сабору ће Вићентије изнети свој предлог и с поносом истаћи: 
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„Благословени да сте, господо, 
и благословен збора вашег рад! 
Од ћесара вам светлог порука: 
јунацима јуначки поздрав леп! 
Очекујући вашу потпору 
у ћесарском јуначком походу, 
допустиће вам, кад се сврши бој, 
изабрат себи српског војводу, 
а војводе ће нашег бритки мач 
дедова наших стари завичај 
освојит славно дичном роду свом. 
[...] 
За сву ту милост не да не иште 
никакве жртве круна ћесарска, 
но још вам даљи царски нуди дар: 
у крило ће нам цркве Петрове 
вас народ примит ћесарева власт, 
јединство вере где се поштује, 
над једним стадом један пастир бди“ (Костић, 1989, стр. 227–228). 

Насупрот митрополиту, Пера Сегединац носилац је позитивних 
особина, писац га суочава са многобројним искушењима и пажљиво 
осликава сву силину трагичности која је дубоко уткана у његов лик. 
Костић је посебну пажњу посветио капетановој херојској смрти. Марин 
разговор са кћерком, открива Перину забринутост и одговорност због 
наступајуће скупштине, али и кћеркину упорност у настојањима да отац 
дозна за њену љубав. Међутим, мајка је била одлучна: 

„...пре скупштине не дирајмо га још,  
тренутак један може незгодан  
помрачити нам свег живота дан;  
не бунимо га, да нас не кара,  
и ’нако ће још данас бити збор. 
[...] 
Разумем те, но стрп’ се, дијете“ (Костић, 1989, стр. 182). 

Пуковник поморишке крајине сазвао је своје официре који би тре-
бало да се изјасне о питању царевог захтева. У овој комплексној сцени у 
први план избијају речи Милана Тукелије, који неће бити сагласан са 
Периним ставовима. Тукелија потенцира узалудност погибија српског 
народа, супротставља се учешћу у рату против Француза, те смело узви-
кује: 

„Ја ипак питам шта нам даје цар,  
шта даје ћесар у замену нам  
кром војводе кад прође већем рат?  
[...] 
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Ја опет питам шта нам даје цар.  
Јер народу се додијало већ  
улудо гинут мамљен обманом.  
[...] 
Ја мислим да сам у скупштину зват  
к’о српске војске царев заставник,  
у скупштини ми приликује реч.  
Ја добро знадем шта је војвода,  
ал’ као да не зна Пера капетан.  
Ја мислим, војна иде с војводом;  
у мирно доба то је додола,  
вертепски лутак отелејисан,  
ил’ златан мамак бечкој удици! -  
Господин Пера да је војска сва,  
ни да бих речи, нека војује;  
ал’ док још има српског племена  
што челом љуби турског хата траг  
на трг робињски што му носи кћер,- 
да ово мало снажна народа  
по пепелу туђине изгине,  
да буде Пера Сегединац кнез,  
ил’ војвода, ил’ што ли -  
[...] 
А камо ти поштена царска реч 
да српска војска тек на Турке гре, 
да брани земљу, цара, царску реч? 
А речи нема! Зар је и то цар? 
[...] 
ја морам рећи, ја не пристајем“ (Костић, 1989, стр. 189–191). 

Увређеност Пере Сегединца, након Миланове беседе, досеже врху-
нац. Важно је истаћи да је Пера на царевој страни, који, према његовим 
уверењима, „милостиво бди и православну штити благочаст“ (Костић, 
1989, стр. 188). Речи Милана Тукелије капетан доживљава лично и у пот-
пуности уверен у цареву част и поштење, стаће у његову одбрану, истрг-
нуће мач и усмртиће несрећног младића. Зарад туђих интрига, верни ка-
петан ће поступити импулсивно и непромишљено и одузеће живот иза-
бранику кћеркиног срца и не знајући о њиховом завету ништа. Пера јесте 
частан и достојанствен човек, али нагнан осећањима беспоговорно 
снажне оданости цару, чини недело. Најбоље Перине особине несум-
њиво су оне које и јесу биле окидач несреће. Једноставност и честитост 
га наводи да почини двоструку грешку и тако на себе навуче двоструку 
трагичну кривицу. Он најпре не прихвата истинитост говора Милана 
Тукелије, а потом га убија. Овим чиновима и паралелним развијањем 
трагичних последица Периних родитељских, војничких и политичких 
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погрешних поступака, радња се усмерава ка мученичком крају главног 
јунака (в. Фрајнд, 2017, стр. 90–91). Идеали које је значајан део свог жи-
вота градио, у потпуности бивају порушени. У процесу спознаје, која се 
одвија веома брзо, Пера посеже за стиховима епске песме Урош и 
Мрњавчевићи и себе поистовећује са крвником Вукашином, који је усмр-
тио божјег анђела Уроша Нејаког, јер „анђ’o уста против ћесара“ 
(Костић, 1989, стр. 198). Страхови, покајање, исконска потреба за искуп-
љењем, доводе Перу Сегединца до освешћења: 

„Хоћеш ли смети, Перо, хоћеш ли 
том истом руком, истим железом 
одбранит народ преварени свој, 
те осветничким смером самртним 
пробости смело лажи ћесарској 
позлаћену, себезналу му груд“ (Костић, 1989, стр. 199). 

У даљем развоју драмске радње, капетан дознаје о неправди царе-
вих изасланика која је чињена по српским манастирима. На концу, пот-
пуно бива разочаран и у митрополита. Перину одлуку, Костић поткреп-
љује јаким аргументом. Дакле, на основно Перино разочарaњe у цара, 
надовезује се његово разочарање у црквеног великодостојника, који, како 
Пера вели: 

„За груду злата ил’ клепетушу, 
ил’ златан улар о врат обешен,  
ил’ можда реч тек што је слага Беч,  
сам пастир вуку стадо подводи,  
издаје веру, народ, себе, све“ (Костић, 1989, стр. 230). 

Развратност митрополита Вићентија потврђена је гнусним стрем-
љењем на светом месту ка младој Периној кћерки. Несрећна девојка, из-
безумљена и намучена због Миланове смрти, одлучује да свој живот 
посвети Богу, али бива изложена опасностима од стране злог митропо-
лита, који њеном појавом бива очаран. Вићентијева грешност посебно је 
изражена у сцени у којој Јули казује:  

„Приступи ближе, драга душице,  
што ближе мени, ближе Господу,  
a то је сада срца твога жуд!  
Животу светом што га почињеш  
отвара врата вољна исповест.  
Без исповести, срцем искрене  
одбијаће ти смерну жељу рај.  
Исповеди ми пуно, слободно,  
колико ти је драган био драг? 
[...] 
Па како те је јунак миловао?  
Овако, је ли?“ (Костић, 1989, стр. 233). 
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Митрополит „обесвећује и светињу чедности, и светињу места и 
мантије; он је посегао грешном руком и на кћер Пере Сегединца, која се 
повукла њему под скут у манастир“ (Винавер, 2012, стр. 547). Јула бива 
спашена захваљујући свом оцу, а митрополит остаје жив само захваљу-
јући њеној невиној и милостивој природи. Запрепашћен митрополито-
вим неделима, Пера му одвраћа: 

„Прод’о си душу, издао си род, 
па још ти није зала доста тих, 
и бога хоћеш још да превариш 
преотимљући божју невесту?“ (Костић, 1989, стр. 234). 

Перино прихватање кривице5 и спознавање истине, резултирало је 
подизањем буне на цара. Но, капетанови планови бивају осујећени, за-
десила га је „подмукла издаја“ (Костић, 1989, стр. 261). Смештен у за-
робљеништво, Пера Сегединац ни под којим условима не пристаје на из-
дајништво6, не прихвата милост, те бира мученичку смрт, а стихови 
првог судије илуструју његову надљудску храброст и непоколебљивост, 
која је својствена епским јунацима: 

„Да л’ мучисмо? Да л’ Перу мучисмо?  
[...] 
Изређах мука читав знани ред,  
од завојица страшних палачких  
до трновог до венца жеженог;  
жеженим стезах веригама пас,  
уз кичму шпарта шиљак усијан,  
а проклето му месо штипуће  
зубастих кљешта усијани жар.  
Па мислиш да је муком обамр’о?  
Па мислиш да је цикн’о, застењао?  
Па мислиш да сам једно чуо јао?  
Ни писнути! Па ни по муке то!  
Но руга се, још он задиркује!  
Кад не мож’ даље завојица већ,  
јер до кости је живац притисла,  

 
5 Како и сам каже: 
„Не бран’ ме момче, зла ми беше ћуд! 
Ал’ Пери само Пера бива суд“ (Костић, 1989, стр. 204). 
6 „Захтева црква да јој славни суд  
уступи Перу вишем смеру јој;  
те пође ли за руком труду нам  
обратит Перу у цркве нам спас,  
да светлој круни суд вам предложи  
кривици му милост и опроштај“ (Костић, 1989, стр. 266). 
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довикује ми: ’Стежи! Што си стао!’  
А престану ли кљеште жећи га,  
под мукама да не би мртав пао,  
довикује ми: ’Жежи! Што си стао?’  
Најтеже муке, ропац паклени,  
грчевитим одсмеје грохотом,  
пробунца тек у грчу коју реч:  
’Тако ти треба, Перо, будало!  
Рад’ ћесара си зета посек’о.  
Рад’ зета нек’ те ћесар сече сад!  
Заслужио си тај ћесарев дар!  
И већи још, још већи - ха-ха-ха!’“ (Костић, 1989, стр. 267–268). 

С правом истиче Станислав Винавер: 

„За сва лажна обећања обмане, ’омане’ и варке Хабзбурга Лаза 
Костић имао је само грозовити смех свог ’Јадранског 
Прометеја’7. То је било његово: ’иш!’ ћесарима! Хабзбурзима; 
његов језиви граничарски устук историји, да се не понови, да се 
не повампири. И доцније, у величанственим стиховима аустриј-
ског судије у ’Пери Сегединцу’ нађен је исти одговор. Судија 
објашњава језуити, који оличава Аустрију, како је мучио Перу 
Сегединца који оличава вечни понос неукротивог српства“ 
(2012, стр. 450). 
 
 

 
7 Костићева поетска имагинација изнедрила је Јадранског Прометеја. Овом при-
ликом доносимо одабране стихове који су били инспирисани устанком Бокеља 
(1869): 
„На престолу од људских костију, 
погубљени по срамним бојев’ма, 
прилепљени самртни знојев’ма, 
на ћилимови’ у крв мочени 
јунонска седи бечка велемоћ. 
Намастила је смежурани лик 
руменилом срамоте народне, 
узајмила је чудотворни пас 
од богиње слободе, - узалуд! 
[...] 
И вал се свети гонилици злој: 
у несвести је видећ’ немоћној 
на бистрим леђма љуљушка је благ, 
те место љуте слушаш освете 
у отпљускају опад-ослеке 
чак из дубине бисернога дна 
небројeн смех: ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха (Костић, 1972, стр. 112, 114, 115). 
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4. ИСТОРИЈСКИ ПОРТРЕТ ВИЋЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА 
 

Митрополит Вићентије у драми Лазе Костића није представник 
цркве, но оних њених великодостојника који су били експоненти туђин-
ске, проаустријске политике. Важно је истаћи да историјски портрет 
Вићентија Јовановића одступа од његовог драмског портрета. Наиме, 
Костић се некритички повео за нетачним приказивањем митрополито-
вог лика у говору Максима Лудајића и студији Гаврила Витковића. 
Митрополит, дакле, није био такав, али такви су несумњиво били 
Костићеви савременици, Јосиф Рајачић и Герман Анђелић (в. Поповић 
1960, стр. 7–8). Гаврило Витковић8 наводи да је устанак Пере Сегединца 
осујећен „издајством митрополита Вићентија Јовановића и задављен 
крвљу мученика за народ, капетана Пере [...] мученик [je] на најгрознији 
начин погубљен 4. априла 1736. у Будиму“ (1870, стр 164–165). Дуго се 
митрополиту Вићентију Јовановићу приписивала подмуклост и власто-
љубивост, приказиван је као царева марионета, издајник, не само Пере 
Сегединца но и читавог српског народа. Историјска истраживања су 
утврдила да је Вићентије Јовановић био српски архијереј од истинске 
вредности, а да устанак Пере Сегединца није био чисто српски, ни пра-
вославни, нити је митрополит у њему имао ону ружну улогу која му се 

 
8 У Извештају, између осталог, стоји: „...нађоше у лицу новог митрополита 
Вићентија Јовановића вредно оруђе за извршење својих најмилијих идеја, за 
утеловљење моришке и потиске војничке крајине, и за унијаћење. Митрополиту 
Вићентију обрекоше дворске креатуре, немачка и мађарска господа у Бечу, ти-
тулу патријарха, а овај јадни главар православне цркве прими на се да народ 
српски наведе на ове грешне мисли, на политичко самоубиство. У тој цели саз-
вао је године 1735. најодличније Србе на сабор у Београд. После осмодневног 
врдања и околишења предложи скупљеним главарима жељу ћесареву, да Срби 
приме унију. Ону другу издајничку понуду ’утеловљење поменуте војничке кра-
јине’ немаде кад да изусти, јер у оним дичним српским синовима беше већ уза-
врела крвца, и у један мах подигоше руке, да за навек ућуткају уста издајничког 
главара. Користећи се општом забуном, која је настала после нечувена и дрска 
предлога, измаче овај митроносни зликовац, скрије се у засушен бунар, а исте 
ноћи побеже преко блиске турске границе и преко Славоније те оде у Беч, да 
изјави сјајан успех својим пријатељима министру Цинцендорфу и милостивом 
ћесару. Али и они га приме охоло и с презрењем, и после кратког времена оте-
рају га да стиша узрујани народ. Међу тим се, на глас безверничке намере ћеса-
реве, у свим крајевима народ српски побунио, и чекаше на позив вођа, да ору-
жаном руком одбрани своја у привилегијама освештана права. По несрећи, из-
дајством митрополита, заповедник арадског града ухвати капетана Перу, који 
бејаше дошао своме побратиму, пуковнику Ранку Текелији, на договор. Лишен 
својих вођа, а из нова обманут од митрополита Вићентија, малакса народ, и за 
тада би угушен устанак (Витковић, 1872, стр. 171). 
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приписује (в. Ћоровић, 1933, стр. 380). Давно је Милутин Јакшић изнео 
податке који неоспорно доказују да митрополит Вићентије Јовановић 
није био издајник, штавише, он је свим силама покушавао да спасе Перу 
Сегединца. При томе, Јакшић наводи: „Епископ Вићентије Јовановић, 
потоњи митрополит, чим је дошао до епископа, јавно је устао против 
уније. Он је ишао од села, до села, да брани своју веру, што за оно доба 
бејаше нечувена смелост [...] Он је све употребио у корист православља“ 
(1900, стр. 221). Податке који су ишли у прилог одбрани Вићентија 
Јовановића, изнео је и Руварац: 

„Иако је професор Милутин Јакшић у књизи ’О Вићентију 
Јовановићу’ Н. Сад 1900. на 128. стр. оборио писање Витковића 
о тобожњем издајству Вићентијеву Пере Сегединца; нека по-
служи и овај чланчић за потврду Јакшићеве тврдње [...] код нас 
је овладало мишљење, да је митрополит Вићентије доста крив, 
што је капетан Пера Сегединац погубљен у Будиму 24. марта 
1736, и да је Пера допао затвора издајством Вићентијевим. У 
Патријарaшкој се библи[ј]отеци налази ексхибитни протокол 
народног агента Матулија од 1. септембра 1735. – 3. августа 
1736. У њему има спомена и о капетану Пери Сегединцу и зау-
зимању митрополита Вићентија да се ослободи“ (1911, стр. 69). 

Славко Гавриловић 1968. објављује акте из којих се „разабире зау-
зимање митрополита Вићентија Јовановића за похапшене српске офи-
цире, његова беспомоћност и помиреност са судбином Пере Сегединца“ 
(1968, стр. 143). 

 
5. СЦЕНСКА СУДБИНА ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА 

Захваљујући Пери Сегединцу, Костић је добио највишу награду Ма-
тице српске од 500 форинти. Упркос томе, делу Лазе Костића често су 
неправедно умањивани уметнички квалитети, водиле су се жучне рас-
праве о његовом односу према историјској стварности, креиране су раз-
новрсне алузије на тада актуелне личности9. Пера Сегединац је имао ве-

 
9 Примера ради, Јаков Игњатовић је писао: 
„...и само се човек дивити мора смелости историчког писца и необузданој машти 
појете, који је сушту лаж узео за sujet – трагедије, и да на очиглед живом свету 
оцрни једног мужа с којим ће се позно потомство поносити кад проучи из бис-
трог извора родољубив живот тог доиста великог архипастира. И кад се толи ве-
лики човек из прошлости како каља, онда није ни чудо што се у нас завело ка-
љугање, да се и живи подсете какав у нас дух времена настаде. Тај опис и та 
трагедија остаће у Српству покор [...] кад се Пера Сегединац на позорници при-
казивао, знали су не само деца о том приповедати, него су у врапци по крово-
вима црвкутали тајну ту, да је како комад, тако и приказ тенденциозан, да се 
подсмеху и руглу изметне прва личност у хијерархији, а да се за владавину 
црквене горе и доле немогућном учини...“ (1960, стр. 177). 
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ома турбулентну сценску историју и неретко је бивао забрањиван. Драма 
је премијерно изведена у Српском народном позоришту у Новом Саду 
26. јануара 1882. године. Улогу Пере Сегединца тумачио је Димитрије 
Ружић, oдзив публике био је изузетан, а мишљења подељена: 

„Награда ’Матице [С]рпске’, нашег највишег књижевног форума 
у овим крајевима, и чувено и омиљено име дра Лазе Костића с 
једне стране, с друге пак стране позната изодавнашња припрема 
позоришне управе за представу ове трагедије и набава новог 
одела за исту, причинили су, те је навала првог вечера – јер онда 
се још није знало, да ће се представа ’Пере Сегединца’ сутра дан 
поновити – толика била, какву наше српско народно позориште 
од свога постанка још не памти. Бар резултат првог вечера иска-
зао је толики приход, колико до сада још ни једно вече није до-
нело. Биле су, да богме, и цене са једном трећином повишене, 
али је јагма око улазница, и поред повишених цена, толика била, 
да се оркестар морао у један крај галерије сместити, а место 
оркестра било је напуњено редовима публике. Партер је тако 
пун био, да фактично у њега више није могло стати, и многи су 
из партера, зарад бољег места, радо на галерију ишли [...] За 
време представе било је више бурних аплауза. Но прилике у овој 
трагедији заиста су такве, да се могу врло лако са данашњим на-
шим околностима упоредити, – па је можда то аплаузе изазвало, 
те је тако аплауз тенденциозан, из политичких мотива. И ми до-
пуштамо, да је могао лако сам предмет трагедије дати повода 
пљескању и одобравању. Али је заиста било гледалаца у 
публици, којима се дело у пуној мери допало. Било их је пак и 
таких, којима се трагедија тек у пола допала, а богме било их је, 
и којима се иста никако, бар као трагедија није ни мало допала. 
Чудновато је заиста, да су о једној ствари овако разна мњења, 
особито кад знамо, да у сваком од ових малених табора имаде 
заиста интелигентних људи“ (Димитријевић, 1882, стр. 165–
166). 

Након репризе, Пера Сегединац је скинут с репертоара Српског на-
родног позоришта. Угарско министарство унутрашњих послова због 
тужбе карловачког патријарха забранило је даље приказивање Костићеве 
драме. Представа је забрањена како због негативног и неподобног пред-
стављања драмског лика митрополита Вићентија Јовановића тако и због 
снажних напада на политику бечког двора и Мађара према Србима (в. 
Младеновић, 1989, стр. 16). На хитну интервенцију патријарха 
Анђелића, председник угарске владе Калман Тиса одмах је поступио у 
складу са захтевом српског патријарха и наредио свим среским начел-
ницима на територији Угарске, да ни у једном месту у којем Српско на-
родно позориште буде гостовало, не буде дозвољено приказивање Пере 
Сегединца (в. Јовановић, 2006, стр. 68). „У обимној литератури о Лази 
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Костићу, у неколико наврата се тврдило да је он као народњак и анти-
клерикалац, својим Пером Сегединцем намеравао да изобличи и жигоше 
политику патријарха Германа Анђелића, скутоноше мађарских власто-
држаца“ (Милутиновић, 1991, стр. 56). Герман Анђелић био је новосад-
ски владика. Протежиран од владе, у два маха, 1881. и 1882, није изабран 
за митрополита и патријарха. Добио је седам гласова, упркос силном 
притиску од стране угарске владе, а остале гласове добио је будимски 
владика Арсеније Стојковић. Цар Фрања Јосиф Германа је ипак имено-
вао за патријарха, што је Змаја навело да га у Стармалом назове „Његова 
Небираност“ и „Његова Неименованост“. Поред тога што су Германа 
Анђелића упоређивали с Вићентијем Јовановићем, упоређивали су 
Светозара Милетића са Пером Сегединцем“ (в. Савић, 1929, стр. 82–85).  

Од Народног позоришта у Београду, Костић је добио обећање да ће 
се његова драма играти на Духове, те исте, 1882. године. Позоришна 
управа је истицала многобројне разлоге због којих се извођење представе 
непрестано одлагало. Костић је у једном писму обелоданио да су у Бео-
граду отпочеле и политичке интриге против Пере Сегединца (в. 
Миладиновић, 2015, стр. 309–310). Милорад Поповић Шапчанин није 
имао разумевања за Перу Сегединца, иако је и сам, као писац дела с исто-
ријском тематиком, и те како умео да одступи од аутентичних историј-
ских података, те је одгодио премијеру, наводно, „док се не получи оде-
ло“ од Српског народног позоришта. Пера Сегединац није приказан ни за 
време руководства Николе Ј. Петровића, а светлост дана на даскама које 
живот значе угледао је тек 20. септембра 1900. године. У то време управ-
ник је био Бранислав Нушић (в. Петровић, 1974, стр. 299–302). Након 
премијере, представа је доживела да исте године буде изведена још два 
пута, а 1903. приказан је само пети чин у част рођендана краља Петра I 
(в. Пенчић- Пољански, 2011, стр. 34–39).  

У Народном позоришту поново je изведена 11. 10. 1908. Гледаоци 
су са усхићењем поздрављали главног јунака, дивили су се правичном и 
храбром Пери Сегединцу, који коначно одлучује да дигне побуну и пође 
на цара, те узвикује: 

„Па ко ће са мном у тај пусти Беч, 
 инокосан кроз кланце самртне, 
у ћесарев да са мном уђе двор, 
крвника нам да свали с престола,  
крваву круну смрска о земљу,  
а крунисаном кривоклетнику 
проклето грло зубма закоље, 
што на њ испушта народима лаж? 
Ко сме? (Костић, 1989, стр. 239–240)“. 
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Након изјаве Пере Сегединца, „сва публика, као занета, као егзал-
тирана гомила, узвикну једногласно: ’Ми! Рат Аустрији! Доле ћесар’“ 
(Петровић, 1974, стр. 305). Вељко Петровић је с разлогом истакао да се 
у драми „осећа оштрина политичке пропаганде, до уметничке висине, 
песничким средствима изведеног политичкога памфлета“ (1960, стр. 
166). У сезони 1908/1909. драма је имала шест реприза (в. Пенчић-
Пољански, 2011, стр. 34–39). Пера Сегединац „остаје дело које је са сцене 
Народног позоришта у Београду најгласније и најдуже одјекивало и чије 
су одјеке савременици прихватали с поносом и у националном делири-
јуму“ (Петровић, 1974, стр. 306). Након тога, драма је играна 6. 6. 1921. 
и 6. 5. 1926. у Српском народном позоришту у Новом Саду (в. Пенчић-
Пољански, 2011, стр. 34–39). Пера Сегединац је 28. јануара 1941. изведен 
на сцени Народног позоришта Дунавске бановине у Новом Саду. Међу-
тим, Јосип Кулунџић је поставио представу, али је у значајној мери пре-
радио текст Лазе Костића. Акценат у преради стављен je на промену 
драмског виђења Вићентија Јовановића. Пред новосадску премијеру, 
Јосип Кулунџић је свој поступак објаснио следећим речима: 

„Један од најосновнијих разлога због којих Пера Сегединац није 
могао бити даван, јесте нетачно приказивање личности митро-
полита Вићентија Јовановића. У своје време Лаза Костић је пи-
сао ову трагедију на основу историјски нетачног материјала. 
Тако је Вићентије Јовановић представљен као да је био за уни-
јатску цркву, и да је попуштао пред аустријским царем да се 
међу поморишким Србима заведе унијатство. Лаза Костић је и 
основни драмски сукоб поставио на основу религиозне супрот-
ности: Пера Сегединац био је представник православља, а 
Вићентије Јовановић човек који је заступао унијатство. Овом 
прерадом Костићева Пере Сегединца, покушао сам да рехабили-
тујем личност Вићентија, а тиме и да мотив основног сукоба у 
драми осветлим новом историјском истином. Основни мотив 
Буне Пере Сегединца, у ствари, није био првенствено борба за 
православље, него социјални мотиви који су се јављали у вези са 
покретима мађарских куруца [...] Најзначајнија промена извр-
шена је у петој слици која се одиграва у Митрополији у Бео-
граду. По Лази Костићу, митрополит Вићентије ту је приказан 
не само као присталица унијатства него и као развратник“ (в. 
Јовановић, 1996, стр. 322–326). 

Пера Сегединац је 1. 2. 1950. изведен у Југословенском драмском 
позоришту, а потом 23. 3. 1960. у Српском народном позоришту (в. 
Пенчић-Пољански, 2011, стр. 34–39). 
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6. ОДБРАНА ЛАЗЕ КОСТИЋА 
 

Лаза Костић је у неколико наврата изражавао негодовање због упу-
ћених му критика, исписивао је редове поводом односа историјске и 
уметничке истине, покушавао је да се одбрани од алузија на тада акту-
елне личности. У писму Тони Хаџићу, које је Костић писао са Цетиња 
1886. године (на које није добио одговор), стоји: 

„Вративши се ових дана из Бара, где сам био у нашем Мирамару, 
у двору Тополији књ. Ђорђа Карађорђевића и купао се у мору, 
затечем 107. број Нашег Доба, где Јаша Игњатовић и Стеван 
Павловић грде мене и мога Перу као Влах с коца. Од вас нико 
ни мукајет! Ја сам теби летос писао о томе опширно и молио те 
да ми одмах одговориш, јеси л’ ти примио то моје писмо. Оно 
што је о том писао Миша у Бранику није довољно према таким 
насртачима. И сувише је благо, а у неколико и не стоји. На прим. 
оно где, попуштајући Јаши, признаје да се Пера не би више имао 
износити на позорницу, кад би се доказало да Вићентије није био 
онакав. По томе, Дон Карлос не би се могао никад представити, 
па ни Марија Стуард, па ни Шекспиров Ричард III, иако је у 
свим тим случајевима још крупнија сметња, јер се тиче јунака 
трагедије, а у мене споредног лица. Још ме клеветају да сам пи-
сао Перу ради Германа Анђелића, а прва два акта била су штам-
пана 1874–75, кад о Герману није било ни спомена“ (Савић, 
1929, стр. 84–85). 

Исте године, Лаза Костић се обраћа и Милану Савићу, речима: 

„...много је приличније да ме ти браниш, но да је спаднем на то 
да, поред вас толиких, сам браним свога Перу. Само, молим те, 
исцрпи сав материјал, што га има у мом летошњем писму Тони. 
Разложи да су прваци драме мењали историјске карактере 
према својој потреби, један in melius, као Шилер у Дон Карлосу 
и Марији Стуартовој, а други in peius, као Шекспир Ричарда III. 
Тога ради прочитај Векера, Ранкеа и Меколиха о том краљу. Но 
главно је да ја нисам био дужан чепркати по карловачкој 
архиви, и да ми само плаћени Јаша и сметени Стева могу заме-
рити што сам се ослонио на донде непобијане специјалисте 
Гавру Витковића и Максима Лудајића. Стигматиши подлост 
Јаше Игњатовића што ме криви да сам Вићентија напао ради 
Германа, а кад су била штампана прва два акта, није још ни 
Прока Ивачковић био изабра[т] за патријарха. Према страсној 
глупости противника, твој ће положај бити врло пријатан, а 
предмет је по себи богат. Особито ошини ’малог поетичара’ 
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Стеву с његовим ’ругабетом’ и ’психологијом’ (Савић, 1929, стр. 
85)10. 

Овом приликом је неизоставно напоменути и забелешку Милана 
Шевића поводом случаја Пере Сегединца: 

„Лаза Костић није много говорио о својим делима и ретко је 
када вољно давао обавештења о њима. Најрадије је још и нај-
више говорио о Максиму Црнојевићу, најмање – о Пери 
Сегединцу. Више сам му пута казивао како се на Пери Сегединцу 
јасно види када је зачет и када је постао – утицај тадашњих по-
литичких прилика у Срба у Угарској (Милетић-Анђелић) и су-
више је видан на ту драму ’из повести српског народа у Угар-
ској’. Али, никада нисам могао постићи да ми ишта одређеније 
рече о томе. Оставио је на мене утисак као да је том драмом не-
задовољан, не толико с обзиром на уметничку страну њезину, 
колико с обзиром на политичке прилике изнесене у њој (а ове 
су, нема сумње, више утицале на ону, него ли ова на оне). То је 
било, разуме се, касније, после многих разочарања, не само у 
његовој ужој домовини него и у Београду и на Цетињу“ (Шевић, 
2011, стр. 64). 

С правом је Марта Фрајнд закључила да је изванредна драма Лазе 
Костића „извођена далеко мање него што по својим уметничким квали-
тетима заслужује [...] Политика, која је била инспирација њеног ствара-
оца, постала је зла коб њене судбине у позоришту“ (2017, стр. 109). Заси-
гурно је Лаза Костић доцније „гледао на оно доба из кога је поникао Пера 
Сегединац, као на доба заноса, може бити чак и заблуде“ (Шевић, 2011, 
стр. 64). 
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Snežana R. Bulat 
 
 

THE CASE OF PERA SEGEDINAC 
 

Summary 
 

Inspired by the uprising on the military frontier Moriš in 1735, Laza 
Kostić placed Petar Jovanović Segedinac, a loyal and righteous captain of 
Serbian bordering forces, in the epicenter of the drama story. With his 
drama Pera Segedinac, Kostić earned the highest reward of Matica Srpska, 
in spite of which this work has often been referred to as a drama with small 
artistic value. Heated discussions about his relationship towards historical 
reality and allusions to famous people of that time were also very common. 
These facts are shown in this paper on adequate examples. Pera Segedinac: 
the tragedy from the history of Serbian people in five acts by Laza Kostić 
premiered on the 26th of January 1882 in the Serbian National Theatre in 
Novi Sad. The role of Pera Segedinac was confided to Dimitrije Ružić, the 
audience presence was astonishing but the opinions were divided. After the 
reprise, Pera Segedinac was canceled from Serbian National Theatre’s 
repertoire. The Hungarian Ministry of Interior canceled the play because of 
the accusations from the Patriarch of Karlovac. The play was banned 
because of the negative portrayal of the character of metropolitan Vićentije 
Jovanović as well as because of the fierce attack on Vienna political’s 
headquarters and Hungary because of their attitude towards the Serbian 
people. The subject of the research in this paper is the detailed insight in 
turbulent theatrical history of Kostić’s tragedy. The causes of the play’s 
prohibition and the parts of the tragedy that provoked a violent reaction are 
elaborately analyzed and presented. Special attention has been dedicated to 
the negative characteristics of the Serbian metropolitan Vićentije. This 
drama character is shown as treacherous, power hungry, unscrupulous, 
ruthless, rambunctious and lustful. In contrast to the metropolitan, Pera 
Segedinac stood as a carrier of all positive traits. The playwright faced Pera 
with numerous temptations and carefully paints all his tragic faith that is 
impregnated in his character. Kostić highlighted the captain Pera’s heroic 
death. Pera Segedinac does not succumb to any temptation, he does not 
accept mercy and chooses a martyr’s death. The words of his judge illustrate 
his superhuman courage and unwavering mind, specific only to epic heroes. 
It is shown that historical portrait of Vićentije Jovanović varies from his 
portrayal in the drama. The research is also focused on playwright’s relation 
towards historical truth. 

Key words: Pera Segedinac, Vićentije Jovanović, history, play, 
prohibition
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ПРОСВЈЕТА ‒ ОД ИНФОРМАТИВНОГ ДО МОДЕРНО 
КОНЦИПИРАНОГ ЧАСОПИСА 

 
У раду ћемо говорити о часопису Просвјета, првом листу 

из Босне и Херцеговине који је издавало једно друштво приватне 
иницијативе. Излазио је једном мјесечно, у Сарајеву, у три вре-
менска периода: 1907-1914; 1919-1923. и 1930-1937.  Покренут 
је са намјеном да доноси основне информације о раду Друштва 
и да утиче на ширење просвјете и културе. Међутим, временом 
долази до знатних измјена у концепцији часописа и он прераста, 
од информативног до модерно конципираног часописа. Циљ 
овог рада је да укаже на значај српске периодике, да прикажемо 
њену важност у ширењу културе, те очувању културне тради-
ције, а све то захваљујући ентузијастима, који су несебично ра-
дили на утемељењу српског културног идентитета у првим деце-
нијама двадесетог вијека. 

Кључне ријечи: Просвјета, Просвета, Српско просвјетно и 
културно друштво „Просвјета“, часопис 

 
 
 

Часопис Просвјета је био гласило Српског просвјетног и културног 
друштва „Просвјета“ и први лист у Босни и Херцеговини који је издавало 
једно друштво приватне иницијативе. Излазио је једном мјесечно  у Са-
рајеву, у три временска периода: 1907-1914; 1919-1923. и 1930-1937. 
Први период излажења поклапа се с аустроугарском окупационом  вла-
сти у Босни и Херцеговини, док други и трећи се одвијају у новој држави, 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљевини Југославији. 
Различите друштвене околности су утицале на садржину публикације, а 
често и на периодичност излажења. Отуда се у часопису, кроз различите 
фазе излажења, могу видјети „својеврсни индикатори друштвених и кул-
турних промена“ (Матовић, 2014, стр. 12). Штампан је ћирилицом и ије-
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кавским изговором све до 1920. године. Од тада се штампа екавицом, 
што је условило и измјене у његовом наслову – Просвета. Усљед дугого-
дишњег излажења долазило је и до честих промјена у поднаслову1, 
уредницима2, штампаријама3, формату4, броју страна5 и тиражу6. Само 
су власник листа и мјесто издања у свим периодима остали исти. 

Идеја за издавање часописа, наметнула се из саме потребе Друш-
тва, како би чланове и остале грађане могло обавјештавати о стању и 
потребама у друштву и пропагирати нове идеје.  Молбу за покретање ча-
сописа, Друштво је поднијело Земаљској влади, 14. јуна 1906. године, под 
бројем 38. Будући да није добијен никакав одговор, чланови Друштва 
молбу су опет прослиједили 17. септембра 1906. године, под бројем 620. 
Како је одговор и овај пут изостао, Главни одбор друштва „Просвјета“ 
обратио се директно заједничком министру финансија Стефану 
Буријану, 5. новембра 1906. године, молбом, под бројем 721 (Бесаровић, 

 
1 У периоду до 1914. године, часопис носи поднаслов „зрно по зрно погача, ка-
мен по камен палача“; а  1914. имао поднаслов: „лист за народно просвјећи-
вање“; 1920-1921. године поднаслов је: „часопис за народно просвећивање“; 
1922-1923. гласи: „лист за народно просвећивање“; 1930-1936. поднаслов је: 
„лист за забаву, поуку и просвећивање“ и 1937. године: „лист за савремене про-
блеме и књижевност“. 
2 Први одговорни уредник био је  предсједник Главног одбора „Просвјете“ 
Шћепан Гргић (1873-1944), а затим су се смјењивали од броја 11. (1907) до броја 
1. (1914) одговорни уредник Васиљ Грђић; у години 1914. одговорни уредник је 
Ђорђе Пејановић; у периоду 1919-1921. уредници листа били су Васиљ Грђић, 
Ђорђе Пејановић и др Перо Слијепчевић; 1922-1923. и 1930-1936. одговорни 
уредник Ђорђе Пејановић; године 1937. уредници др Васиљ Рундо и Боривоје 
Јевтић, а за редакциони одбор одговоран др Васиљ Рундо. Сви уредници су били 
истакнуте личности у јавном и културном животу у Босни и Херцеговини у овом 
периоду. 
3 Штампан је у тадашњим активним штампаријама: „Српска дионичарска штам-
парија“, Штампарији друштва „Просвјете“, „Земаљска штампарија“  и  Штампа-
рији „Народ“. Штампарије: од бр. 5/7 (1912) Народ; од бр. 1/2 (1919) Земаљска 
штампарија; од бр. 3/4 (1921) Исламска дионичка штампарија; од бр. 5 (1921) 
Земаљска штампарија; од бр. 6 (1921) Штампарија Петра Н. Гаковића; од бр. 7/8 
(1921) Босанска пошта; од бр. 1 (1930) Обод; од бр. 5 (1932) Штампарија Ристе 
Ј. Савића; од бр. 6 (1932) Задруга; од бр. 7 (1932) Штампарија друштва „Про-
света“.  
4 Мијењао формат: 29,5×23; 22×16; 22×14,5; 23,5×16,5; 22,5×15,5; 22×14,5 cm 
5  Број страна, од почетних шеснаест до тридесет и више у посљедњем периоду.  
6 Тираж часописа у почетку је био 4000 примјерака, у 1919. години  6000, а већ 
наредне године повећан је на 15000-20000. У периоду излажења 1930-1937. 
излазио је у тиражу 4000 примјерака. 
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1968, стр. 374). Првобитно је било планирано да уредник часописа буде 
Петар Кочић. Међутим, Земаљска влада је одобрила молбу и додијелила 
концесију 9. (22) новембра 1906. године, али под условом да Кочић не 
може бити уредник. Разлог за овакву одлуку образложила је Кочићевим 
ранијим „субверзивним политичким дјеловањем“, као и због писања са-
тиричних дјела са „децидираном политичком тенденцијом“ (Маџар, 
2001, стр. 133). Због тога, је главни одбор друштва „Просвјета“ за при-
временог уредника именовао Шћепана Гргића, тадашњег предсједника 
Друштва (Бесаровић, 1968, стр. 374). Програм који је часопис требало да 
слиједи, изгледао је овако: 

1) Рад Просвјете (друштва) у дотичном мјесецу. 

2) Кретање чланова. 

3) Поучни чланци о просвјети и култури. 

4) Пропагирање идеје друштва „Просвјета“, све то без уплитања 
политичког садржаја (Просвјета, Год. 1, бр. 1, 1907, стр. 2). 

Према обавези из концесије, часопис је подлијегао превентивној 
цензури. Зато је било потребно прије штампања, од сваког броја по три 
примјерка истог садржаја на вријеме доставити Земаљској влади. Не-
поштовање правила прецизираних у концесији могло је да доведе до каж-
њавања или одузимање исте, без икаквог посебно наведеног разлога за 
то. Цензурисани чланци морали су се замијенити новим, тако да на њи-
ховом мјесту може остати највише три упражњена реда. Већ у првом 
броју цензура је интервенисала и избацила један чланак од „25 редака“, 
чије је мјесто замијењено новим поднасловом „Из ‛Привредника‘“ (Про-
свјета, Год. 1, бр. 1, 1907, стр. 15). 

Након бројних перипетија и обављених прирема, први број Про-
свјете је угледао свјетлост дана 1. јануара 1907. године. У уводном тексту 
донесен је програм у коме се каже да је главни задатак часописа да 
заступа идеје Друштва и да шири писменост и знање у народу, па је дје-
локруг његовог рада доста широк: 

„ [...] настојаће да се подигне култура у народу.  Доносиће по-
датке о школама и просвјетним приликама наше домовине, пи-
саће о земљорадничким задругама и другим културним устано-
вама. У листу ће се радо штампати популарни чланци из разних 
наука као би се народ поучио нпр. чланци из природних наука, 
медицине, права итд. Да бисмо помогли српске просвјетне и 
културне установе, радо ћемо бесплатно износити у листу објаве 
српских просвјетних и културних установа као српским шко-
лама натјечаје и извјештаје св. Савских забава, земљорадничким 
задругама и добротворним задругама Српкиња извјештаје итд.“ 
(Просвјета, Год. 1, бр. 1, 1907, стр. 2). 
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Са извјесном несигурношћу да ће у потпуности моћи самостално 
одговорити свим поменутим задацима часописа, уредништво позива све 
Србе за сарадњу у издавању ове корисне публикације. Уводни чланак 
завршава се ријечима: 

„ [...] у Просвјети треба да се састанемо сви Срби  Босне и Хер-
цеговине без разлике  вјере и политичких мишљења [...] Чим 
снажније и озбиљније прегнемо, тим ћемо се већма приближити 
оним идеалима, који лебде пред очима, па ако их не постигнемо  
потпуно, остаће трајна успомена, да смо за великим тежили и 
радили, као потицај нашој младежи, да настави и доврши запо-
чети рад“. 

Из овако конципираног уводника видимо да је намјера часописа 
била да, путем просвјете и културе, утиче на ширење и јачање национал-
ног културног идентитета код српског народа у Босни и Херцеговини. 
Програмска концепција часописа била је у складу са одлукама Главног 
одбора друштва „Просвјета“ и саме редакције. То посебно долази до 
изражаја у првом периоду часописа, у коме је он са садржајем објавље-
них прилога остајао искључиво у оквирима Друштва, а веома ријетко до-
носио чланке о ширим друштвеним догађањима. Публиковане су најваж-
није вијести, извјештаји и записници, попут оснивања земљорадничких 
задруга, са редовних скупштина, спискова нових чланова, извјештаја о 
раду одбора, пододбора и повјереника, списакова добровољних прилога, 
стипендираних ученика и студената, вијести о оснивању нових читао-
ница, књижница и школа, о раду Српског учитељског удружења, Српске 
централне библиотеке, о наставном плану и програму и стручном кадру 
у основним и средњим школама и слично. Поред информативних тек-
стова који су испуњавали највећи дио простора, постојале су и повре-
мене и сталне рубрике: „Друштвене вијести“, „Оцјене и прикази“, „Кул-
турне и хумане установе“ и „Биљешке“, у којима су се могли наћи садр-
жаји посвећени образовању и култури. Иако је у почетку био искључиво 
намијењен за публиковање информација о раду Српског просвјетног и 
културног друштва „Просвјета“, часопис је донио и неке пригодне тек-
стове изговорене на предавањима одржаним поводом стогодишњице од 
смрти Доситеја Обрадовића, 1911. године, а њихови аутори су: Владимир 
Ћоровић („Књижевни значај Доситеја Обрадовића“), Ристо Радуловић, 
(„Утицај на дјелатност Доситеја“) и Стеван Калуђерчић („Доситеј 
Обрадовић као педагог“). Пригодног карактера је и текст „Покојна Мис 
Ирби“ од аутора Сер Артура Џ. Еванса, доктора књижевности и члана 
Краљевског друштва (тако се тада звала енглеска Академија наука), који 
је преузет из једне од најбољих енглеских ревија, The Contemporary Review 
(Савремени преглед), a говори о животу и дјелу ове племените Енглескиње 
и добротворке српског народа. Број четири из априла 1912. године на 
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насловној страни доноси слику скоро преминулог пјесника Османа 
Ђикића, а затим слиједи и један непотписан, емотиван текст о његовим 
способностима и заслугама у животу. 

Просвјета је пратила и текућу издавачку продукцију и на својим 
странама доносила приказе нових публикације  Календара Просвјета, 
Српског књижевног гласника, Развитка и Прегледа, као и издања „Српске 
књижевне задруге“ . Ту су и осврти на рад београдског Народног позо-
ришта и Дилетантског позоришта из Сарајева. Уз бројеве 4, 5, 7 и 8 (1908) 
излази посебан додатак „Задругарство“. Као прилог уз Просвјету, прет-
платницима је достављан бесплатно и популарни србијански часопис 
Здравље, који је доносио поучне текстове о здрављу и хигијени. 

На годишњој скупштини Друштва, одржаној 10. децембра 1913. го-
дине закључено је да лист Просвјета измијени концепцију и да постане 
орган и осталих српских друштава, и то: „Побратимства“, „Српског со-
кола“, „Савеза земљорадничких задруга“ и „Привреде“, док и они не 
покрену своје листове (Маџар, 2001, стр. 135). Владимир Ђоровић је 
образложио одлуку рекавши да у њему треба да има што више књижев-
них прилога и историјских текстова, а не само статистичких, политичких 
и других тежих чланака (Маџар, 2001, стр. 135). Новоконципирани ча-
сопис Просвјета, са поднасловом „за народно просвјећивање“,  појавио 
се у јануару 1914. године, под уредништвом Ђорђа Пејановића. Од тада 
часопис све више има просвјетно-образовну функцију и све више објав-
љује  књижевне прилоге. Један од активних сарадника листа је Алекса 
Шантић, који је у том времену био у пуном пјесничком успону и са ве-
ликом популарношћу. У овом периоду објавио је двије родољубиве пје-
сме („На њиви“ и „Пред Битољем“), а пјесма „Химна Просвјети“, објав-
љена је 1912. године. Из народне књижевности заступљена је пјесма 
„Орање Краљевића Марка“, која је антологијског карактера. Од прозних 
радова, најбројније су приповијетке савремених српских приповједача, 
као што су:  Светозар Ђоровић („За срећом“), Симо Матавуљ 
(„Пилипенда“), Лаза Лазаревић („Сеоски поп“) и Петар Кочић 
(„Јаблан“). Из стране књижевности публикован је одломак из руског ро-
мана „Тарас Буљба“, Николаја В. Гогоља.  

Поред поезије и прозе, објављивани су и краћи чланци о књижев-
ном дјелу и животу Алексе Шантића, Светозара Ћоровића и Јована 
Скерлића. Ови чланци су непотписани, па можемо претпоставити да их 
је написао сам уредник. Просвјета је регистровала и текстове написане 
поводом неких свечаности, годишњица и јубилеја, као што су: „Прослава 
стогодишњице Петра Петровића Његоша“, биљешка поводом подизања 
споменика Доситеју Обрадовићу („Споменик Доситеју Обрадовићу“), о 
прослави педесетогодишњице српског ђачког друштва „Зора“ 
(„Прослава Зоре“), о раду Матице српске у 1914. години („Матица српска 
у Новом Саду“), о раду Српске краљевске академије, Српске књижевне 
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задруге и других књижевних и научних друштава, писао је Јован Скерлић 
(„Просветни напредак српског народа“). Објављено је и неколико тек-
стова из српске историје, који су посвећени Првом српском устанку, као 
и неколико цртица из балканских ратова, како би у народу пробудила 
родољубива и патриотска осјећања. 

Часопис Просвјета излазио је до Принциповог атентата и почетка 
рата. Иако се није бавио политиком нити упуштао у политичке расправе, 
проглашен је за носиоца и пропагатора великосрпских идеја. До краја 
овог периода, стекао је сва обиљежја публикације намијењене просвјет-
ном и кутурном уздизању народа. 

Слична концепција листа задржала се и у каснијем, другом пери-
оду излажења 1919-1923. године. У почетку излази као орган друштва, а 
касније све више има васпитно-образовни карактер. Уредник Васиљ 
Грђиђ, у уводном тексту слави поновно покретање часописа и изражава 
захвалност према „мајци Србији“ за ослобођење од окупатора. У истом 
су расположењу сви текстови овог годишта. Поезија је претежно родољу-
бива, патриотска, која на најбољи начин описује патњу и страдање срп-
ског народа, а писали су је: Алекса Шантић („Хвала ти Србијо лепа“, 
„Кајмакчалан“ и „Балада“), Милан Ракић („Јефимија“ и „Симонида“), 
Вељко Петровић („Ратар“), Мирко Королија („Руђеница“), те Милутин 
Јовановић, Олга Кернић-Пелеш, Милосав Јелић, Стеван Башевић и 
други. Објављивани су и стихови из „Горског вијенца“, Петра II 
Петровића Његоша, као и Јефимијина „Похвала кнезу Лазару“. Од пи-
саца прозних радова, најзаступљенији су приповједачи: Светозар 
Ћоровић („Просјак“ и „Сан Мехе фењерџије“), Иво Ћипико („На разбо-
јишту Кајмакчалана“, „Јабука“ и „Два рањеника“), Радоје Домановић 
(„Не разумем“), Милован Глишић („Прва бразда“ и „Вампир“), Симо 
Матавуљ  („Бакоња фра-Брне“, одломак из романа и „Звоно“), Марко 
Миљанов и други. Обрађиване теме су најчешће социјалне, у којима је 
описан тежак живот људи, биједа, сиромаштво, социјалне неправде и ро-
дољубиве, које говоре о темама из претходног рата. Из страних књижев-
ности штампани су преводи  Ги де Мопасана („Анто“) и Лава 
Николајевича Толстоја („Јача божија од ђавољске“).  

Формирана је  рубрика „Нове књиге“, у којој је објављивана књи-
жевна критика, па часопис све више добија изглед једног књижевног гла-
сила. Чест сарадник је истакнути књижевни критичар Јован Скерлић, 
који је писао о Вуку Стефановићу Караџићу, Доситеју Обрадовићу и 
текст предговора Вечитом младожењи Јакова Игњатовића. Донесен је  ве-
лики број приказа нових књига како домаћих тако и страних аутора, па 
имамо приказе дјела Милоша Црњанског, Ива Андрића, Густава 
Крклеца, Аугустина Тина Ујевића, Виктора Игоа, Оскара Вајлда и других. 
У рубрици „Из добрих књига“ објављивани су прозни текстови, чешће из 
домаће него из стране књижевности. Веома је значајна рубрика из овог 
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периода „Из ратова за ослобођење“, у којој се налазе текстови мемоар-
ског карактера и огледи из историје. Прилоге ове врсте писали су: 
Станоје Станојевић, Перо Слијепчевић, Јован Скерлић, Милан Ђ. 
Милићевић, Миленко Вукићевић и други. 

Двоброј 6/7 из 1920. у потпуности је посвећен теми Видовдана, 
како у историјском тако и у политичком, социолошком и књижевном 
значају и носи наслов „Видовданска књига“.  Састоји из два дијела: „Ви-
довданске мисли“ и „Народна читанка“. Први дио садржи текстове из 
историје, социологије и политике, док је други дио посвећен искључиво 
књижевним темама. Обадва дијела су проткана стиховима епских народ-
них пјесама из „Косовског циклуса“.  

Посљедњи број часописа изашао је у марту 1923. године. Даље 
излажење је обустављено из финансијских разлога. Главна скупштина 
„Просвјете“, која је одржана 1. јула 1923. године ријешила да више не 
издаје овај часопис, а његову улогу су преузеле друге друштвене публи-
кације (Двадесет и пет година рада Просвјете: 1902-1927, 2001, стр. 80). 
Године 1922. покренут је Гласник, орган друштва „Просвјета“, који је 
публиковао сва важна питања о раду Друштва.  

Послије шест година, поново је покренут лист Просвета са истим 
циљем као и раније, а то је ширење просвјете и културе у народу. Први 
број изашао је у јануару 1930. године и носи ознаку четрнаестог годишта, 
што значи да се наставља у континуитету од 1907. године, са одређеним 
прекидима. У уводном тексту првог броја каже се да је лист намијењен 
свим слојевима становништва: „[...] и тежаку, и занатлији, и трговцу, и 
обртнику, и омладини и свима осталима“.  Најављено је да ће програм-
ска концепција бити слична као и у претходном периоду.  Публиковаће 
се текстови из домаће и стране књижевности, ради „забаве“ и „згодне по-
уке“. Прод тога, како се у даљем тексту стоји: 

„[...] лист ће настојати да доноси што више написа из историје, 
из науке о здрављу, из привреде обрта и пољопривреде, из науке 
о познавању наше отаџбине и других земаља и разних грана дру-
гих наука.  Регистроваће и све важне догађаје из земље и свијета 
и објављивати чланке о васпитању и образовању дјеце и омла-
дине и давати корисне савјете за домаћице и становнике у селу 
и граду“. 

У овом, најплодоноснијем, периоду излажења (1930-1937), Про-
света тежи да достигне озбиљан књижевни и научни ниво. То се јасно 
може уочити и на промјени поднаслова, који је у почетку излажења 
(1930) гласио: „лист за забаву, поуку и просвећивање“, да би 1937. године 
он био: „лист за савремене проблеме и књижевност“. На основу подна-
слова „стиче се увид у идејну и поетичку оријентацију часописа“ 
(Матовић, 2014, стр. 19). Од прилога из књижевности, највише има при-
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повједака од провјерених писаца традиције и савремених приповједача. 
То су: Хамид Диздар („Како се спасао мајстор Спасоје“), Исаије 
Митровић („Шта може једна рука учинити), Иван Цанкар („О, домовино, 
ти си као здравље!“), Петар Кочић („Јаблан“), Светозар Ћоровић („Про-
клетство“, „Мали просјак“), Љубомир Ненадовић („Први сусрет с 
Његошом“, „Ловћен“), Иво Ћипико („На сунчевој жези“, „Домаћин“, „Ја-
бука“), Стеван Сремац („Чаршија у паланци“), Симо Матавуљ („Звоно“, 
„Свечев лијек“), Милан Ђ. Милићевић („Ружан зајам и лијепо враћање“), 
Лав Николајевић Толстој („Вук и сељак“), Душан Јовановић („Остајте 
овдје“), Јован Благојевић („Старо, добро доба), Јован Петровић („Шта 
учини једна женска страна“), Бранко Полић („На време“), Аделина 
Фликер („Наша груда“), Душан Ђуровић („Послије двадест година“), те 
Обрад Леовац, Миливоје Кнежевић, Станоје Мијатовић, Лабуд Вушовић 
и многи други.  

Објављен је и велики број пјесама истакнутих пјесника, као што су: 
Алекса Шантић („Ново покољење“, „Хвала ти Србијо лепа“, „На Ко-
сову“), Милан Ракић („Симонида“), Јован Дучић („Село“), Петар II 
Петровић Његош („Војвода Драшко у Млецима“), Војислав Илић („Зим-
ско јутро“, „На Вардару“, Свети Сава“), Ђура Јакшић („Ноћ у Горњаку“), 
Хамид Диздар („Сарајево“) и други. Из народне књижевности заступљене 
су пјесме и приповијетке: „Бој на Битољу“, „Бој на Мишару“, „Марко 
Краљевић и орао“, „Свети Сава и грешник са седам грехова“, „Старац 
Вујадин“, „Свети Петар и дрводеља“ и друге. Неки од ових књижевних 
прилога објављивани су и у претходним периодима. 

Поред књижевности, часопис се бавио и образовањем ширих на-
родних маса, па имамо и знатан број прилога из историје, географије, 
културе, привреде и медицине, а све у складу с основном концепцијом, 
развојем националне културе. У историјским текстовима најчешће се го-
вори о истакнутим догађајима из српске историје („Борба на Челопеку“) 
и о славним личностима. Текстове оваквог садржаја писао је Славко 
Калуђерчић („Стојан Чупић, мачвански војвода“, „Бан Јелачић“, „Хајдук 
Вељко Петровић, крајински војвода“, „Александар Невски - слика из 
руске историје“, „Погибија Смаил-аге Ченгића“, „Српски четници“, 
„Скупштина у Орашцу“, „Из историје Црне Горе“, „Из историје 
Београда“). О богумилима писали су  Грегор Чремошник („Око богумил-
ства у средњевековној Босни“) и Васо Глушац („Богумилско питање у 
историји Јужних Словена“), а о Јужним Словенима Васиљ Рундо („Ми-
сија Јужних Словена“). Прилоге из историје писали су још и: Благоје 
Живковић, Димитрије Курилић, Војислав Богићевић, Урош Круљ, Обрад 
Леовац и други. 

Од текстова из географије највише су заступљени описи појединих 
предјела, области и градова. Писани су без неких великих кљижевних 
амбиција, а са намјером да представе непознате предјеле и да свједоче о 
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простору, времену и становништву.  Прилоге ове врсте писали су: Милан 
Карановић („Змијање“, „Цвијићеви напори око проучавања Босне“), 
Павле Поповић („Дубровник“), Бранислав Нушић („Охрид“), Обрен 
Вукомановић („Дринска бановина“, „Савска бановина“, „Врбаска бано-
вина“, Дравска бановина“, „Вардарска бановина“, „Приморска бано-
вина“), те Иван Калуђеровић и многи други. 

Новости из културе и народног просвјећивања публиковао је нај-
чешће уредник, Ђорђе Пејановић („Народно просвјећивање према за-
кону о основним школама“, „Књижнице (библиотеке)“. Такође, у ову 
групу текстова спадају и осврти о Просвјетиним публикацијама, књиж-
ницама, старим српским штампаријама, актуелним школским пита-
њима и слично, који су углавном непотписани. Сви су они имали исто 
усмјерење, а то је јачање и ширење писмености и културе.  

Поучне текстове из привреде, о ратарству, воћарству и сточарству 
писали су истакнути стручњаци из ових области: Драгутин Ђурђевић 
(„Како се саде воћке?“, „Како ћемо добити доста доброг ђубрета од наше 
стоке?“), Милан Митровић („Шта треба да зна сваки сточар“), Јово 
Поповић („Упутство воћарима), Станоје Станојевић и други. 

О здрављу, хигијени и штетним утицајим алкохола на живот 
човјека бринули су љекари и други здравствени радници којима је ова 
тема била блиска: др Милан Јовановић Батут („Пиће и бубрези“), др 
Владимир Станојловић („Телесна чистоћа и здравље“), др Милутин 
Глигић („У сусрет глади“), Велимир Жерајић, Чедо Стефановић и други. 
Часопис је донио и велики број разних чланака из филозофије, естетике, 
политике, економије, природе, науке и живота, позоришта, извода из за-
кона, те разних поука, мисли и слично. Тако је утицао на подизање нивоа 
знања у недовољно развијеној босанскохерцеговачкој средини. 

У овом периоду имамо тематске бројеве који су посвећени  неком 
од српских писаца, истакнутих личности друштва „Просвјета“ или неком 
од значајнијих датума из српске историје. Број 4/5 (1933) носи наслов 
„Змајев број“, а публикован је поводом стогодишњице рођења Јована 
Јовановића Змаја. Садржи велики број прилога о животу и дјелу пје-
сника; број 12 (1933) посвећен стогодишњици од рођења Мис Аделине 
Паулине Ирби (1833-1911), велике добротворке српског народа и про-
свјетитељке; бр. 12 (1934) посвећен преминулом уреднику Просвете 
Васиљу Грђићу, истакнутом члану Српског просвјетног и културног 
друштва „Просвјета“ и борцу за национално ослобођење и државно ује-
дињење српског народа; бр. 6/7 (1937) значајном празнику из српске 
историје, Видовдану, чија је симболика јасна, у далекој и блиској про-
шлости српског народа; бр. 10/12 (1937) носи наслов „Вуков број“, а  
посвећен је Вуковом животу и раду, поводом сто педесет година од ро-
ђења Вука Стефановића Караџића. Посвећујући цијеле бројеве овим 
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личностима, часопис Просвета је изражавао захвалност за све што су оне 
учиниле за српски народ. 

Од бр. 1 (1932) до бр. 8 (1935), с истим корицама уз часопис, излази 
„Гласник друштва Просвете“. Садржај у публикацији је заједнички, а ну-
мерација је одвојена. У овом дијелу часописа објављивани су текстови о 
раду Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“: о раду Глав-
ног одбора, кретању чланова, ширењу друштва, убирању прихода, упут-
ства одборима и повјереницима и слично. Гласник Друштва Просвете 
уређивао је Васиљ Грђић од 1922. до своје смрти, 1934. године, а затим 
га је до 1941. године уређивао Ђорђе Пејановић. Одлуком Главног одбора 
Друштва, излажење часописа Просвета је обустављено на неодређено 
вријеме, због недовољног броја претплатника у 1937. години. 

Просвјета је био први часопис у Босни и Херцеговини који је изда-
вало једно регистровано друштво. Разноврсним садржајем пружао је чи-
таоцима најосновнија знања и поуке из различитих области живота. Био 
је усмјерен према крупним циљевима српског народа, а то је ширење и 
јачање националне културе. То се јасно види на основу одабира писаца и 
заступљених тема. Пажљиво одабране ауторске текстове карактерише 
озбиљност у приступима, тематска ширина, документарност и одговор-
ност. „За данашњег културног историчара, најзанимљивији и најзначај-
нији су хроничарски записи. Они су сачували од заборава низ збивања и 
„Просвјетиних“ акција, који су обиљежили нашу културу у једном карак-
теристичном времену“ (Максимовић, 2007, стр. 466). Слажемо се с овом 
тврдњом и наглашавамо да су часописи, односно периодика уопште, по-
некад једини историјски извори за што ефикасније истраживање и пред-
стављање културне прошлости. Међутим, током дугогодишњег излажења 
долази до промјене концепције часописа, тако да се повећава број књи-
жевних и поучних прилога, а информације о раду Друштва публикује 
Гласник друштва Просвете. Просвета брижно региструје најважније до-
гађаје, доноси прилоге разних врста као и препоруке и критичке осврте, 
од истакнутих критичара, и тако утиче на читалачки укус публике. Овим 
се потврђује оцјена Богдана Поповића о часописима, о којима каже „да 
нису само регистратори већ и регулатори књижевних догађаја“ 
(Поповић, 1901, стр. 26). У посљедњој години излажења (1937) прилози 
су распоређени у рубрикама. За разлику од првобитног часописа, који је 
био орган друштва „Просвјета“, на крају он има изглед модерно конци-
пираног књижевног и научног гласила. То је вјероватно посљедица већег 
интересовања за науку, посебно у периоду након усвајања великих науч-
них теорија и открића са краја деветнаестог и почетка двадесетог вијека. 
Заслуге за овакве трансформације припадају Главном одбору Друштва и 
његовим члановима који су сарађивали у листу, те најзначајнијим уред-
ницима, интелектуалцима и националним прегаоцима: Ђорђу 
Пејановићу, Васиљу Грђићу и Перу Слијепчевићу. Ипак и поред бројних 
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измјена, часопис је у сва три периода свог излажења задржао своју 
основну концепцију, а то је ширење просвјете и културе. Због тога зау-
зима посебно мјесто у проучавању српске културе у Босни и Херцего-
вини у првим деценијама двадесетог вијека. 

 
 
Извори 
 
Просвјета: зрно по зрно погача, камен по камен палача / одговорни уред-
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PROSVJETA – FROM INFORMATIVE TO A JOURNAL OF  
MODERN CONCEPTION 

 
Summary 

 
The paper discusses the journal Prosvjeta, the first journal from 

Bosnia and Herzegovina, which was issued by a society of a private 
initiative. It was published once a month in Sarajevo, during three periods: 
from 1907 to 1914; from 1919 to 1923 and from 1930 to 1937. It was 
initiated with the purpose of providing basic information on the work of the 
Society and helping to spread education and culture. However, over time, 
there had been significant changes in the conception of the journal and it 
had grown from an informative to a journal of modern conception. The 
number of articles on the work of the Society lessened, and a greater 
number of literary and cultural texts were published. Contributors included 
prominent poets, storytellers and experts from a variety of other fields. We 
have presented all three editions of the magazine and highlighted its 
importance in expanding education and strengthening national cultural 
identity among the Serbian people in Bosnia and Herzegovina. 

Key words:  Prosvjeta, Prosveta, Serbian educational and cultural 
society „Prosvjeta“, serbian periodicals, Bosnia and Herzegovina, cultural 
identity
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PERCEPCIJA SOCIJALNE PODRŠKE RODITELJA DJECE  
SA SMETNJAMA U RAZVOJU 

 
Roditeljstvo, kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju, 

opterećeno je znatno većim brojem stresora i predstavlja izazov za 
mentalno zdravlje roditelja, više nego kada je u pitanju odgajanje 
djece tipičnog razvoja. Pregled dostupnih istraživanja ukazuje na 
to da dominiraju ona koja su posvećena samoj djeci sa posebnim 
potrebama. Roditeljima, iako jesu i ostaju najvažniji oslonac takvoj 
djeci, nije posvećena adekvatna pažnja. Realnost „društva u tranzi-
ciji“ jeste da se, pored svakodnevnih izazova vezanih za preživlja-
vanje, roditelji djece sa smetnjama u razvoju često suočavaju sa ne-
dostatkom socijalne podrške vezane za ovaj specifični tip roditeljs-
tva. Ovo istraživanje dizajnirano je kao eksplorativno, te je kons-
truisan upitnik sa ciljem dobijanja podataka o percepciji dobijene 
socijalne podrške od strane porodice, neposredne okoline i držav-
nih institucija. Prikupljanje podataka organizovano je kao kombi-
nacija ponuđenih odgovora, otvorenih pitanja (s ciljem dobijanja 
kvalitativnih podataka), te samoprocjene na skalama Likertovog 
tipa. Dobijeni podaci sugerišu da se roditelji djece sa posebnim po-
trebama uglavnom osjećaju deprimirani u dobijanju socijalne po-
drške, kao i da se uočava dezorijentisanost kada je u pitanju izra-
žavanje sopstvenih potreba. Kvalitativna analiza podataka ponu-
dila je smjernice slijedeći iskazane potrebe roditelja. Rezultati su 
diskutovani u radu, a predložena je strategija organizovanog pris-
tupa roditeljima putem detekcije njihovih potreba, te psihološka 
podrška, što predstavlja mjere primarne psihološke prevencije za 
roditelje, a olakšava sekundarnu i tercijarnu psihološku prevenciju 
kada su u pitanju djeca sa posebnim potrebama. 

Ključne riječi: roditelji djece sa smetnjama u razvoju, soci-
jalna podrška 
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UVOD 
 
Kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju, roditeljstvo je opte-

rećeno velikim brojem stresora i predstavlja izazov, mjereno kvalitetom ži-
vota i subjektivnom dobrobiti kao indikatorima  i za mentalno zdravlje ro-
ditelja (Olsson, Larsman, Hwang, 2008, Malhotra, Khan, Bhatia, 2012, 
Yamada i sar., 2012, Cho, Kahng, 2015, Anjali i sar., 2017). Smetnje u raz-
voju često karakteriše trajnost, tako da uloga roditeljstva ne završava osam-
ostaljivanjem djeteta, a efikasna briga za takvu djecu iziskuje posebnu podr-
šku u cilju stvaranja dodatnih pogodnosti za optimalni razvoj takve djece 
(Šekspir, 1979, Bromley i sar., 2004, Hrnjica, 2011). Pored podrške od 
strane profesionalaca unutar specijalističkih službi, roditeljima je potrebna 
i socijalna podrška koja uključuje porodicu, okruženje oko porodice, kao i 
podršku državnih institucija. Iako su roditelji i prema Deklaraciji o pravima 
ometenih u razvoju, predstavljeni kao partneri (Hrnjica, 2014, str. 14), re-
alnost pokazuje da u našoj državi podrška, između ostalog, i zbog zakonskih 
nejasnoća i neusaglašenosti, nije sistematična ni sistematizovana. U novije 
vrijeme i u našoj državi pojavljuju se, finansirani od strane humanitarnih 
organizacija, priručnici za roditelje koji ih informišu o njihovim zakonskim 
pravima i  mogućnostima dobijanja podrške (Dizdarević i sar., 2017). Među-
tim, i van zakonskih okvira socijalna podrška predstavlja jedan od važnih 
faktora mentalnog zdravlja čak i kada nisu u pitanju vulnerabilne grupe kao 
što su roditelji djece sa teškoćama u razvoju (Kawachi, Berkman, 2001, 
Khan, Husain, 2010, Thoits, 2011). Suočavanje sa dijagnozom, potrebna re-
organizacija sopstvenog života u smislu izmjene životnih ciljeva, potreba da 
jedan od roditelja ostavi posao zbog brige o djetetu, upravo u uslovima po-
većanih rashoda, osjećanje stigmatizacije i socijalne izolovanosti česte su 
pojave kod roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Ovakve okolnosti iziskuju 
različite oblike pojačane socijalne podrške, u mnogo većoj mjeri nego u dru-
gim situacijama opterećenim stresorima. S obzirom na kompleksnost situa-
cije i osjećanja neizvjesnosti vezanog za budućnost u uslovima našeg druš-
tva, roditelji često podršku traže u okviru udruženja unutar nevladinog sek-
tora. Organizovana  podrška tog tipa podrazumijeva, pored konkretne po-
moći direktno vezane za dijete, i razmjenu, emocionalnu i informativnu, 
između roditelja koji dijele slične probleme. Međusobna podrška roditelja 
temeljena na sličnosti problema sa kojima se suočavaju doprinosila je osje-
ćanju bolje prihvaćenosti i  integracije (Ainbinder i sar., 1998). Međutim, u 
okolnostima našeg društva mogućnost podrške nevladinog sektora limiti-
rana je s obzirom na to da i njima nedostaje podrška državnih institucija. 
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CILJEVI ISTRAŽIVANJA 
 
Istraživanje je bilo organizovano s glavnim ciljem prikupljanja poda-

taka o percepciji dobijene socijalne podrške od strane roditelja djece sa 
smetnjama u razvoju, o percipiranom stepenu podrške, kao i njenim 
vrstama i načinima. Socijalna podrška definisana je kroz tri kategorije: po-
rodica, neposredno okruženje i državne institucije. Drugi cilj je bio dobiti i 
informacije od roditelja o teškoćama djeteta te načinima suočavanja sa saz-
nanjem o dijagnozi djeteta. 

 
INSTRUMENTI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA 
 
(1) Upitnik socio-demografskih podataka kojim su prikupljeni podaci 

o polu, životnoj dobi, bračnom stanju, broju djece u porodici, zaposlenosti i 
zaposlenosti bračnog partnera. 

(2) Upitnik konstruisan za potrebe istraživanja obuhvatao je dvije 
grupe podataka sa ukupno 12 stavki. Stavke su formulisane kao kombinacija 
prikupljanja podataka putem ponuđenih odgovora, otvorenih pitanja (za do-
bijanje kvalitativnih podataka) i kao samoprocjena na desetostepenim ska-
lama Likertovog tipa. Prvih pet stavki bile su usmjerene na dobijanje poda-
taka o razvojnim smetnjama djeteta, uzrastu djeteta kada je uspostavljena 
dijagnoza i reakcijama roditelja na dijagnozu, slijedeći Lazarusov transakci-
oni koncept stresa kao procesa, temeljeno na dijagnozi kao jakom stresoru. 
Druga grupa stavki odnosila se na percipiranu socijalnu podršku: stepen 
podrške i njen kvalitet. Prema rednom broju stavki prikupljeni su podaci o: 
(1) vrsti, odnosno manifestaciji teškoća djeteta, (2) uzrastu djeteta kada je 
uspostavljena dijagnoza, (3) osobi koja je saopštila dijagnozu roditelju, (4) 
kvalitetu saopštenja dijagnoze (hladno, nezainteresovano, saosjećajno, itd.), 
(5) osjećanja roditelja prilikom saopštenja dijagnoze (šok, nevjerica, očaja-
nje, bijes). Na stavkama 6, 7, 10 i 12 podaci su prikupljani putem desetoste-
pene skale procjene Likertovog tipa. Na stavki (6) roditelji su označavali ste-
pen u kojem su koristili različite načine suočavanja sa saznanjem o dijagnozi 
djeteta (regulacija emocija, na problem fokusirano ponašanje i traženje spo-
ljašnje, odnosno stručne pomoći (bazirano na Lazarusovom modelu procesa 
stresa). Stavka (7) odnosila se na percipiranu socijalnu podršku (porodica, 
neposredno okruženje, državne institucije), a dopunjena je otvorenim pita-
njima s ciljem dobijanja opisa percipirane podrške. Stavke (8) i (9) jesu pi-
tanja otvorenog tipa za dobijanje podataka o situacijama kada je nedostajala 
podrška, te prijedlog postupaka koji bi roditeljima olakšali brigu o djeci. Sta-
vka (10) odnosila se na procjenu stepena podrške u odgajanju djeteta od 
strane udruženja za pomoć osobama sa posebnim potrebama, a stavka (11) 
bila je formulisana kao pitanje otvorenog tipa za dobijanje podataka o per-
cepciji značaja uključenosti u udruženje. Na stavki (12) roditelji su na skali 
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procjenjivali koliko imaju slobodnog vremena za sebe, pored obaveza koje 
imaju oko podizanja djeteta. 

 

UZORAK I ORGANIZACIJA ISTRAŽIVANJA 
 

S obzirom na specifičnost i relativno tešku dostupnost uzorka, ispita-
nici su uglavnom bili roditelji već uključeni u udruženja za pomoć i podršku 
osobama sa smetnjama u razvoju. Nevladine organizacije koje su pomogle u 
prikupljanju podataka jesu: „Sunce“ Pale, „Sunce“ Trebinje, „Sunce“ Der-
venta, Udruženje građana „Down Sy i mi“ Banja Luka, kao i JU za obrazo-
vanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka.  U obradu je 
uključeno N=84, majki 58,3%. U braku je bilo 77,4% ispitanika, jedno ili 
dvoje djece imalo je 76,2% ispitanika. Zaposlenih je bilo 38,1%, a zaposlenih 
supružnika 57%. Samo je 13 porodica u kojima su oba roditelja zaposlena. 
Istraživanje je obavljeno u julu 2017. godine. 

 

METOD OBRADE PODATAKA 
 

Podaci koji su prikupljeni putem otvorenih pitanja obrađeni su putem 
kvalitativne analize, a podaci dobijeni putem ponuđenih odgovora i označa-
vanjem na skalama, prikazani su putem deskriptivne statistike (frekvencija, 
procenat). Istraživanje je dizajnirano kao eksplorativno. 

 

REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA 
 

Prikaz rezultata istraživanja predstavljen je prema redoslijedu stavki 
i njihovom sadržaju koji je naznačen u opisu instrumenata. Kako smo 
vidjeli, prvih pet stavki dalo je podatke o smetnjama djeteta kao i o roditelj-
skim reakcijama na dijagnozu, načinu na koji je ona saopštena i reakcijama 
roditelja. U Tabeli 1 prikazana je učestalost različitih smetnji kod djece, pro-
cijenjena od strane roditelja, a koje utiču na svakodnevno funkcionisanje. 

Tabela 1 
Učestalost različitih tipova smetnji kod djece prema procjeni roditelja 

Tip smetnje Frekvencija Procenat (%) 

Komunikacija, govor i razumijevanje rečenog 45 53.6 
Učenje 36 44.4 
Pisanje i hvatanje stvari 36 42.9 
Oblačenje, kupanje, odlazak u WC 32 38.1 
Otežano kretanje po kući i okolini 23 27.4 
Vid 12 14.3 
Ima napade i potrese 11 13.1 
Sluh 10 11.9 
Kontrolisanje mokrenja i stolice 9 10.7 
Ponaša se agresivno, povučeno, neprikladno 9 10.7 
U bolovima je i trebaju mu lijekovi 6 7.1 
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Najveći procenat roditelja, oko 53.6%, ocjenjuje da njihovo dijete 
ispoljava smetnje u oblasti komunikacije, govora i razumijevanja rečenog. 
Budući da su ispitivani roditelji djece sa različitim tipovima smetnji koje 
uključuju i višestruka razvojna odstupanja, ovako visoka učestalost je oče-
kivana. Deficiti u komunikaciji svakako utiču i na cjelokupan kvalitet od-
nosa u kojem je roditelju teže da se adekvatno emocionalno poveže sa dje-
tetom. Slijede problemi vezani za školovanje i samostalnost djeteta u obav-
ljanju svakodnevnih aktivnosti, pri čemu je roditeljima potrebna socijalna 
podrška, koliko porodice, bližeg okruženja toliko i institucija kao što je 
škola. 

 
Tabela 2 

Uzrast djeteta kada je uspostavljena dijagnoza, 
osoba koja je saopštila dijagnozu i način saopštavanja dijagnoze 

Uzrast djeteta kada je uspostavljena dijagnoza Frekvencija Procenat 

do šest mjeseci 

od šest mjeseci do godinu i po 

preko godinu i po 

Ukupno 

31 36.9 

24 28.6 

26 31.0 

81 96.4 

Osoba koja je saopštila dijagnozu   

ljekar 

psiholog 

član porodice 

neko drugi 

                                   Ukupno 

58 69.0 

19 22.6 

3 3.6 

1 1.2 

84 100.0 

Način saopštavanja dijagnoze   

grubo, hladno i nezainteresovano 

saosjećajno, pružio/la mi je podršku 

nešto drugo 

                          Ukupno 

16 19.0 

58 69.0 

7 8.3 

84 100.0 
 

U Tabeli 2 prikazani su podaci o uzrastu djeteta kada su dijagnostički 
potvrđena razvojna odstupanja, kao i o osobi koja je dijagnozu saopštila te 
načinu njenog saopštavanja. Više od 65% roditelja saznalo je za dijagnozu 
prije navršenih dvije godina života svoga djeteta. Dijagnoza je saopštavana 
profesionalno, od strane stručnog lica, u najvećem broju slučajeva (91.6%), 
pri čemu je roditeljska percepcija načina saopštenja bila uglavnom pozitivna 
(69%). 
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Podaci o reakcijama roditelja na saznanje o dijagnozi prikazani su u 
Tabeli 3. Šok, nevjerica i očaj bile su dominantne reakcije, što je u skladu sa 
Šugermenovim opisom faza kroz koje se prolazi u suočavanju sa velikim ži-
votnim događajem (Vlajković, 2005). 

 
Tabela 3 

Reakcije roditelja na saznanje o dijagnozi 

 Frekvencija Procenat 

bio sam u šoku i nevjerici 

bio sam očajan, kao da mi se život završio 

bijesan, tražio sam krivca za to što mi se dešava 

nešto drugo 

Ukupno 

35 41.7 

32 38.1 

5 6.0 

9 10.7 

81 96.4 
 

Proces suočavanja sa životnim događajem, jakim stresorom, kao što je 
dijagnoza sopstvenog djeteta (Lazarus, Folkman, 2004, Vlajković, 2005, 
Twoy i sar., 2007) ispitan je kroz tri stavke prikazane u Tabeli 4, gdje se 
uočava da najmanje vrijednosti imaju mehanizmi usmjereni na  regulaciju 
emocija. Relativno visoke vrijednosti vezane za fokusiranje na problem 
treba uzeti sa rezervom, imajući u vidu socijalnu i ličnu poželjnost odgovora. 
Traženje stručne pomoći nije bila dovoljno specifikovana stavka da bi obu-
hvatila pomoć koju bi roditelji tražili za sebe s obzirom da se u ovakvom 
kontekstu uglavnom govori o potrebama djeteta. 

 
Tabela 4 

Deskriptivne vrijednosti stavki suočavanja sa dijagnozom 

Stavke Min Max M SD Sk Ku 

uspjela/o da se izborim sa stresom i 

negativnim osjećanjima 
1.00 10.00 6.10 2.41 -.301 -.472 

fokusiranje na kvalitet odnosa sa 

djetetom i rad sa njim 
4.00 10.00 8.35 1.71 -.758 -.564 

potražila/o i obezbijedila/o stručnu 

pomoć i podršku 
3.00 10.00 8.20 1.91 -.812 -.253 

 
Percepcija stepena socijalne podrške ispitana je kroz tri domena: po-

rodicu, neposredno okruženje i državne institucije, a podaci za navedene 
domene prikazani su Tabeli 5. 
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Tabela 5 
Deskriptivni podaci za stavke o stepenu socijalne podrške  

(porodica, okruženje, državne institucije) 

 Min Max M SD Sk Ku K-S 

porodica 1.00 10.00 7.88 2.31 -.813 -.348 0.218, p<.000 

okruženje 1.00 10.00 6.95 2.66 -.645 -.524 0.197, p<.000 

državne institucije 1.00 10.00 4.17 2.60 .538 -.579 0.132, p<.000 
 

Porodica se u prosjeku ističe kao najveći izvor socijalne podrške, pra-
ćena neposrednim socijalnim okruženjem, dok se državne institucije u pro-
sjeku ne ocjenjuju kao podjednako značajan izvor podrške, sa ispotprosječ-
nim vrijednostima. Vrijednosti Kolmogorov-Smirnov testa pokazuju da dis-
tribucije odgovora na sve tri tvrdnje statistički značajno odstupaju od nor-
malne.  

Posljednja stavka upitnika odnosila se na roditeljske procjene slobod-
nog vremena, koje im ostaje za sopstvene aktivnosti i pored tereta brige i 
staranja o djetetu. Roditelji su na desetostepenoj skali označavali stepen 
svog slaganja s ovom tvrdnjom (M=4.81, SD=2.48, Sk= 0.272, Ku = -0.709, 
K-S=0.201, p< .000). Dakle, većina roditelja izražava nešto niži stepen sla-
ganja s ovom tvrdnjom, odnosno smatra da im ne ostaje naročito slobodnog 
vremena za sebe zbog staranja o djeci. 

Ispitanicima su postavljena tri pitanja otvorenog tipa u vezi s načinom 
na koji se ispoljava podrška porodice, socijalne sredine i državnih institucija. 
Klasifikacija odgovora napravljena analizom sadržaja i putem ključnih riječi 
prikazana je u Tabeli 6. 

 
Tabela 6 

Klasifikacija odgovora o percipiranim oblicima podrške porodice  
(sedmo pitanje, 7a) 

Oblici podrške porodice   Frekvencija Procenat 

finansijska podrška 

pomoć u svakodnevnim aktivnostima i obavezama 

prihvatanje i razumijevanje 

svi oblici podrške 

odsustvo podrške 

8 9.5 

10 11.9 

14 16.7 

24 28.6 

3 3.6 

Ukupno 

Nisu odgovorili 

                          Ukupno 

59 70.2 

25 29.8 

84 100.0 
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Najveći procenat ispitanika (28.6%) svrstan je u kategoriju „svi oblici 
podrške”, tj. skoro trećina ispitanika smatra da im porodica pomaže na sve 
moguće načine. Tipični primjeri odgovora jesu: Podržali su me na sve na-
čine…, U svim problemima su bili uz mene…, Uvijek su uz nas, u svakom 
pogledu. Dakle, ovi ispitanici ocjenjuju da je njihova porodica uvijek uz njih 
u svim teškoćama koje mogu nastati prilikom podizanja djeteta. Oko 17% 
ispitanika smatra da je najbitniji oblik podrške koji dobijaju od porodice 
„prihvatanje i razumijevanje“, što se odslikava u sljedećim odgovorima: Dali 
su mi moral, utjehu i nadu…, Svi su znali šta je doktor rekao i prihvatili su ga 
takvog kakav jeste…, Nismo krivili jedni druge, već smo prihvatili situaciju… 
Oko 12% ispitanika navodi da im je porodica prije svega pomogla u „svakod-
nevnim aktivnostima i obavezama“ vezanim za brigu o djetetu: Pomogli su 
prilikom rađenja vježbi i odlazaka na liječenje..., Čuvali su mlađe dijete i zavr-
šavali neke od mojih obaveza…, Pomagali su mi u sprovođenju savjeta doktora. 
Oko 10% roditelja dodatno ističe „materijalnu i finansijsku podršku“, stav-
ljajući akcenat na novčanu pomoć familije: Pomogli su finansijski, u skladu 
sa svojim mogućnostima; Najviše materijalno, itd. Tri ispitanika su ocijenila 
da ih porodica nije uopšte podržala. Oko 30% ispitanika nije odgovorilo na 
pitanje. Na sličan način su klasifikovani i odgovori o podršci sredine prika-
zani u Tabeli 7. 

 
Tabela 7 

Klasifikacija odgovora o percipiranim oblicima podrške neposrednog okruženja 
(sedmo pitanje, 7b) 

Oblici podrške neposrednog okruženja Frekvencija Procenat 

razumijevanje i prihvatanje 

sažaljenje 

odbacivanje 

na sve načine 

59 70.2 

3 3.6 

10 11.9 

3 3.6 

Ukupno 

Nisu odgovorili 

                           Ukupno 

75 89.3 

6 10.7 

81 100.0 
 

Prilikom opisivanja podrške sredine, ubjedljivo najveći procenat ispi-
tanika, njih oko 70%, ističe značaj  „razumijevanja i prihvatanja”, koje su 
prema njima i njihovom djetetu ispoljili ljudi iz neposrednog okruženja, od 
prijatelja, preko šefova i kolega sa posla, do sveukupnog okruženja. Neki od 
primjera tipičnih odgovora jesu: Prihvatili su nas onakve kakvi smo…,Prihva-
tili su njeno ponekad neprikladno ponašanje, Nisu ga ignorisali, već prihvatili, 
Tadašnji poslodavci su mi dali slobodne dane da se brinem o djetetu, itd. Među-
tim, skoro 12% ispitanika smatra da od okoline nisu doživjeli podršku, već 
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jasno odbacivanje: Nisam obraćala pažnju na okolinu, osjećali smo samo nji-
hove čudne poglede…, Nisam imao skoro nikakvu podršku, Počeli su da me izbje-
gavaju poslije toga... Oko 4% ispitanika naglašava, sa negativnim prizvucima, 
da okolina pretežno osjeća sažaljenje prema njima: Više su me sažaljevali 
nego li podržali, Prividno su me podržali iz sažaljenja; te da ih je okolina 
podržala na sve moguće načine. Oko 11% ispitanika nije odgovorilo na 
pitanje.  

Istom metodologijom klasifikovani su i odgovori o podršci državnih 
institucija koji su prikazani u Tabeli 8. Oko 42% roditelja ocjenjuje da je 
podrška državnih institucija ili nedostaje ili je nedovoljna. Primjeri tipičnih 
odgovora jesu: Prava mog djeteta nisu ostvarena ni na koji način…, Jako malo 
podržavaju, trebalo bi više, Nimalo me nisu podržali, Nikako nisu podržali, osta-
vili su nas da se sami borimo. Oko 20% ispitanika naglašava da prima odre-
đenu finansijsku podršku od državnih institucija: Dobijam socijalnu pomoć u 
visini od 10% prosječne plate…, Dobijam dječiji dodatak, Finansijski su 
podržali, ne naročito, ali daj barem nešto… Oko 17% naglašava pomoć u 
liječenju djeteta u okviru institucija: Dobijali smo uputnice za liječenje…, U 
ostvarivanju prava na besplatno liječenje, Medicinska pomoć i odlasci u banje… 
Oko 21% ispitanika nije odgovorilo na pitanje. 

 
Tabela 8 

Klasifikacija odgovora o percipiranim oblicima podrške državnih institucija 
(sedmo pitanje, 7c) 

Oblici podrške državnih institucija  Frekvencija Procenat 

medicinska pomoć i liječenje 

finansijska podrška 

odsustvo podrške 

14 16.7 

17 20.2 

35 41.7 

                              Ukupno 

Nisu odgovorili 

                             Ukupno 

66 78.6 

18 21.4 

84 100.0 
 

Pregledom dobijenih odgovora uočava se da ispitanici, očekivano, oče-
kuju različite tipove podrške od porodice, socijalnog okruženja i državnih 
institucija. Od porodice se očekuju svi vidovi podrške, od prihvatanja dje-
teta, preko pomaganja u svakodnevnoj brizi o njemu, do finansijske potpore. 
Kategorija pomaganja u svakodnevnim aktivnostima mogla se jasno izdvojiti 
samo u odgovorima u vezi sa podrškom porodice. Sa druge strane, osnovna 
dimenzija očekivane podrške iz sredine jeste prihvatanje djeteta onakvog 
kakvo jeste. Vjerovatno ovo odslikava želju za većim prihvatanjem od strane 
sredine, izbjegavanjem stigmatiziranja roditelja i djeteta sa smetnjama u 
razvoju, te za boljom integracijom u neposredno okruženje. U vezi sa držav-
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nim institucijama, izdvaja se visok procenat pojedinaca, skoro 40%, koji vrlo 
snažno, nerijetko i sa prizvukom ogorčenja i razočaranja, ističu da nisu do-
bili značajniju podršku od državnih institucija. Drugi ispitanici ističu pomoć 
države u liječenju djeteta, te finansijsku pomoć. Međutim, interesantno je 
odsustvo odgovora na pojedina pitanja: od 30% na pitanje o porodici do 10% 
na pitanje o podršci u okruženju, što indirektno upućuje na nejasnoće koje 
roditelji imaju u pogledu sopstvenog statusa, kao i definisanja potreba u ne-
jasnim situacijama. 

Otvoreno je bilo i deveto pitanje, koje se ticalo tipičnih situacija i 
područja u kojima je roditeljima djece sa smetnjama u razvoju nedostajala 
podrška prilikom podizanja djeteta, sa implicitnim ciljem utvrđivanja „kri-
tičnih zona“, odnosno momenata koji su najstresniji za većinu roditelja i u 
kojima im društvo ne izlazi adekvatno u pomoć. Klasifikacija odgovora je 
izvršena po istim smjernicama kao i kod prethodnih pitanja otvorenog tipa, 
a situacije su prikazane u Tabeli 9. 

 
Tabela 9 

Klasifikacija odgovora na pitanje o situacijama kada je nedostajala podrška  
(osmo pitanje) 

Situacije u kojima nedostaje socijalna podrška Frekvencija Procenat 

u vezi sa liječenjem 

škola i polazak u školu 

svakodnevna briga o djetetu 

opšti nedostatak podrške 

22 26.2 

13 15.5 

8 9.5 

13 15.5 

Ukupno 

Nisu odgovorili 

                              Ukupno 

56 66.7 

28 33.3 

84 100.0 

 
U Tabeli 9 vidi se da veliki procenat ispitanika, oko trećine, nije odgo-

vorio ni na ovo pitanje. Zatim, najveći procenat (26.2%) ističe da im je ne-
dostajalo podrške u vezi sa liječenjem i prihvatanjem djetetove dijagnoze: 
Po njegovom rođenju nisam imala podrške, kada je uspostavljena dijagnoza…, 
Kada je saopšteno stanje djeteta, bilo je puno neznanja, U situacijama kada je 
trebalo voziti dijete na liječenje…, Kada smo živjeli četiri godine u Beogradu, 
sami zbog liječenja. Oko 15.5% ističe nedostatak podrške u vezi sa polaskom 
djeteta u školu i njegovim daljim tokom školovanja: Najgore mi je bilo kada 
je trebalo krenuti u školu, osjećala sam strah od susreta sa drugom djecom, Na 
početku u polasku u školu, i kasnije. Oko 15% ističe da im je generalno nedo-
stajalo podrške u svim područjima života i odgajanju djeteta: Uvijek, većinom 
sam bila sama, U svakoj situaciji, Gdje god sam pokucala, dobila sam negativan 
odgovor…, i slično. Oko 10% ističe svakodnevne teškoće brige o djetetu: Ni-
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sam ga mogla nikome ostaviti kada bi trebalo nešto da obavim…, Nije imao niko 
da mi pomogne u obavljanju poslova po kući, ostala sam sasvim sama, i slično. 
Ovakvi podaci ukazuju na to da se kao najstresnije situacije za roditelje djece 
sa smetnjama u razvoju izdvajaju momenat sopštavanja dijagnoze i inicijal-
nog suočavanja sa njom, uz nesigurnost u dalji tok liječenja, ali i period po-
laska u školu, moguće usljed neizvjesnosti da li će dijete biti u stanju da se 
školuje i u kojoj mjeri, te koliko će njegove smetnje doći do izražaja u novoj 
školskoj sredini i susretu sa prosječnom djecom. Nije mali procenat roditelja 
(oko 16%) koji ističu da im je konstantno nedostajala podrška u većini situ-
acija. 

U desetom pitanju roditelji su davali konkretne prijedloge o mjerama 
koje bi, prema njihovom mišljenju, najviše pomogle u popravljanju situacije 
roditelja i djece sa smetnjama u razvoju. U Tabeli 10 njihovi odgovori su, 
metodologijom kao i ranije, klasifikovani u tri grupe: 

 
Tabela 10 

Klasifikacija prijedloga za izmjenu postojećeg stanja u pogledu socijalne podrške 
(deveto pitanje) 

Prijedlozi za promjenu postojećeg stanja   Frekvencija Procent 

izmjena zakona 

stručna pomoć, podrška i liječenje 

finansijska pomoć 

18 21.4 

27 32.1 

10 11.9 

Ukupno 

Nisu odgovorili 

                                 Ukupno 

55 65.5 

29 34.5 

84 100.0 
 

Važan podatak je da više od trećine ispitanika (34.5%) nije odgovorilo 
na pitanje. U preostalom dijelu uzorka, najveći procenat ispitanika (32.1%) 
predlaže mjere koje bi dovele do veće dostupnosti stručne pomoći, podrške 
i liječenja, te većeg kvaliteta dostupnih usluga: Potrebna nam je rana dijag-
nostika i razgovori stručnih lica sa roditeljima…, Rane intervencije, edukacija 
roditelja u početnim fazama, patronažne službe koje bi pomagale u nizu situa-
cija, npr. kada se dijete plaši u novoj okolini…, Veća uključenost zdravstva i cen-
tra za socijalni rad, te da država obezbijedi solidne domove za djecu gdje bi ih 
roditelji mogli ostaviti kada se više ne mogu brinuti o njima. Oko 21% predlaže 
izmjene različitih zakona sa ciljem poboljšanja položaja djece sa smetnjama 
u razvoju: Slijediti UN konvenciju, koju je naša država usvojila davno, ali ne 
primjenjuje ni u zakonima ni u praksi, Neophodno je promijeniti zakone, Bolje 
urediti zakonska prava roditelja, itd. Oko 12% naglašava potrebu za većom 
finansijskom i materijalnom pomoći, te prilikama za zaposlenje: Besplatne 
baterije za kohlearni implant, više novčane pomoći da sačuvamo novac za logo-
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peda, Više mogućnosit za posao, obezbijediti roditeljima posao ili neku drugu 
finansijsku pomoć…, Sve se vrti oko novca, što ga više imate, to možete da omo-
gućite bolji život svojoj djeci. Uočljivo je da su svi prijedlozi organizovani oko 
uloge državnih institucija kao značajnog izvora socijalne podrške, a čiju 
podršku roditelji percipiraju kao najmanju.  

Jedanaesto pitanje se odnosilo na roditeljsku procjenu svog angaž-
mana u udruženju ili lokalnoj nevladinoj organizaciji, odnosno značaju tog 
učešća u njegovom životu i životu djeteta. Odgovori su klasifikovani u dvije 
kategorije: pozitivan stav i negativan stav, a podaci su prikazani u Tabeli 11. 

 
Tabela 11 

Klasifikacija odgovora o ulozi udruženja kao socijalne podrške (11 pitanje) 

Uloga udruženja Frekvencija Procent 

pozitivan stav 56 66.7 

negativan stav 14 16.7 

Ukupno 70 83.4 

Nisu odgovorili 14 16.6 

                                   Ukupno 84 100.0 
 

Velika većina ispitanika, oko 67%, ima pozitivan stav o svom učešću 
u radu udruženja. Neke od glavnih prednosti učešća koje navode jesu: Dijete 
se druži, a i roditelji mogu izdvojiti vremena za sebe i svoje obaveze u to vrijeme, 
Osjećaj razumijevanja i prihvatanja, te razmjene iskustava sa drugim rodite-
ljima, Druženje, ljubav i prihvatanje, Učešće mi znači dosta, udruženje ima psi-
hologa i defektologa, kojih nema u našem gradu, Više aktivnosti u kojima nismo 
sami, npr. igranje. Oko 17% ispitanika ispoljava negativan stav prema radu 
udruženja i organizacija, ali veliki broj njih jeste upravo onaj koji ne učes-
tvuje u njihovom radu: Ništa posebno nisam postigao učešćem, samo plaćanje 
računa svakog prvog u mjesecu, Koje udruženje???, Sada ništa, jako sam razo-
čarana, jer kada nam je neko trebao, niko nije stao uz nas, a i kod nas se sve 
plaća, Nema udruženja kod nas. Na ovo pitanje nije odgovorilo 14 ispitanika. 

 
ZAKLJUČAK 
 
Gotovo svi ispitanici koji su sačinjavali uzorak ovog istraživanja bili su 

korisnici usluga udruženja koja pružaju podršku i pomoć osobama sa pose-
bnim potrebama. Ispitani su roditelji djece sa različitim razvojnim smet-
njama te, sa te strane, uzorak nije bio koherentan jer različite razvojne 
smetnje zahtijevaju različit angažman roditelja, koliko emocionalni toliko i 
materijalni. Iako na ovaj način selekcionisan uzorak nije omogućio dovoljan 
stepen generalizacije rezultata, ipak je ovakav pristup omogućio  uvid u per-
cepciju socijalne podrške i problematiku roditeljstva kada je u pitanju podi-
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zanje djece sa posebnim razvojnim potrebama u uslovima našeg društva. 
Očekivano za naše tradicionalne okvire, podrška porodice procijenjena je 
kao najbolja. Na slične podatke se nailazi i u drugim državama (Meral, 
Cavkaytar, 2012). Relativno zadovoljavajuća jeste i percepcija podrške ne-
posredne okoline, što ukazuje na tradicionalnu socijalnu koheziju našeg 
društva. Međutim, jedino je podrška od strane državnih institucija imala 
ispodprosječnu vrijednost. Nezadovoljstvo roditelja odnosi se koliko na fi-
nansijsku podršku toliko i na pružanje stručne pomoći. Okolnosti roditelj-
stva djece sa posebnim potrebama nose svoje breme neuklapanja u 
standardni prosjek, te donosi osjećanje bespomoćnosti roditelja s obzirom 
na nedostatak sistematskog pristupa. Indikativan je bio relativno veliki 
procenat odsustva odgovora, naročito na pitanja otvorenog tipa. 
Metodološki nije moguće interpretirati ovakav podatak, iako i odsustvo 
odgovora ima svoj kliničko-psihološki značaj. Naime, moguće je 
pretpostaviti da postoji izvjesna nemogućnost jasnog definisanja sopstvenih 
potreba kod roditelja koji su svakodnevno opterećeni brigom za dijete i 
fokusiranjem na njegove potrebe. Konstrukcija primijenjenog upitnika nije 
omogućila detaljniju psihometrijsku provjeru s obzirom da je inicijalna ideja 
bila da se prikupe podaci koji bi dali indiciju za eventualnu konstrukciju 
senzitivnijih instrumenata koji bi detektovali potrebe roditelja, kao dopuna 
individualnom pristupu koji bi trebalo da bude dio svakodnevne prakse. 

U novije vrijeme, razvojem interneta kao sredstva komunikacije i pre-
gledom foruma na kojima roditelji razmjenjuju iskustva, moguće je saznati 
više o potrebama roditelja1. No, sistemski oblik podrške od strane državnih 
institucija u ovoj oblasti opet izostaje. Izvjesnu pomoć i podršku obezbje-
đuju udruženja unutar nevladinog sektora, iako je i ovaj sektor limitiran, 
koliko finansijski toliko i zakonskim odrednicama. Tražeći podršku koja izo-
staje od strane države, roditelji, obraćajući se ovakvim udruženjima, pone-
kad imaju velika očekivanja, ali velika očekivanja slijede i razočarenja u 
eventualnu podršku nevladinih organizacija, koje i same zavise od podrške 
koju dobijaju od institucija ili humanitarnih organizacija.  

S obzirom na podatke o nedovoljnoj brizi za dugoročno mentalno 
zdravlje roditelja koji kontinuirano žive suočeni sa velikim brojem intenziv-
nih stresora (Smith, Grzywazc, 2014), otvara se, naročito u uslovima našeg 
društva, pitanje sistemskih i sistematskih tretmana, psihosocijalne podrške, 
te i aktivnih psihoterapijskih pristupa koji bi bili orijentisani, pored dosa-
dašnjeg specifikovanja potreba djece, i na same roditelje. Organizovanija 
orijentacija i na roditelja u procesu pomoći i podrške djeci sa posebnim 
potrebama važna je jer roditelji jesu i biće glavni oslonac tokom života djece 
koja imaju smetnje u razvoju s obzirom da određen broj ove djece nema mo-

 
1 Ograničenost ovog rada ne omogućuje prikaz ovakvih podataka, ali dostupni su na 
internetu, pretragom ključnih riječi. 
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gućnost da redovno završi školovanje, kao ni da postigne samostalnost koja 
se očekuje od djece istog uzrasta, a tipičnog razvoja. Ovakav pristup pred-
stavljao bi mjere primarne psihološke prevencije kada su u pitanju roditelji, 
a očuvanje mentalnog zdravlja roditelja i direktno i indirektno olakšavalo bi 
proces sekundarne i tercijarne psihološke prevencije kada su u pitanju djeca 
koja su već nosioci dijagnoze. Iako ovakve tendencije odavno postoje na 
svjetskom nivou (Barnett i sar., 2003), u našem društvu takva praksa se još 
uvijek vezuje uglavnom za nevladin sektor, koji je i sam limitiran u smislu 
finansijske podrške od strane države, na prvom mjestu. Kako je pomenuto 
ranije, kroz saradnju sa nevladinim sektorom (humanitarnim organizaci-
jama) i u našoj državi su štampane brošure koje daju praktične smjernice 
roditeljima o njihovim pravima i mogućnostima dobijanja podrške 
(Dizdarević i sar., 2017), ali ovakav sistematizovani pristup, uglavnom infor-
mativnog karaktera, tek je u začetku jer podaci dobijeni u ovom istraživanju 
ukazuju na to da roditelji ne opažaju podršku od strane institucija kao do-
voljnu, a sistematska podrška na planu mentalnog zdravlja ne postoji. 
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PARENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES: PERCEPTION OF 
SOCIAL SUPPORT 

 
Summary 

 
Parenting, when it comes to children with developmental disabilities, 

is burdened with a significantly larger number of stressors and presents a 
challenge for the mental health of parents when compared to upbringing 
children of typical development. An overview of the available research 
suggests that the amount of research dedicated to children with special 
needs dominates over the literature on the parents, while practice shows 
that parents of children with special needs are and remain the most 
important support to such children. The reality of our "transitional society" 
is that, in addition to the daily survival challenges, parents of children with 
disabilities often face the lack of social support related to this particular 
type of parenting. This research was designed as an exploratory one, and a 
questionnaire was designed to obtain data on the perception of received 
social support by the family, the immediate environment and state 
institutions. Data collection was organized as a combination of offered 
responses, open questions (with the aim of obtaining qualitative data), and 
self-assessments on the Likert-type scale. Obtained data suggest that 
parents of children with special needs generally feel deprived of social 
support, and disorientation is evident when it comes to expressing their own 
needs. Qualitative data analysis offered guidelines following parents' 
expressed needs. Results are discussed in the paper, and a strategy of 
organized approach to parents is identified by determining the parents’ 
needs and perceived psychological support. The strategy involves  measures 
of primary psychological prevention for parents and facilitates secondary 
and tertiary psychological prevention when it comes to children with special 
needs. 

Key words: parents of children with disabilities, social support
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SAMOEFIKASNOST KAO MEDIJATOR ODNOSA  
MOTIVACIJE I ZADOVOLJSTVA  

ŽIVOTOM NEZAPOSLENIH 
 

Osnovni cilj ovog istraživanja bio je testirati ulogu generali-
zovane samoefikasnosti kao medijatora odnosa između ekstrin-
zične/intrinzične poslovne motivacije i zadovoljstva životom u 
uzorku nezaposlenih osoba. Uzorak se sastojao od ukupno N=150 
ispitanika, nezaposlenih osoba iz sarajevsko-romanijske regije, uz 
polnu strukturu od 47% muškaraca i 52% žena, starosti od 20 do 
50 godina (M=32,20), srednjoškolskog (75%) i višeg obrazovanja 
(20%), od kojih je 43% bilo nezaposleno u periodu od 2 do 3 godine, 
a 53% preko 3 godine. Rezultati analize distribucije dobijenih sko-
rova na korišćenim skalama ukazuju na normalnu distribuiranost 
intrinzične motivacije i samoefikasnosti u uzorku ispitanika, dok 
su distribucije ekstrinzične motivacije i zadovoljstva životom bile 
negativno asimetrične. Zarad testiranja hipoteza sprovedene su 
dvije regresione analize u kojima je samoefikasnost postavljena kao 
medijator-varijabla. Intrinzička motivacija statistički je značajan i 
pozitivan prediktor zadovoljstva životom (R2=9,65%, 
F(1,148)=15,80, p=0,00), ali je ovaj efekat u potpunosti indirektan, 
tj. meditiran putem samoefikasnosti (β=0,35, p=0,000). Ekstrin-
zična motivacija jeste statistički značajan i negativan prediktor za-
dovoljstva životom nezaposlenih (R2=10,56%, F(1,148)=17,78, 
p=0,000), ali je ovaj efekat takođe u potpunosti meditiran samoe-
fikasnošću (β=-0,25, p=0,000). Rezultati istraživanja upućuju na 
to da intrinzično motivisane osobe, moguće usljed fokusiranosti na 
ovladavanje poslom i razvoj ličnih kompetencija, razvijaju snažan 
osjećaj samoefikasnosti koji pozitivno doprinosi njihovom zado-
voljstvu životom, čak i u periodima nezaposlenosti. Sa druge 
strane, osobe dominantne ekstrinzične motivacije usmjerene su na 
spoljašnja potkrepljenja i nagrade, doprinoseći razvoju slabijeg 
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osjećaja lične samoefikasnosti (kompetentnosti), što dovodi do 
smanjenog zadovoljstva životom u periodima nezaposlenosti, tj. u 
periodima odsutnosti spoljašnjih poslovnih motivatora. 

Ključne riječi: nezaposleni, intrinzična/ekstrinzična radna 
motivacija, samoefikasnost, zadovoljstvo životom 

 
 

UVOD 
 
Nezaposlenost i njene psihološke posljedice predstavljaju jedno od ak-

tuelnijih pitanja u polju psihologije rada i organizacije, ali i mentalnog 
zdravlja.  Ona sama po sebi predstavlja visoko nepoželjnu socijalnu i psiho-
lošku situaciju koja ometa zadovoljenje velikog broja potreba koje su dotada 
ispunjavane putem radnih aktivnosti ili nagrada za iste, a može negativno 
uticati na ključna uvjerenja osobe o sebi, poput samopoštovanja, samoefi-
kasnosti ili identifikacije sa profesijom, posljedično smanjujući njene šanse 
za dalje zaposlenje (Cole, 2006). Sa druge strane, gubitak posla može se 
interpretirati i kroz okvir različitih teorija o stresu, tj. kao oblik visoko ne-
gativnog i stresogenog događaja, čije zahtjeve osoba pokušava savladati kroz 
različite mehanizme prevladavanja, koristeći se dostupnim resursima, kako 
ličnim tako i onima socijalne sredine i značajnih drugih.  

Neki od najznačajnijih faktora koji determinišu uspješnost prilagođa-
vanja na period nezaposlenosti jesu stepen finansijskih teškoća, prethodna 
posvećenost poslu, sposobnost za strukturiranje vremena, stepen socijalne 
podrške, te efikasnost i adekvatnost odabranih strategija prevladavanja 
(Wanberg, Kammer-Mueller i Shi, 2001). Ono u čemu svakako postoji kon-
senzus jeste da nijedna psihološka teorija nije dovoljno opširna i, istovre-
meno, dovoljno specifična da obuhvati sve aspekte nezaposlenosti; najčešće 
razlikujemo primjene opštijih psiholoških teorija na polje nezaposlenosti 
(poput teorije očekivanja-vrijednosti, samodeterminacije, itd.), ili uže psi-
hološke teorije, čiji je predmet specifično nezaposlenost (npr. Varov vita-
minski model) (Feather, 1990). 

Dodatne teškoće u proučavanju nezaposlenosti predstavljaju koncep-
tualne nejasnoće u njenom definisanju i varijacije u statističkim kriteriju-
mima određenja nezaposlenosti. Prema često korišćenoj definiciji OECD-a, 
pod nezaposlenošću podrazumijevamo situaciju u kojoj: 1) osoba nije zapo-
slena, 2) radno je sposobna, 3) ulaže napore u nalaženje novog zaposlenja 
(Feather, 1992). Međutim, problematičnost ovakvog određenja jeste u tome 
što ne uključuje veliki broj zaposlenih na „crno“ (svojevrsnu „tamnu 
brojku“), zatim veliki broj hronično nezaposlenih koji su odustali od traže-
nja posla, te one osobe koje učestvuju u aktivnostima poput volontiranja, 
humanitarnog ili umjetničkog rada, itd., koje nisu „zaposlene“ u klasičnom 
smislu, ali mogu zadovoljavati neke od njegovih funkcija u zadovoljenju psi-
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holoških potreba. Ipak, radi sticanja boljeg uvida u dimenzije problema, na-
vedimo zvanične podatke Agencije za statistiku BiH za 2016. godinu, a koja 
navodi procenat nezaposlenih mladih (starosti 15-30 godina) u zemlji od 
57,90%, najviši u regionu; i ukupan broj nezaposlenih od 537,000 (Čavalić, 
2016). 

Kao što je već navedeno, situacija „nošenja“ sa nezaposlenošću pred-
stavlja kontinuirani proces adaptacije na čiji ishod utiče veliki broj faktora, 
ali koji se ugrubo mogu podijeliti na nekoliko grupa: 1) faktori u vezi sa sa-
mom individuom (npr. starost, osobine ličnosti, stručne kompetencije i zna-
nje, stepen samopoštovanja i samoefikasnosti), 2) faktori u vezi sa nepo-
srednim socijalnim okruženjem (stepen socijalne podrške, finansijske po-
moći, dostupnost alternativnih aktivnosti koje pomažu u strukturiranju vre-
mena), te 3) širi ekonomski faktori (poput stepena kompeticije na tržištu 
rada i dostupnosti zaposlenja) (Wanberg, Kanfer i Rotundo, 1999; Feather, 
1992). Kao izrazito značajna varijabla, navodi se sama aktivnost individue u 
smislu traganja za poslom (job-seeking), koja predstavlja sponu između go-
renavedenih faktora i trajanja nezaposlenosti, te kvaliteta novopronađenog 
zaposlenja (Wanberg i sar., 2001). 

Nije teško uočiti da su unutar psihološke nauke najviše proučavani 
pojmovi vezani sa nezaposlenošću upravo različiti kognitivni obrasci indivi-
due i njena aktivnost ka pronalaženju posla, vjerovatno upravo zbog rela-
tivne mogućnosti uticanja na ove faktore kroz različite terapijske interven-
cije i edukacije, spram onih faktora koji ne mogu biti pod kontrolom kako 
same osobe tako i psihologa (poput starosti osobe, situacije na tržištu rada, 
stepena kompeticije, itd.).  Kognitivni obrasci i uvjerenja u fokusu su dvije 
šire teorije nastale u okviru psihologije rada, a koje pokušavaju da prošire 
svoje polje i na problematiku nezaposlenosti: teoriju očekivanja-vrijednosti 
(expectation-value theory) i teoriju samodeterminacije (self-determination) 
(Vansteenkiste, Lens, De Witte i Feather, 2005).  

Teorija očekivanja-vrijednosti izdvaja dva ključna kognitivna uvjere-
nja koja utiču na ponašanje i profesionalni život pojedinca: ono o ličnoj efi-
kasnosti, odnosno uvjerenost da su naši napori dovoljni da ostvare radne ciljeve 
i zadatke; te drugo, da će ostvareni radni cilj ili zadatak (tj. samo obavljanje 
posla) dovesti do ishoda koje osoba smatra vrijednim ili poželjnim (Feather, 
1992). Oba uvjerenja igraju ulogu u nalaženju posla prilikom nezaposleno-
sti: ukoliko osoba vjeruje da njene sposobnosti nisu dovoljne da bi našla po-
sao, teško da će ulagati dalje napore čak i ukoliko se cilj i dalje opaža kao 
poželjan, a isto važi i za percepciju poželjnosti nalaženja zaposlenja 
(Vansteenkiste i sar., 2005).  Naravno, valencu iliti poželjnost nalaženja za-
poslenja neophodno je sagledati u kontekstu svih dostupnih alternativa osobe: 
nije teško zamisliti situaciju u kojoj osoba ne doživljava zaposlenje kao pri-
vlačan cilj ukoliko je finansijski stabilna i bez njega, te su joj dostupne druge 
aktivnosti (volontiranje, hobiji, porodični život, itd.), koje mogu da zadovo-
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lje psihološke potrebe ranije zadovoljavane kroz zaposlenje. Još jedno zna-
čajno uvjerenje koje igra ulogu u inicijalnoj reakciji na nezaposlenost jeste 
kognitivno atribuiranje uzroka nezaposlenosti: ukoliko osoba pripiše neza-
poslenost svojim trajnim karakteristikama (npr. nedostatku sposobnosti), ili 
situaciji koja nije pod njenom kontrolom i trajaće i u daljoj budućnosti (npr. 
loša ekonomska situacija u zemlji), povećava se vjerovatnoća depresivne i 
pasivne reakcije (Vansteenkiste, Lens, de Witte, de Witte i Deci, 2004). 

Uvjerenje o sposobnosti osobe da svojim naporima ostvari željene is-
hode koje srećemo u teoriji očekivanja-vrijednosti može se izjednačiti sa u 
istraživanjima često upotrebljavanim konceptom samoefikasnosti, nastalim 
u okviru socijalno-kognitivne teorije Alberta Bandure (Dabas i Pandey, 
2015). Pod samoefikasnošću takođe podrazumijevamo vjerovanje osobe  o 
adekvatnosti sopstvenih kapaciteta i napora u obavljanju nekog zadatka i 
ostvarenju željenih ciljeva, koje se može generalizovati od specifičnih zada-
taka do opšteg osjećaja samoefikasnosti. Osjećaj visoke samoefikasnosti raz-
vija se pod uticajem pozitivnih iskustava u ovladavanju sopstvenom sredi-
nom (mastery over enviroment); osobe visoke samoefikasnosti sebi postav-
ljaju više ciljeve, ulažu više napora u njihovo ostvarenje i kroz duži vremen-
ski period (Dabas i Pandey, 2015).  

Dosadašnja istraživanja o povezanosti uvjerenja koja eksplicira ova te-
orija sa pokazateljima adaptiranosti nezaposlenih, poput potrage za poslom 
i zadovoljstva životom, nisu dala u potpunosti konzistentne rezultate. 
Valenca (visoko vrednovanje) zaposlenja jeste pozitivno povezana sa nižim 
nivoom zadovoljstva života i blagostanja u uslovima duže nezaposlenosti, 
dok je uvjerenje o sopstvenoj visokoj efikasnosti pozitivno povezano sa bo-
ljom adaptacijom na nezaposlenost, ali ne nužno i intenzivnijom potragom 
za novim zaposlenjem (Feather, 1992; Vansteenkiste i sar., 2005).  

Dok teorija očekivanja-vrijednosti eksplicira nivo motivacije i zaposle-
nih i nezaposlenih pojedinaca, teorija samodeterminacije daje svoj doprinos 
razumijevanju ove problematike kroz razlikovanje kvalitativno drugačijih 
vrsta motivacije (Wanberg i sar., 1999). Ugrubo rečeno, ova teorija razlikuje 
intrinzičnu i ekstrinzičnu motivaciju zaposlenih; prva motivacija prvenstveno 
se zasniva na uživanju u samim radnim aktivnostima, tj. obavljanje aktivno-
sti nagrađujuće je i svrha sama po sebi, dok se druga zasniva na spoljašnjim 
nagradama i efektima obavljanja radnog zadatka (poput plate, odobravanja 
nadređenih, itd.) (Dabas i Pandey, 2015).  Ove vrste motivacije povezuju se 
sa različitim radnim ishodima i efikasnošću zaposlenih: opšti konsenzus 
jeste da je za obavljanje složenog, inovativnog i kreativnog rada sine qua non 
visoka intrinzična motivisanost zaposlenih (Dabas i Pandey, 2015; 
Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier i Villeneuve, 2009). 

Teorija samodeterminacije eksplicira kontinuum između polova pot-
puno intrinzične i ekstrinzične motivacije, tj. od potpune internalizovanosti 
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motiva do obavljanja aktivnosti isključivo zbog spoljašnjih nagrada. U 
okviru unutrašnje motivacije, razlikujemo podtipove intrinzične, integri-
sane i identifikovane motivacije, a koji se zasnivaju na internalizaciji vrijed-
nosti neke aktivnosti sve do postajanja dijela selfa, odnosno doživljavanja 
samog sebe; sa druge strane, u okviru spoljašnje motivacije srećemo ekster-
nalnu regulaciju, tj. obavljanje aktivnosti isključivo zbog spoljašnje nagrade, 
zatim introjektovanu regulaciju, gdje društveno uslovljene emocije samo-
vrednovanja poput stida, ponosa, itd., upravljaju ponašanjem osobe, do 
nešto autonomnije integrisane regulacije (Tremblay i sar., 2009).  

Nije moguće izdvojiti jasna i nedvosmislena predviđanja u pogledu re-
akcija na nezaposlenost na osnovu teorije samodeterminacije; autori nagla-
šavaju da će reakcije različito motivisanih (ne)zaposlenih zavisiti i od niza 
drugih faktora poput percepcije mogućnosti zaposlenja, trajanja nezaposle-
nosti i alternativnih načina zadovoljenja potreba (Vansteenkiste i sar., 
2005). Nažalost, ozbiljniji pokušaji poređenja teorije očekivanja-vrijednosti 
i samodeterminacije, poput onog u radu Vanstenkistea i saradnika (2005), 
bili su ograničeni prirodom korišćenih statističkih tehnika: na osnovu hije-
rarhijske regresije, pokazano je da dodavanje i očekivanja o samoefikasnosti 
i valenci nalaženje zaposlenja, kao i stepena ekstrinzične i intrinzične moti-
vacije nezaposlenih, povećava prediktivnu moć modela, pri čemu su kao kri-
terijske varijable izdvojeni zadovoljstvo životom i napori ka nalaženju posla. 
Međutim, pitanje međuodnosa ovih varijabli ostalo je nerazriješeno, budući 
da se radi o relativno srodnim vrstama kognitivnih konstrukta koji se razli-
kuju prvenstveno po stepenu opštosti. 

Stoga je u ovom istraživanju samoefikasnost, kao konkretniji i speci-
fičniji konstrukt, postavljen kao medijatorska varijabla između motivacije 
nezaposlenih i njihovog zadovoljstva životom, kao grube mjere opšte psiho-
socijalne adaptacije. Implicitna pretpostavka jeste da različiti tipovi motiva-
cije drugačije utiču na razvoj samoefikasnosti: intrinzična motivacija 
zasniva sopstveno osjećanje uspjeha ili neuspjeha na ličnim naporima u 
ostvarenju zadatka i uživanju u radu samom, što će vjerovatno dovesti do 
višeg osjećaja samoefikasnosti spram spoljašnje motivisanih zaposlenih, čiji 
osjećaj uspješnosti ili neuspješnosti je zavisio od reakcije radne organizacije 
i nadređenih. U tom smislu, opravdano je očekivati da će intrinzična moti-
vacija pozitivno djelovati na zadovoljstvo životom nezaposlenih i direktno i 
kroz samoefikasnost jer: 1) intrinzično motivisane osobe mogu zadovoljiti 
svoje potrebe kroz niz aktivnosti koje nisu klasično zaposlenje (hobiji, itd.), 
2) viša samoefikasnost dovodi do vjerovanja o većoj šansi eventualnog pro-
nalaska zaposlenja. Suprotan smjer djelovanja može se očekivati za domi-
nantno ekstrinzično motivisane zaposlene, budući da duži periodi nezapo-
slenosti negativno utiču na njihovo blagostanje usljed odsustva spoljašnjih 
nagrada, što je pogoršano uvjerenjima o sopstvenoj nižoj samoefikasnosti i 
autonomiji. 
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METOD 
 
Metode primijenjene u ovom istraživanju jesu teorijska analiza i siste-

matsko neeksperimentalno istraživanje. 
Problem ovog istraživanja jeste utvrđivanje prirode međuodnosa ti-

pova radne motivacije (intrinzične i ekstrinzične) i generalizovane samoefi-
kasnosti kao prediktora zadovoljstva životom nezaposlenih. U skladu s ova-
ko formulisanim problemom, osnovni ciljevi istraživanja su: 1) utvrditi koje 
su varijable značajni prediktori zadovoljstva životom, 2) utvrditi da li je sa-
moefikasnost značajan medijator odnosa između intrinzične motivacije i za-
dovoljstva životom, 3) utvrditi da li je samoefikasnost značajan medijator 
odnosa između ekstrinzične motivacije i zadovoljstva životom. 

Istraživanje je sprovedeno na prigodnom uzorku, tj. nekih N=150 ispi-
tanika iz sarajevsko-romanijske regije koji su nezaposleni barem prethodnih 
godinu dana,  polne strukture od 47% muškaraca i 52% žena, starosti od 20 
do 50 godina (M=32,20), srednjoškolskog (75%) i višeg obrazovanja (20%), 
od kojih je 43% bilo nezaposleno u periodu od posljednje 2 do 3 godine, a 
53% preko 3 godine. Njih 74,7% ima srednju stručnu spremu, 21,3% viso-
koškolsku, a 3,3% osnovnoškolsku.  

U istraživanju su korišćena tri instrumenta: Skala opšte samoefikasno-
sti Švarcera i Džerusalema (1995),  Skala intrinzične i ekstrinzične radne mo-
tivacije Decija i Rajana (2000), te Skala opšteg zadovoljstva životom Penezića 
(1996). 

Skala opšte samoefikasnosti zamišljena je kao jedinstvena mjera ge-
neralizovanog osjećaja samoefikasnosti, široko definisanog kao uvjerenje 
osobe o sopstvenom kapacitetu za suočavanje sa stresnim i zahtjevnim ži-
votnim situacijama. Sastoji se od ukupno 10 stavki na koje ispitanici odgo-
varaju zaokruživanjem stepena slaganja sa tvrdnjama od 1 do 5. Metrijske 
karakteristike skale, uključujući pouzdanost (α=0,762) i diskriminativnost 
ajtema, bile su zadovoljavajuće. 

Skala intrinzične i ekstrinzične radne motivacije sastoji se od ukupno 
18 stavki, te dvije supskale koje odgovaraju ovim oblicima motivacije, kako 
su definisani u okviru teorije samodeterminacije, a koje se dalju mogu raz-
ložiti na po tri supskale koje se odnose na različite podtipove spoljašnje i 
unutrašnje motivacije. Ispitanici izražavaju svoje (ne)slaganje sa tvrdnjama 
na brojčanoj skali od 1 do 7. U ovom istraživanju, i supskala unutrašnje i 
supskala spoljašnje motivacije pokazali su zadovoljavajuću pouzdanost 
(α1=0,856; α2=0,843). 

Skala opšteg zadovoljstva životom odnosi se na opštu kognitivnu proc-
jenu ispitanika kvaliteta sopstvenog života. Sastoji se od 20 stavki koje se 
odnose na različite aspekte zadovoljstva životom (poput izgleda, porodice, 
zdravlja, itd.), a odgovori ispitanica (izraženi slaganjem na skali od 1 do 5) 
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sabiraju se u jedinstveni skor zadovoljstva životom. Pouzdanost skale je bila 
zadovoljavajuća (α=0,854). 

Dobijeni podaci obrađeni su u programu SPSS 23.00 i PROCESS pro-
gramskom dodatku od strane autora Endrjua Hejsa. 

 
REZULTATI 
 
Prvi korak statističke analize dobijenih rezultata bilo je utvrđivanje 

deskriptivnih vrijednosti korišćenih skala, tj. relativne zastupljenosti ispiti-
vanih varijabli u uzorku. Normalnost distribucije testirana je Kolmogorov-
Smirnov testovima, a dobijeni rezultati prikazani su u Tabeli 1: 

Tabela 1. Deskriptivne vrednosti i normalnost distribucije korišćenih skala 

Skala M SD Sk Ku K-S p 
Motivacija       
intrinzična 52.68 12.67 .01 -.63 .068 .088 
ekstrinzična 52.89 9.95 -.73 .37 .138 .000 
Samoefikasnost 37.09 6.66 -.58 .73 .064 .200 
Zadovoljstvo 
životom 

56.65 9.88 -.52 .12 .114 .000 

 
Dobijeni rezultati pokazuju da su intrinzična motivacija i samoefika-

snost normalno distribuirani u ispitanom uzorku ispitanika (K-S=0,068, 
p=0,088; K-S=0,064; p=0,200), dok, sa druge strane, distribucija skorova na 
skali ekstrinzične motivacije i zadovoljstva životom odstupa od oblika nor-
malne krive. Na osnovu pokazatelja asimetričnosti distribucije skjunisa i 
kurtozisa, može se zaključiti da je distribucija skorova na supskali ekstrin-
zične motivacije negativno asimetrična i leptokurtična, a distribucija sko-
rova na skali zadovoljstva životom takođe negativno asimetrična. Drugačije 
rečeno, ispitanici istovremeno ispoljavaju i visok nivo spoljašnje motivacije 
i zadovoljstva životom. Visok nivo spoljašnje motivacije shvatljiv je budući 
da su u periodu nezaposlenosti osobe upravo motivisane spoljašnjim finan-
sijskim pritiscima da obezbijede egzistenciju kako sebi tako i svojim bliž-
njima, dok je asimetrična distribucija zadovoljstva životom u skladu sa re-
zultatima velikog broja ranijih istraživanja koja pokazuju da je većina pozi-
tivno-psiholoških konstrukta negativno asimetrično distribuirana u ne-
kliničkoj populaciji. 
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Dalje je sprovedeno računanje inter-korelacija varijabli kako bi se 
utvrdilo postoje li osnove za sprovođenje regresione analize i testiranje ulo-
ge samoefikasnosti kao medijatora: 

Tabela 2. Interkorelacije ispitivanih varijabli 

Varijable 1 2 3 4 

1 intrinzična motivacija -    
2 ekstrinzična 
motivacija -.290** -   

3 samoefikasnost .563** -.385** -  
4 zadovoljstvo životom .311** -.325** .599** - 

**. Korelacija značajna na nivou 0,01. 
 

Kao što vidimo u Tabeli 2, obrasci interkorelacija ispitivanih varijabli 
ukazuju na pogodnost uslova za sprovođenje regresione analize sa medija-
cijom: sve varijable međusobno značajno koreliraju, pretežno umjereno, što 
ukazuje na odsustvo multikolinearnosti koja bi ugrozila zadovoljenje predu-
slova za sprovođenje regresione analize. Zanimljivo je da zadovoljstvo živo-
tom najviše korelira sa samoefikasnošću, koja, dalje, korelira i s intrinzič-
nom i s ekstrinzičnom motivacijom, što govori u prilog moguće medijacione 
uloge ove varijable. 

Sljedeći korak bio je sprovođenje dvije regresione analize sa ciljem 
utvrđivanja vrijednosti spoljašnje i unutrašnje motivacije kao prediktora za-
dovoljstva životom nezaposlenih, uz ulogu samoefikasnosti kao medijator-
ske varijable putem koje se ovaj efekat ostvaruje. Tačnije, pošlo se od pret-
postavke da različite vrijednosne orijentacije i iskustva dominantno intrin-
zično ili ekstrinzično motivisanih osoba dovode do razvoja razvijenijeg ili 
slabijeg osjećaja samoefikasnosti, koji u periodima nezaposlenosti predstav-
lja ključni resurs osobe u prevladavanju nastalih teškoća.  

Usljed ograničenja PROCES-a, koji onemogućava sprovođenje jedne 
regresione analize sa dva prediktora, sprovedene su dvije odvojene regresi-
one analize za intrinzičnu i ekstrinzičnu motivaciju. 

Tabela 3. Regresioni model intrinzične motivacije i samoefikasnosti kao prediktora 
zadovoljstva životom 

Model Prediktori Beta t p 
R2=0,35, F(2, 
147)=41,33, 

p=0,000. 

intrinzična 
motivacija 

-0,039 -.494 .622 

samoefikasnost 0,621 7,778 .000 
 

Kao što vidimo u Tabeli 3, model je u cjelini statistički značajan i obu-
hvata 35% varijanse zavisne varijable, tj. zadovoljstva životom. Međutim, 
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intrinzična motivacija nije statistički značajan prediktor zadovoljstva živo-
tom, dok samoefikasnost jeste pozitivan i značajan prediktor. Na osnovu 
ovoga možemo zaključiti da direktan efekat unutrašnje motivacije na zado-
voljstvo životom nezaposlenih nije statistički značajan. Međutim, to ostavlja 
pitanje indirektnog efekta kroz samoefikasnost. 

Tabela 4. Procjena indirektnog efekta intrinzične motivacija na zadovoljstvo 
životom kroz samoefikasnost 

Parametri β LLCI ULCI p 

zadovoljstvo životom <--- 
intrinzična 
motivacija 

0,350 0,217 0,499 .001 

 
Kao što vidimo u Tabeli 4, intrinzična motivacija statistički značajno i 

pozitivno indirektno utiče na zadovoljstvo životom kroz samoefikasnost, budući 
da je vrijednost β koeficijenta pozitivna (0,350), a butstrap interval ne sadrži 
nulu. 

Nakon prve regresione analize, sprovedena je i druga kako bi se utvr-
dila uloga ekstrinzične motivacije. 

Tabela 5. Regresioni model intrinzične motivacije i samoefikasnosti kao prediktora 
zadovoljstva životom 

Model Prediktori Beta t p 
R2=0,37, F(2, 
147)=43,03, 

p=0,000. 

ekstrinzična 
motivacija 

-0,11 -1,55 .121 

samoefikasnost 0,56 7,84 .000 
 

Kao što vidimo u Tabeli 5, i drugi regresioni model statistički je zna-
čajan, te obuhvata 37% varijanse zavisne varijable. Međutim, ekstrinzična 
motivacija nije značajan pojedinačni prediktor zadovoljstva životom, što po-
novo isključuje mogućnost njenog značajnog direktnog efekta na zadovolj-
stvo životom nezaposlenih. Sa druge strane, samoefikasnost je i u drugom 
modelu značajan i pozitivan prediktor zadovoljstva životom, što upućuje na 
izuzetan značaj ovog uvjerenja osobe u očuvanju mentalnog zdravlja u kriz-
nim periodima. 

Tabela 6. Procjena indirektnog efekta ekstrinzične motivacija na zadovoljstvo 
životom kroz samoefikasnost 

Parametri β LLCI ULCI p 

zadovoljstvo životom <--- 
ekstrinzična 
motivacija 

-
0,22 

-
0,33 

-0,11 .001 

 
Rezultati prikazani u Tabeli 6 pokazuju da ekstrinzična motivacija vrši 

značajan i negativan uticaj na zadovoljstvo životom nezaposlenih kroz samoefi-
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kasnost, budući da butstrap interval ne sadrži nulu  a beta koeficijent iznosi 
-0,22. 

 
DISKUSIJA I ZAKLJUČAK 
 
Dobijeni rezultati pokazuju da su koncepti i teorije očekivanja-vrijed-

nosti i teorije samodeterminacije značajni u objašnjenju mentalnog blago-
stanja i zadovoljstva životom nezaposlenih osoba. Takođe upućuju na to da 
za dobijanje optimalnih rezultata nije dovoljno koristiti čisto aditivne pre-
diktivne modele, u kojima se varijable oba modela dodaju u blokovima kako 
bi se povećala prediktivna moć, bez preispitivanja njihovog međusobnog od-
nosa. Uistinu, dobijeni rezultati pokazuju da i intrinzična i ekstrinzična mo-
tivacija značajno predviđaju zadovoljstvo životom nezaposlenih – ali da je 
ovaj efekat indirektan, tj. da se odvija kroz osjećaj generalizovane samoefi-
kasnosti ispitanika. U slučaju ekstrinzične motivacije ovaj efekat negativan 
je, a intrinzične pozitivan. 

Moguće je ponuditi više objašnjenja dobijenih rezultata: dok su tipovi 
motivacije opštiji i promjenama manje podložni konstrukti, samoefikasnost 
se odnosi na konkretnija očekivanja o mogućnosti izlaženja na kraj sa razli-
čitim stresnim situacijama, uključujući i nezaposlenost, te se lakše modifi-
kuje pod utiskom iskustava (ne)uspjeha. Doživljaj uspješnosti ili neuspješ-
nosti intrinzično motivisanih ispitanika ne zavisi toliko od spoljašnjih na-
grada, poput profesionalnog prestiža, plate ili reakcije nadređenih, već 
prvenstveno od zadovoljstva i uspješnosti u obavljanju samih radnih aktiv-
nosti, što je faktor koji je svakako pod većom ličnom kontrolom negoli reak-
cije sredine. Ovakav mentalni sklop i interpretacija realnosti može pogodo-
vati razvoju visokog osjećaja samoefikasnosti i kontrole nad sopstvenim 
uspjesima, što u periodima nezaposlenosti pomaže osobi u održavanju nade 
u pronalaženje zaposlenja, ili omogućava da zadovoljavaju svoje potrebe 
kroz druge aktivnosti, poput volontiranja, hobija, porodičnog života, itd. 
Uistinu, pronalaženje alternativnih puteva zadovoljenja potreba kod intrin-
zično motivisanih osoba može značajno doprinijeti očuvanju zadovoljstva 
životom i svakako bi se trebalo naći u fokusu narednih istraživanja. Sumi-
rajući, može se reći da jak osjećaj samoefikasnosti omogućava očuvanje vi-
sokog nivoa zadovoljstva životom, čak i u produženim periodima nepovolj-
nih spoljašnjih uslova poput nezaposlenosti, budući da ovakve osobe vjeruju 
da će uspjeti da prevaziđu sve teškoće pred kojima se nađu. 

Sa druge strane, doživljaj uspjeha dominantno ekstrinzično motivisa-
nih zavisi prvenstveno od režima spoljašnjih nagrada i reakcija sredine, tj. 
osjećaj uspjeha nije proisticao toliko iz uspješnosti u samom radnom zadatku, 
već da li se obavljanjem tog zadatka ostvario željeni spoljašnji cilj, npr. u vidu 
novca i slično. Ovakav sklop, stoga, može dovesti do razvoja slabijeg osjećaja 
samoefikasnosti, jer je osjećaj kompetentnosti osobe pod većim uticajem 
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faktora koji ne potpadaju pod ličnu kontrolu, već su pod uticajem „značajnih 
drugih” ili čak sreće. Stoga je moguće pretpostaviti da se sa periodima neza-
poslenosti ovakve osobe suočavaju na osnovu sniženog osjećaja samoefika-
snosti, tj. osoba ne vjeruje da ima kapacitete da sopstvenim naporima 
savlada nepovoljnu spoljašnju situaciju. Ovo, ukombinovano sa realnim ne-
dostatkom spoljašnjih nagrada i zadovoljenja različitih potreba koju neza-
poslenost podrazumijeva, može dovesti do pada zadovoljstva životom, even-
tualno i početka daljeg opadanja pozitivnih uvjerenja o sebi, sve do hronične 
nezaposlenosti. 
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SELF-EFFICACY AS A MEDIATOR BETWEEN MOTIVATION AND LIFE 
SATISFACTION OF THE UNEMPLOYED 

 
Summary 

 
The main goal of this research was to test the role of generalized self-

efficacy as a mediator between extrinsic/intrinsic work motivation and life 
satisfaction in a sample of unemployed persons. The sample consisted of 
N=150 participants, mainly unemployed persons from the Sarajevo-
Romanija region; the gender ratio is 47% males and 52% females, aged from 
20 to 50 years (M=32,20), high school (75%) and college (20%) educated, of 
which 43% were unemployed in the last 2 to 3 years, and 53% longer than 
3 years. The results of the score analyses show that intrinsic motivation and 
self-efficacy are normally distributed in our sample, whereas the 
distributions of extrinsic motivation and life satisfaction were negatively 
asymmetric. To test the hypotheses two regression analyses were made in 
which self-efficacy was treated as a mediating variable. Intrinsic motivation 
is statistically significant and positive predictor of life satisfaction 
(R2=9,65%, F(1,148)=15,80, p=0,00), but this effect is entirely indirect, 
mediated by self-efficacy (β=0,35, p=0,000). Extrinsic motivation is 
statistically significant and a negative predictor of life satisfaction of the 
unemployed ((R2=10,56%, F(1,148)=17,78, p=0,000), but this effect is also 
entirely mediated by self-efficacy (β=-0,25, p=0,00). Research results imply 
that intrinsically motivated persons, perhaps by focusing on mastering their 
work and development of personal competencies, develop a strong sense of 
self-efficacy which positively influences their life satisfaction even during 
the periods of unemployment. On the other hand, persons which are 
dominantly extrinsically motivated are focused on external reinforcements 
and reward, which leads to the development of a weaker sense of personal 
self-efficacy (competency), which can lead to lessened life satisfaction 
during unemployment i.e. periods during which external work motivators 
are absent. 

Key words: unemployed, intrinsic/extrinsic work motivation, self-
efficacy, life satisfaction
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УОКВИРАВАЊЕ И ОБЈЕКТИВНОСТ НАРАТИВА О  
РЕЛИГИЈИ У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ СРБИЈЕ 

 
Штампа је традиционални медиј, посредством којег су 

црква и верске заједнице уведене у друштвени живот, али објек-
тивност слика које указују на њихов међусобни однос све је 
дискутабилнија. Квантитативном и квалитативном анализом 
осам дневних новина у Србији, аутори истражују заступљеност 
тема са религијским садржајем, односно утицај које би могле да 
имају на јавно мњење. Истраживање је показало да су и ове теме 
често банализоване, да се уско тематизује поље религије. Уокви-
равање медијских слика у искривљене рамове јача негативну 
перцепцију у друштву, чиме религијске разлике, уместо духов-
них мостова приближавања, постају све израженије и конфлик-
тније. Промене на које указујемо трансформишу смисао нови-
нарске парадигме: негдашњу лојалност политици, идеологији 
или религији мењају тржишно произведена гледишта којима се, 
неретко, замагљује слика реалности. Медијске корпорације, 
оријентисане на профит, конструишу друштвено популарне на-
ративе, чиме и религијски пејзаж постаје део забавно-таблоидне 
индустрије. 

Кључне речи: штампа, религија, наративи, стварност, ко-
мерцијализација, промена новинарске парадигме 
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УВОД 
 
Раскршће векова и миленијума понудило је нову парадигму жив-

љења у готово свим сферама, али свест о дубини и обиму промена споро 
продире у нашу средину. Процеси глобализације и конгломеризације 
планету су претворили у огромну пијацу на којој цене и вредности дик-
тирају моћне корпорације, док војне индустрије и нови медији намећу 
доминантне вредносне обрасце. У образовању, дигиталне технологије, 
развијајући екранску зависност, интензивно мењају наше навике и 
потребе, тако да долази до несвесног учествовања у сопственом преобли-
ковању чула1. Идеологије су изгубиле примат у обликовању друштава, 
митови и велики наративи немају утицај као раније, историја доживљава 
метаморфозу, док забава и егоизам освајају потрошачко окружење. 
Мрежа односа који се креирају свуда око нас функционише још једино 
на остацима ауторитета традиције, религије и поштовања према дру-
гима.  

„Уврежено је схватање да друштвене групе преносе појединцима 
пожељне моделе идентификације изражене кроз: културне кодове, рели-
гију, идеологију, поглед на свет, обичаје, морал, групне норме и слично”, 
па тако и да се „идентификацијом са њима - критеријумом избора, поје-
динци смештају у социјални контекст где развијају осећање припадности 
групи и колективу, од породице до нације” (Станар, Машнић, 2019, стр. 
238). Када је реч о религији, према Лексикону страних речи и израза 
Милана Вујаклије, дефинисана је као „учење које се тиче највишег бића 
(божанства, бога); вера; вероисповест; фиг. светиња, етичко начело ко-
јим је неки човек дубоко прожет, савест, ствар савести“ (2004, стр. 767). 
Према Ентонију Гиденсу [Anthony Giddens], заједничка карактеристика 
свих религија јесте то што „баратају низом симбола који изазивају осе-
ћање поштовања и страхопоштовања“, као и то што „све религије имају 
ритуале или церемоније (као што је, на пример, богослужење у цркви) у 
којима учествује заједница верника“ (2005, str. 542). Код нас, крајем про-
шлог и почетком овог века, „простор религијског начина живота се изра-
зито проширио, али се и врло компликовао“, а „у околностима дубоке и 
свестране кризе друштва стварале су се крхке претпоставке за обнову ре-
лигиозности“ (Božović, 2006, str. 275). Значај религије јесте у томе да јој 
се људи окрећу „када им световни појмови, теорије и вредносни системи 
отказују при решавању нових питања у њихову животу”, али постоји и 
процес у другом смеру, па тако „када, рецимо, религије не нуде одговоре 

 
1„Бављење 'дејством', а не значењем - то је основна промена“, уочио је Маршал 
Маклуан [Marshall McLuhan], теоретичар медија, који је 1962. предвидео интер-
нет, констатујући како „дејство“ подразумева целокупну ситуацију која настаје 
бржим и богатијим протоком обавештења (Makluan, 1971, str. 62). 
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на питања што их морају решавати људи у свакодневном животу, они се 
за те одговоре обраћају или хуманистичким дисциплинама или позитив-
ној науци или идеологији“ (Šušnjić, 1995, str. 156).  

Из претходно поменутог проистиче и предмет нашег интересо-
вања: анализирајући доминантне наративе о религији у дневној штампи 
у Србији, трагамо за карактеристичним обрасцима, формама и начи-
нима помоћу којих се представља, чиме ће се лакше уочити и каракте-
ристични комуникацијски модели који воде ка промени улога и прав-
цима ширења религије у функционисању политичке заједнице. Делујући 
у друштвеним оквирима, појединац се поистовећује са успесима и неу-
спесима, преовлађујућим ставовима и судовима унутар заједнице као 
целине, па властито осећање често зависи од перцепције стечене масме-
дијским сликама. Религијска уверења и етичке вредности често су у сим-
биози са понуђеним идентитетом медијског дискурса, што ће показати 
даља анализа.  

Селектованим, обрађеним, али и конструисаним причама медији 
се труде и да наметну доминирајући наратив као начин мишљења2. Улога 
и значај религије у свакој заједници детерминисани су статусом који им 
медији додељују, а у штампи их је најлакше уочити анализом насловних 
страница. При томе, креирање насловних блокова, избор чињеница и 
аргумената, углова интерпретирања, величина фотографије или слова, 
интензитет објављивања и сличне технике усмеравања пажње показују 
значај теме и приступ који развијају уреднички тимови. Отуда, истражу-
јући међуоднос религије, политике и масмедија, препознајемо разли-
чите слојеве стварности који потом диктирају форме и садржаје јавне 
расправе. Идеје за које су некада гинуле масе сада изгледају анахроно, 
истине које се данас заступају већ сутра могу да постану натурализоване 
лажи, а идеологије брањене до последње капи крви у будућности ће се 
проучавати као тоталитарне и промашене. Захваљујући могућностима 
бројних интерпретација, свет масовних комуникација добија ново рухо, 
али се често не уочавају потенцијалне опасности на које се овде указује. 
У примеру наше државе, тенденција је обесмишљавање сфере право-
славља, чиме се индиректно врши вредносна делегитимизација државе и 
тихе промене националног идентитета. 

 
 
 

 
2 Стивен Корман [Steven R. Corman] разликује „причу“ и „наратив“, па тако 
причу дефинише као „низ догађаја, који укључују учеснике и деловање, који су 
засновани на жељи (која често потиче из конфликта) и која води до стварног или 
пројектованог разрешења те жеље“, док је сам наратив „систем прича које деле 
теме, форме и архетипове“ (2011, p. 36-37).  
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АНАЛИЗА САДРЖАЈА 
 
Постојање религијских криза, проблема у интеграцијама станов-

ништва или настајање верских тензија најбрже се уочава анализом 
дискурса јавних медија, где значајну улогу игра високотиражна штампа. 
У нашој земљи она је, по традицији, наслоњена на механизме прикриве-
ног утицања из доба социјалистичког агитпропа, тако што промовише 
мишљења владајућих елита, али и невидљивих група за притисак и друш-
твених покрета. Тиражи новина у Србији значајно су смањени у поре-
ђењу са почетком овог века (са 800.000 продатих примерака дневно, на 
тек нешто више од 300.000), а „смањење продаје, уз све веће трошкове 
израде, доводи до велике зависности од оглашивача, па тако и до све ве-
ћег утицаја истих на уређивачку политику, односно до појаве 'забрање-
них тема'“, што доводи до слабљења независности и објективности (Bajić, 
2012, str. 164). Међутим, утицај штампе на јавно мњење и даље је 
снажан, чему доприноси и синхронизација садржаја са онлајн порта-
лима3. 

Штампа својим начинима интерпретације и конструкцијом јавног 
простора додељује улоге и статус учесницима у друштвеним активно-
стима, постајући важан промотор и религијских вредности и идеја. Оту-
да се у фокусу овог рада налазе садржаји дневних новина у Србији, кон-
кретно наративи о религији, јер начин на који информишу грађане о 
таквим темама истиче и њену улогу у ширем идеолошком и друштвеном 
окружењу. Познато је да највише грађана Србије перманентно има пове-
рење у цркву4, да она ужива највећи углед у јавности у поређењу са свим 
другим институцијама, а степен поверења добрим делом зависи и од до-
минантних наратива у медијима5.  

Теоријско утемељење анализе садржаја која се примењује види се 
код Стјуарта Хола [Stuart Hall], једног од оснивача британских студија 

 
3 Према подацима са rating.gemius.com/rs/tree/domains (Gemius Audience), на 
врху листе информативних портала у Србији, по посећености, налазе се Блиц 
(www.blic.rs) и Курир (www.kurir.rs). Датум приступа: 22. септембар 2019.  
4 Јасна Милошевић-Ђорђевић (2012) на репрезентативном троетапном узорку 
од преко хиљаду грађана и грађанки Србије (без Косова и Метохије) у интервалу 
између 2005. и 2012. године доказала је да једина институција у коју јавност 
континуирано има поверење од преко 50 процената јесте црква, а за њом следе 
војска, институција председника Републике и полиција.  
5 Теоретичарка медија Сњежана Миливојевић истиче како „медији и њихови 
садржаји нису 'узрок', нити изазивају 'ефекте' непосредно видљиве у понашању 
појединаца“, већ да они „раде идеолошки - промовишу и преферирају извесна 
значења света, распростиру једна значења, а не друга и служе неким друштве-
ним интересима боље него другим“ (Milivojević, 2001, str. 169-170). 
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културе, који констатује да ствари немају значење по себи, већ да га до-
бијају на основу договора унутар заједнице. Језик је стуб сваког друштва, 
„репрезентациони систем“, посредством којег можемо да саопштавамо 
наше мисли, осећања и идеје, при чему значења зависе од „језичких ига-
ра“, односно од дискурса. Хол издваја језик јер се њиме продукују репре-
зентације које дају значење објектима и лицима која се представљају 
(Hall, 2014).  

Јавну комуникацију условљавају политички, економски, културо-
лошки, безбедносни и други актери, који из сенке утичу на медије, како 
би постављањем информацијске агенде (agenda setting), уоквиравањем 
(framing) и прајмингом (priming) испровоцирали одређене менталне ре-
акције. Када се делови стварности селектују као значајни, стављају се у 
одређени референтни оквир и повећава се или смањује њихова изложе-
ност публици, односно читаоцима у случају штампе, која је предмет ана-
лизе у овом раду. У том контексту значајан је и појам уоквиравања, што 
је „процес у којем се тема презентује из одређеног угла (или неколико 
углова), позивајући публику да изведе одређене закључке и да направи 
одређене алузије на друге теме” (Džajls, 2011, str. 159). О томе говори и 
Роберт Ентман [Robert Entman], који види уоквиравање као процес „ода-
бира и истицања одређених аспеката неких догађаја или тема и њихово 
повезивање тако да се промовише одређено тумачење, вредновање и/или 
решење“ (Entman u Kastels, 2014, str. 197). Такође, Теун Ван Дајк [Teun 
A. Van Dijk] нагласио је значај графичке структуре штампаног текста, 
односно како је тај текст уобличен на одређеном месту у новинама, што 
може да има когнитивну, друштвену и идеолошку функцију - „сликама, 
фотографијама, постављањем текста, преломом странице, врстом слова, 
бојама и другим графичким својствима можемо манипулисати значе-
њима и менталним моделима, па и индиректно идеолошким мишље-
њима која она подразумевају“ (Van Dijk, 2006, str. 271-272).  

Свакако да је насловни блок један од оних сегмената којим се 
посвећује значајна пажња у том контексту, имајући у виду посебност 
коју има у штампи, нарочито на насловницама, на којима се осликава 
уређивачка политика. Овај рад је заснован на емпиријском истраживању 
насловних страна дневних новина у Србији, које су излазиле у послед-
њем кварталу 2018. године, од 1. октобра до 31. децембра. То су: Поли-
тика, Данас, Вечерње новости, Блиц, Курир, Ало, Информер и Српски те-
леграф. Издвојене су све насловнице на којима се налазе појмови везани 
за религију, односно за цркву и верска питања, реликвије, црквена лица, 
односе међу религијама, наративе о вери у којима се спомињу каракте-
ристични елементи (попут славе и крштења, Бога, молитве итд.), црквену 
имовину и слично. Анализирани су елементи који су карактеристични за 
све новине - насловни блокови, истакнуте реченице и слике (фотогра-
фије и карикатуре), док нису рачунати делови текста карактеристични 
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једино за Политику и Данас. Битно је да је све тражено експлицитно на-
поменуто као тема или кроз карактеристичне речи, као што су: „Божић“, 
„слава“, „Бог“ и друго. Када је реч о осталим садржајима, ван стандард-
ног дела новина, анализирани су наслови из додатака једино ако су по-
себно издвојени на главној насловници новина одређеног дана, односно 
када су доминантни на слици насловнице додатка, која је видно истак-
нута на насловној страни самих новина, зато што су тако лакше уочљиви 
и показују намеру уредништва да истакне одређену тему. Уз то, узорко-
вани су и поклони и рекламни садржаји (попут књига, верских календара 
и икона), који су у релацији и имају јасан религијски аспект. Такође, 
укључене су фотографије, под условом да садрже доминантно религиј-
ске елементе, односно да представљају религијску поруку. Уз ово образ-
ложење узорка и напомена да би у случају да је издвајан шири контекст 
појма религије, број анализираних насловница био још већи. 

 
РЕЗУЛТАТИ 
 
У посматраном периоду анализирано је укупно 697 насловница, од 

којих је око 33 посто издвојено према критеријумима постављеним у 
овом раду (појединачни удео дневних новина приказан је на Графикону 
1). Већ површним прегледом насловних страна, јасно може да се уочи 
дихотомија између оних који религијске теме обрађују на одговоран и 
истраживачки начин, што је карактеристика озбиљне штампе, у односу 
на „лаке“ садржаје заступљене у таблоидима, који су прожети сканда-
лима, трачевима, аферама и подилажењем ниским поривима, чиме се 
индиректно каља углед цркве6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 За потребе овог рада Политика и Данас сврстани су у категорију „озбиљне 
штампе“, Вечерње новости и Блиц разматрани су као полутаблоиди, док су Ку-
рир, Ало, Информер и Српски телеграф део већ развијене таблоидне индустрије.  
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Графикон 1: Појединачни удео дневних новина у укупном броју насловних 
страна које имају тражени садржај 

 

 

 

 

Топоси, форме и симболички начини представљања религије ути-
чу, између осталог, на стварање ставова и судова јавности о њеној улози 
и месту у грађанском друштву, при чему наративни оквир заснован на 
спектакуларности, драматичности и забави шири стереотипе о читавој 
религијској заједници. Оса друштвене идентификације полако израња из 
садржаја српске штампе, при чему се, међу значењским конфигураци-
јама, пре свега, уочава конзумеризам (неумерена потрошња религијских 
осећања), као и умреженост политике, спорта, забаве и религије и про-
моција православља, али и конфликтна компонента као темељ уређивач-
ких политика, видљивих кроз насловнице. Јавност се и наркотизује сли-
кама које су повремено око границе могућег, при чему се пропагандно 
дејство појачава.  

На тржишту дневне штампе у Србији дошло је до великих промена 
у 21. веку, па је озбиљна штампа потиснута у други план, док је доминан-
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тан таблоидни дискурс. На том се трагу и читаоцима у доминантном 
броју, уместо некадашњих озбиљних вести, нуди инфозабава, подилази 
најнижим поривима и губи осећај јавног интереса у садржинском сми-
слу. Тржишно произведена гледишта доводе до неумерене потрошње ре-
лигијских осећања, па се тако релативизује и тај сегмент друштва, некада 
јасно резервисан за озбиљне приче, што је јасно већ погледом на наслов-
нице. Мото „шокирај и запањи“ њихов је основни покретач, па у том кон-
тексту може да се посматра и наслов „Нарко-поп страхује од освете ди-
лера“ (Информер, 2. октобар) или „Порно-афера потреса Срем - Поп уте-
рује добро... и буквално! - Млади свештеник се снимао како води љубав 
са 'грешницом', не слутећи да ће снимци доспети на друштвене мреже“ 
(Ало, 13. децембар).  

Карактеристика „жутих новина“ јесте и да кроз кампањско извеш-
тавање у краћем периоду интензивно говори о одређеној теми, све док се 
не исцрпе и последње пикантерије и не стигне нова тема, испраћена на 
исти начин. Тако су се садржаји везани за певача Дарка Лазића и његов 
опоравак после саобраћајне несреће налазили данима на скоро свим 
страницама таблоидне штампе, са јасном намером да се тако повећа ти-
раж, не обазирући се на било шта друго. У случају који је имао велики 
публицитет у посматраном периоду, издвојени су следећи наслови: 
„Мајка: Дарко је боље, хвала Богу! - Добре вести о стању певача 'Гранда'“ 
(Блиц, 27. октобар), „Певач проговорио у болници - Боже, само да не 
останем богаљ!“ (Српски телеграф, 2. новембар) и „Звезда 'Гранда' тражи 
опроштај за своје грехове - Дарко звао попа да се исповеди! - 'Лазић ве-
рује да му је Бог спасао живот и сад жели да се врати на прави пут и 
заборави пороке', каже наш извор - 'Гануло га кад је чуо да је свештеник 
у сеоској цркви држао молитве за његов опоравак'“ (Ало, 13. новембар).  

Идентификација са познатим личностима с естраде и из спорта 
пренета је и на остала поља живљења, укључујући и религију. Примера 
је пуно, а о снази речи свештеника говори следећи наслов: „Хоће да 
скину малер - Вазура: Дижемо крст у Хумској. Тако нам рекао поп“ (Срп-
ски телеграф, 27. децембар). Такође, спорт се поставља као бранилац вер-
ских интереса, о чему говори пример из таблоида Ало од 12. децембра: 
„Звездан Терзић одбрусио Французима - Звезда је чувар православља, 
код нас нема корупције - 'Наш клуб је национални симбол, УЕФА ће 
открити ко је лудак који је све измислио. Српски фудбал није ни бољи ни 
гори од француског'“. Колико може да буде снажан и прожимајући однос 
религије и спортиста показује и изјава познатог српског фудбалера - „Не-
мања Матић открио: Славимо оба Божића!“ (Ало, 26. децембар).  

Истичући искуства познатих личности, Курир 9. децембра објав-
љује: „Невероватна прича - Чудо - Слобода зачела уз помоћ лозе с Хи-
ландара - Глумица и њен муж Војин Ћетковић годинама су покушавали 
да добију дете, али није им успевало док им колега Иван Босиљчић није 
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са Свете Горе донео чудотворну лозу“. Мистификација се оснажује слич-
ним причама блиским обичном човеку, па је исти таблоид раније имао 
још једну: „Чудо на Златибору - Божје дете - На дан Светог Јована Бого-
слова на прагу Цркве Светог архангела Гаврила у Чајетини неко је оста-
вио тек рођеног дечачића“ (Курир, 10. октобар). Такође, ту су и следећи 
наслови: „Ново чудо у манастиру Тумане - Свеци су нам подарили дете!“ 
(Ало, 17. октобар) и „Чудо - Сведочење сликарке Снежане Ђурковић Бо-
гавац из Обреновца - Патријарх Павле ме је спасао од рака“ (Курир, 15. 
новембар).  

Подражавање у свету медијских наратива постаје све присутније, 
што значи да приликом конзумирања таблоидизираних садржаја реци-
пијенти добијене информације пореде са сопственим идентитетом, при-
лагођавајући га или чак мењајући у складу са представом која им је по-
нуђена. На тај начин, штампа и даље утиче на јавно мњење, али се у до-
минантном делу све више удаљава од онога што су основни етички 
постулати и што се може подвести под јавни интерес, док кроз инфлацију 
садржаја долази и до девалвације религијске компоненте. Масовни ауди-
торијум се постепено доводи у стање опијености и шири се лепеза узбу-
ђујућих појава, оснажује се уверење како је све могуће. Нихилизам, 
веровање у надстварно, натприродно, трансферише пажњу јавности са 
неких других, значајнијих догађаја. Вештина медијских манипулатора 
више није у наметању готовог мишљења, већ тема о којима треба да се 
мисли, па тако наративима који су на ивици реалности, таблоиди под-
стичу радозналост аудиторијума, користећи и лаковерност за подизање 
сопствених тиража. Све то остаје далеко од основних новинарских кри-
теријума, чији је пад проузрокован и падом тиража озбиљне штампе на-
супрот таблоидног присуства, на начин на који је перципиран на домаћој 
сцени.  

У медијским насловима идентификована је и релација религије са 
сфером политике, на начин да се на једнак начин повезују геополитички 
и унутрашњо-политички интереси. Када Ало 3. октобра најављује „Никад 
јача подршка из Русије - Путин на Светог Николу у Србији!“, док се у 
поднаслову као занимљивост истиче да ће „руски председник Београд 
посетити управо на дан кад је крсна слава и српском председнику“, јасно 
је да се у позадини указује на верску повезаност и блискост двојице 
државника. Овај таблоид подгрева мит о српско-руском пријатељству, а 
наслов као што је „Велики дан за Србију - Браћа Руси нам послали свете 
мошти!“ (Ало, 12. октобар), треба да покаже да су те релације изнад по-
литичких интереса. Ако је познато да сваки текст у медијима представља 
полазиште борбе за значењем између оних који га праве и оних који га 
читају, јасно је да се на страницама штампе одвија идеолошко позицио-
нирање друштвених елита које утемељују религијски идентитет. Кроз на-
метнуте симболе, представе, наративе, вредности, фотографије, додатке 
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и пригодне поклоне штампа формира стереотипе, делећи јавност на 
„нас“ и „њих“.  

Колико су односи међу религијама и унутар религија поларизо-
вани, показује и следећи пример дневног извештавања, где је доминира-
јућа конфликтна компонента, али кроз значајно различит рам. На јед-
ном крају су представници озбиљне штампе, који тако 13. октобра пишу: 
„Поводом одлуке Васељенске патријаршије о украјинској цркви - Изве-
стан раскол међу православним црквама“ (Данас) и „Православље на ко-
рак од раскола“ (Политика). На другој страни су новине које форсирају 
таблоидни дискурс, али и оне које га повремено користе, односно оне 
које се налазе између два пола, а које додају своје „зачине“, на пример: 
„Амерички прсти у одлуци Цариграда - Запад ради на цепању српске и 
руске цркве“ (Вечерње новости, 13. октобар). Подацима које је тешко 
проверити распаљује се машта читалаца, па се креирањем мита о „Дру-
гом“ (непријатељу) ствара утисак о невидљивом рату који се одвија у 
простору религија, о чему говори и следећи пример: „Утицај америчких 
служби на Васељенску патријаршију - ЦИА бирала цариградског патри-
јарха“ (Вечерње новости, 28. октобар).  

Медијски садржаји нису обично пресликавање стварности, већ 
идеолошке интерпретације реалних збивања, прилагођене и захтевима 
владајућег естаблишмента. Упозорења највиших светских политичара на 
насловним страницама таблоида добијају ударно место, па великим 
насловима указују на драматични потенцијал кризе која је могућа, што 
показује следећи пример: „Новогодишња порука Владимира Путина: 
Само да не буде крви у православљу“ (Ало, 21. децембар). Озбиљна 
штампа негује рационалнији и одмеренији приступ, па насловом 
„Владимир Путин пред више од 1700 новинара: Могућ крвави расплет 
поделе црквене имовине у Украјини“ (Политика), указује да је реч о изо-
лованом случају, никако нападу на читаву религију. Банализација зајед-
ничких категорија стварности води ка стварању навика, али и ка креи-
рању одређених образаца понашања склоних манипулативном утицању. 
Креирајући наративе у медијима на начин који подразумева религијско 
окружење, таблоиди шире конфесионалне представе, па никако не треба 
да се потцењује њихов политички уплив.  

Српска штампа значајан простор посвећује и проблемима које пра-
вославна црква има у непосредном окружењу. И овде се уочава табло-
идни тон, који кривца за актуелно стање види у теоријама завере и ме-
шању страних фактора. На пример, Ало 17. октобра најављује: „Драма-
тичне последице раскола у православљу - ЦИА нам отима Острог! - Ва-
сељенска патријаршија дала аутокефалност украјинској цркви по налогу 
америчке тајне службе. Следи признање Мирашеве секте и присвајање 
имовине СПЦ у Црној Гори“, док касније објављује сличан текст: „НАТО 
тражи: СПЦ да окрене леђа Русији! - Из амбасада западних земаља у 
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Србији утицајним владикама скренута пажња да добро размисле пре 
него што стану на страну руског патријарха Кирила у његовом сукобу са 
цариградским патријархом Вартоломејом - Патријарх Иринеј не трпи 
притиске и не слуша никога осим Бога и свога народа“ (Ало, 7. новембар).  

До публике се лакше долази топлим и људским причама о необич-
ним судбинама и важним личностима, заплетима и срећним исходима. 
Пажња се брзо осваја када се штампа обраћа срцу, а не разуму, при чему 
је комбинација са фотографијом гарантовани утицај у аудиторијуму. 
Тако је Политика 2. октобра започела „Ексклузивни фељтон - Патријарх 
Павле о исламу и муслиманима“, рачунајући на велики углед који има у 
нашем народу. И актуелни патријарх често је у насловима дневне 
штампе, при чему недвосмислено износи ставове који изазивају реакције 
политичке јавности. Тако Курир 15. децембра пише: „Бог на небу, краљ 
на земљи - Патријарх Иринеј: Хоћемо да Србија поново буде краљевина“, 
док Ало 6. октобра на првој страни истиче: „Поглавар СПЦ о изборима у 
БиХ за Ало! - Иринеј: Нека победи разум“. 

У пропагандним теоријама које се односе на штампу посебно је 
важно ко говори јер слабије образована публика вага да ли иза особе 
стоји ауторитет функције и/ли јавног уважавања. Зато је део истражи-
вања посвећен гласовима и изворима информација, односно изворима 
који саопштавају податке, износе ставове, идеје, вредности, аргументе. 
Личност која се највише помињала јесте патријарх Иринеј, што би могло 
да се објасни специфичном позицијом коју је православна црква имала 
у тренутку истраживања. Значајан део текстова односио се на раскол у 
православној цркви, настао после одлуке Цариградске патријаршије, ко-
јом је Украјинска православна црква стекла аутокефалност. У покушају 
да се развије помирљив став, Вечерње новости 1. октобра пишу: „Српски 
и васељенски патријарх у Солуну - Иринеј мири завађене цркве“. Како 
се битка за очување јединства појачавала, мењали су се и наслови у но-
винама, али је дистанца и даље била изражена: „Историјска улога СПЦ - 
Амфилохије од Вартоломеја захтева хитан свеправославни сабор“ (Ку-
рир, 26. новембар). Тон се прилагођавао стању на терену, при чему су 
таблоиди, предимензирајући моћ наше цркве и њеног поглавара, при-
кривено издвајали и важност наше државе: „Патријарх московски писао 
поглавару СПЦ - Борба за православље - Кирил моли Иринеја за помоћ“ 
(Курир, 26. децембар).  

Сет текстова односио се и на краткотрајни инцидент са државним 
руководством Црне Горе и у вези је с одлуком о забрани уласка у ту 
државу, а један од примера јесте следећи: „Сраман потез Подгорице - 
Патријарх на црној листи у Црној Гори? - Црногорски званичници засад 
ћуте и не демантују. СПЦ: Најбоља потврда речи његове светости“ (Ве-
черње новости, 7. октобар). О сличности матрица којим се извештава све-
доче и следећи наслови: „Јаничарски НАТО режим морао да попусти - 
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Мило не сме да га ухапси, патријарх данас у Црној Гори - Власт у Подго-
рици саопштила да је одустала од најављене забране уласка за патри-
јарха СПЦ“ (Информер, 15. октобар)  и „Патријарх Иринеј у Црној Гори: 
Ми смо један народ - Поглавар СПЦ и патријарх антиохијски Јован оби-
шли су Цетиње, Острог и Подгорицу“ (Политика, 16. октобар). Говор 
таблоида провокативан је и острашћен, за разлику од озбиљне штампе, 
која је одмерена и без тензија.  

Занимљива религијска пропаганда одвија се низом пригодних вер-
ских поклона (књига, календара, икона и сличног), а уочљиво је да се од-
носе искључиво на православље, иако је Србија мултирелигијско и мул-
тикултурно друштво. Када бисмо издвојили само оне насловнице на ко-
јима су се нашли поклони, затим честитке редакцијa за одређене верске 
празнике, као и рекламе поклона и додатака самих новина, али и књига 
са религијским аспектом у издању самих новина или компаније која их 
издаје, број таквих насловних страна у укупном узорку јесте преко десет 
и по процената. Уколико не бисмо гледали комплетан узорак, већ се 
задржали једино на броју насловних страна, који је већ издвојен по кри-
теријумима овог рада (све оне које имају верско-религијске садржаје), у 
том случају удео насловница са горепоменутим елементима износи 
преко 32,5 посто. Делиле су се иконе, верски додаци, магазини у којима 
је на насловници носећи религијски аспект, црквени календари, кувари 
везани за посне и мрсне дане, славе, додаци о појединим црквеним лич-
ностима и свецима, књиге, магнети, налепнице за свећу, семе биљке од 
које се праве бројанице, медаљони... Количини поклона свакако је 
допринело и то што је посматрани период део године у којем се обеле-
жавају неке од највећих слава у календару Српске православне цркве. У 
овом домену пословне политике издвајали су се Ало и Блиц, пратио их је 
Српски телеграф, док су, на исти начин, на насловницама ретко најављи-
вали поклоне Курир и Информер. Озбиљна штампа није прихватила овај 
модел привлачења аудиторијума, па је тако Политика имала једино до-
датак „100 славских рецепата“, док је Данас пригодном честитком на 
насловници пожелео срећан Божић.  

У поклонима су доминирали таблоиди, па остаје да се види куда ће 
то одвести, односно да ли ће бити прихваћено на дужи временски период 
или је реч о пролазној конфузији уређивачке политике. Уз то, намеће се 
и питање о томе да ли се, уместо промоције, религија релативизује и уво-
ди као естрадни сегмент „таблоидне баруштине“. Провокативне и сенза-
ционалистичке информације, често крупне фотографије и други „сјај“, 
представљају мамац за купце који желе да се разоноде и забаве, којима 
је доста тешких тема. „Таблоидизација, компонована с искуством разо-
чараног човека транзиције, води искључивању критичке јавности из де-
батних простора, али и дубокој ерозији политичке културе“, а у овдаш-
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њем случају може се рећи да се „Србија дави у бари 'таблоидиотизације'“ 
(Jevtović, 2008). 

 
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
Резултати истраживања у овом временском интервалу показују да 

је дневна штампа у Србији у значајној  мери окренута дешавањима у ре-
лигијској сфери, али и да су при томе концептуални приступи дијаме-
трално другачији. Постоји јасна подела између новина које религијским 
садржајима посвећују озбиљну пажњу, са развијеним истраживачким 
приступом (уређивачка политика озбиљних новина) и оних које комби-
новањем сензационалистичких и чудесних наратива, али и снажним кон-
фликтолошким потенцијалом (таблоиди) циљају на што виши профит. 
Имајући у виду да су таблоиди тиражнији, конкретније да у другој деце-
нији 21. века имају изразито доминантан положај на тржишту дневне 
штампе у Србији и да се њихов утицај мултипликује кроз високу посеће-
ност портала, јасно је зашто се као последица појављује наглашена ко-
мерцијализација и таблоидизација јавне сфере која се бави религијским 
темама. Таква ситуација води удаљавању од критичког промишљања ре-
лигије, при чему штампа превиђа обавезу да не подилази знатижељи ау-
диторијума по цену напуштања професионалних стандарда. Дихотомија 
међу таблоидном и озбиљном штампом евидентна је, при чему је јасан 
сензационалистички и ксенофобични дискурс заснован на страху од дру-
гих и тези о континуираној угрожености православља.  

Иако је штампа са постојећим тиражима у евидентној кризи, може 
се констатовати да је њена улога у форсирању одређених наратива у јав-
ности и даље значајна. На пример, стварање стереотипа о раскалашном 
животу свештеника, њиховој бахатости или примитивизму, једнако је 
опасно као и конструкција тезе о угрожености сопствене цркве, уколико 
се форсира значај таквог наратива на начин који далеко превазилази 
постојеће аргументе. Сензационалистички наративи оснажени предра-
судама воде реалној дискриминацији, с опасним деобама у јавном 
мњењу и растом десничарских партија. Промене које су видљиве на 
основу истраживања у овом раду трансформишу смисао новинарске па-
радигме: негдашњу лојалност политици, идеологији или религији, ме-
њају тржишно произведена гледишта којима се, неретко, замагљује 
слика религије и друштвене присутности. Већи део дневних новина које 
су у приватном власништву и оријентисане на профит, конструишу по-
пуларне наративе, чиме некада озбиљан религијски пејзаж постаје део 
забавно-таблоидне индустрије. 

 
 
 



 
Зоран Б. Јевтовић, Предраг Ђ. Бајић 

 402 

Литература 
 
 
Вујаклија, М. (2004). Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета.  
Милошевић-Ђорђевић, Ј. (2012). Параметар социјалног капитала: пове-

рење грађана Србије у политичке институције. Српска политичка 
мисао, год. 19, vol. 38, бр. 4/2012, 197-212.  

Најпосећенији портали у Србији. Преузето са: rating.gemius.com/rs/tree 
/domains (Gemius Audience). Датум приступа: 22. 9. 2019.  

Станар, С. и Машнић, Ј. (2019). Идентификација студената са студијском 
групом. У Наука и стварност, Зборник радова са научног скупа 
одржаног 19. маја 2018. (Пале), том 2 (236-246). Источно Сарајево: 
Филозофски факултет. 

 
*** 

 
Bajić, P. (2012). Život ili smrt štampanih medija - izazovi digitalnog doba. 

CM: časopis za upravlјanje komuniciranjem, br. 24, god. VII, 151-170.  
Božović, R. (2006). Leksikon kulturologije. Beograd: Agencija Matić.  
Corman, S. R. (2011). Understanding the role of narrative in extremist 

strategic communication. In L. Fenstermacher and T. Leventhal 
(eds.), Countering violent extremism: scientific methods and strategies 
(36-43). Washington, DC: NSI Inc.  

Džajls, D. (2011). Psihologija medija. Beograd: Clio. 
Gidens, E. (2005). Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet.  
Hall, S. (2014). Encoding and decoding the message. In J. Angermuller, D. 

Maingueneau and R. Wodak (eds.), The Discourse Studies Reader: Main 
currents in theory and analysis (111-121). Amsterdam: John Benjamins 
Publishing Co.  

Jevtović, Z. (2008). Politička (ne)kultura u zagrljaju tabloida. Nova srpska 
politička misao, posebno izdanje 1/2008 (Kulturna politika u Srbiji), 
183-200.  

Kastels, M. (2014). Moć komunikacija. Beograd: Clio.  
Makluan, M. (1971). Poznavanje opštila - čovekovih produžetaka. Beograd: 

Prosveta.  
Milivojević, S. (2001). Javnost i ideološki efekti medija. Reč - časopis za 

književnost i kulturu, i društvena pitanja, br. 64/10, 151-213.  
Šušnjić, Đ. (1995). Znati i verovati. Beograd: Čigoja štampa.  
Van Dijk, T. A. (2006). Ideologija: multidisciplinaran pristup. Zagreb: Golden 

Marketing - Tehnička knjiga. 
 

 

 



 
Наука и стварност 2019 

 403 

Zoran B. Jevtović 
Predrag Đ. Bajić 
 
 
 
 

THE FRAMING AND OBJECTIVITY OF NARRATIVES ON  
RELIGION IN THE SERBIAN DAILY NEWSPAPERS 

 
Summary 

 
The press is the traditional media through which the church and 

religious communities have been introduced into social life, but the 
objectivity of images which show their relationship is growingly debatable. 
By using quantitative and qualitative content analysis of eight daily 
newspapers in Serbia, the authors explore the representation of topics with 
religious content and the impact they could have on public opinion. The 
research has shown that these topics are banalized. Putting media images 
in distorted frames reinforces negative perceptions in society and religious 
differences are becoming more pronounced and more conflicted. The 
changes which we have been addressing are transforming the meaning of 
the journalistic paradigm: former loyalty to politics, ideology or religion is 
changing with market-produced views blur the image of reality. Profit-
oriented media corporations construct socially popular narratives, making 
the religious landscape part of the tabloid-entertainment industry. 

Key words: daily newspapers, religion, narratives, reality, 
commercialization, changing the journalistic paradigm
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ НОВИНАРСКОГ РАДА  
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ И РАДЕТА ДРАИНЦА 

 
У раду се износе кратке биографије и подаци релевантни 

за формирање личности два великана српског новинарства, чији 
медијски рад није довољно истражен. На основу истраживања 
на изворној грађи установили смо да је Црњански у значајној 
мери допринео развоју и формирању репортаже и коментара 
као жанрова у српској међуратној журналистици. У тексту се 
анализира његов рад на месту аташеа за штампу и дописника 
листа „Време“ из Берлина и Рима, где је обављао посао сарад-
ника Централног прес-бироа. Драинац се посматра као структу-
рална личност с акцентом на дугогодишњи плодан новинарски 
рад у београдском дневнику „Правда“.  На основу истраживања 
установили смо да су његови текстови изузетан допринос раз-
воју фељтона као форме, уз употребу јасног, прецизног рече-
ничног склопа, као и, у професионалном смислу, коректног 
пласирања информација. Аутор је имао за циљ да у раду 
истражи новинарско ангажовање два великана српске књижев-
ности и песништва. 

Кључне речи: Црњански, Драинац, новинарство, жанр, ре-
портажа, коментар, међуратни медији 
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УВОД 
 
На први поглед скоро је немогуће компарирати Милоша 

Црњанског и Радета Драинца; Црњански је био и остао у самом врху срп-
ске књижевности као познат и признат великан, док је Драинац више на 
маргинама поезије, као човек којем је за живота, а богами и постхумно 
оспораван песнички таленат. Док је амбијент који прија Драинцу, истин-
ском боему и вечитој скитници, јефтина престоничка кафана, где се у 
облацима дима „мали“, обични људи свађају и мире, Црњански више 
воли пријатне ресторане Рима или Берлина, дипломатске фракове и 
пријеме по „ембахадама“. Такав приступ се може детерминисати као 
специфична стереотипизација тих великих личности јер ако дубље уро-
нимо у живот и журналистички ангажман два уметника и анализирамо 
њихов новинарски сензибилитет, можемо закључити да није немогуће 
компарирати њихов новинарски рад и допринос на том специфичном 
стваралачком пољу. 

Два уметника биће првенствено посматрани као новинари јер суш-
тина овог рада јесте у том сегменту њиховог стваралаштва, али је чиње-
ница да их је скоро па немогуће посматрати потпуно сепаратно од умет-
ничког аспекта те две умногоме структуралне личности. Њихов однос је 
слојевит, пун антагонизама, нетрпељивости, па и судских спорова; треба 
нагласити да је Црњански као великан наше књижевности на специфи-
чан начин ценио Драинчев таленат, што наводи у писму Милану 
Кашанину од 23. децембра 1928. године (Црњански пише: „Драинац је 
талентован, уз додатак: али прави бургије“) (Јешић, 2013, стр. 225). 

Ако се упореде њихове биографије макар и летимично, видећемо 
да су долазили из различитих средина, различитих делова српског говор-
ног подручја и да су  формирани као новинари, људи и уметници у струк-
туралним друштвено-историјским контекстима. Са друге стране, обо-
јица су преживели пакао Првог светског рата, али су игром судбине били 
на супротним странама, иако су говорили исти језик и припадали истом 
национу, што је под ударима историјске судбине био животни усуд мно-
гих наших уметника, песника, писаца и новинара. 

 
БИОГРАФИЈЕ СУПРОТНОСТИ 
 
Црњански се родио у Црно-жутој монархији у Чонграду 1893. го-

дине, а Драинац (под именом Радојко Јовановић) 1899. године у селу 
Трбуњу, у топличком крају у Краљевини Србији. Црњански1 је детињство 

 
1 Занимљиво је навести да је новинарство оставило трага на Милоша Црњанског 
у најмлађем дечачком и ђачком узрасту: „У једном интервјуу из 1974. године 
Црњански каже: ’Памтим оца у Иланџи, када је читао уводне чланке Светозара 
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провео у Темишвару, где похађа гимназију код фратара пијариста а за-
тим наставља студије на Трговачкој академији на Ријеци, док Драинац 
након основне школе у Блацу, наставља школовање у Прокупљу и Кру-
шевцу (где је завршио гимназију). Обојица прекидају школовање због 
рата који изненада, након Принциповог2, Сарајевског атентата избија у 
лето 1914. године, што је био не само историјско-политиколошки већ и 
медијски феномен (Баровић, 2016). Драинац се као ђак са српском вој-
ском повлачи преко Албаније и школовање наставља у Француској: „На-
кон Марсеља, где је учио школу, посећује Париз, који га је очарао и увео 
у боемски живот којем ће остати одан до краја живота. Касније, као 
афирмисани новинар, Драинац је опет дошао у Париз, као дописник“ 
(Боаров, Баровић, 2011, стр. 192). Црњански је због ратних околности, 
веома брзо студирање заменио суровошћу војничког фронтовског жи-
вота: „Студије историје уметности и филозофије будући писац почиње у 
Бечу 1913, али га Први светски рат прекида у образовању. Мобилисан је 
у аустроугарску војску као резервни официр и послат на Галицијски 
фронт, где је сведок крвавих борби и свих страхота које рат доноси“  
(Боаров, Баровић, 2011, стр. 226). 

Када се завршио Велики рат, Милош Црњански је у Београду 
кратко радио као гимназијски професор а затим постаје дипломата Кра-
љевине Срба, Хрвата и Словенаца, доцније Краљевине Југославије, на 
служби у Берлину, затим и у Риму. Драинац се враћа након рата у земљу, 
где наставља школовање и од 1919. године јавља се као песник у часопису 
Епоха. Драинац, поред писања поезије, ангажовања на покретању часо-
писа Хипнос3, те уметничких узлета и падова, у међуратном периоду 
ради као професионални новинар (Јешић, 1993).  

 
Милетића, преписку Светозара Марковића, ратни дневник Пере Тодоровића. 
Када је умро, остао ми је иза њега пун сандук разних књига и много годишта 
Заставе и Браника. Сва та литература оставила је у мени дубоке трагове...‘“ 
(Раичевић, 2005, стр. 62, фуснота 18). 
2 Интересантан је податак да је Црњански имао велико интересовање за Гаврила 
Принципа: „Фасцинација личношћу Гаврила Принципа изгледа да се провла-
чила кроз читав живот Милоша Црњанског: у невеликој библиотеци коју је пи-
сац вукао за собом у својим селидбама сачувана је књижица из 1926. године 
Принцип о себи, која је садржавала низ стенографских бележака др Мартина 
Папенхајма из разговора које је водио са Принципом“ (Раичевић, 2005, стр. 64, 
фуснота 21). 
3 „Уместо очекиваног манифеста који би садржао бар у основним цртама изло-
жену суштину хипнистичког стварања, Драинац је на почетку Хипноса, у крат-
ком тексту „Програм хипнизма“, већ у првој реченици назначио да, за разлику 
од других уметничких покрета, у којима „све дише по неком принципу“, што 
значи да је све укалупљено, „хипнистички покрет“ отвара видик бескрајних пер-
спектива и зато га не треба теоријски објашњавати“ (Јешић, 2013, стр. 75). 
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Црњански је након напада сила Осовине на Краљевину Југославију 
априла 1941. године, с осталим особљем амбасаде преко Лисабона оти-
шао за Лондон, где је остао дуги низ година, јер му послератне комуни-
стичке власти нису заборављале ангажман главног уредника часописа 
Идеје. „Идеје су страсно заступале конзервативну замисао културе и 
друштва. Било је то одбрана и уважавање постојећег поретка вредности, 
традиције, обичаја, језика. Нешто из корпуса конзервативних идеја ча-
сописа Милоша Црњанског може се препознати у три аспекта. У класич-
ном (италик у оригиналу – прим. аут.), то су инсистирање на значају 
наслеђа и искуства („дух старине“), непокретности као способност по-
ретка, у конзервативном национализму, то је схватање нације као детер-
минирајућег обележја индивидуе, тежња да се сачува, стекне или про-
шири држава, национализам (код Црњанског државотворни) као значај-
нији од демократије, и конзервативни либерализам као умереност и фи-
лозофија скептицизма. Основна уређивачка замисао овог часописа била 
је у одбрани конзервативних идеја у политици, друштву и култури од ре-
волуционарног бољшевизма и комунизма. Културно и уметничко 
наслеђе било је ослонац за такву мисао Црњанског и сарадника Идеја“ 
(Аврамовић, 2005, стр. 41). 

Са друге стране, Драинац је заинтересован за сиротињу, социјална 
питања и раднике, до те мере да је дошао у сукоб са комунистима који су 
сматрали да имају монопол на социјалним темама и поетским изразом - 
певањем „за радничку класу“. „Драинац је почео са социјалном репорта-
жом у жељи да се истакне као песник радништва, што су изразито леви-
чарски опредељени књижевници, предвођени Отокаром Кершованијем, 
оспоравали. Као љубитељ урбаних мотива и као новинар, али и као 
песник, Драинац се са великим саосећањем бавио проблемом сиротиње, 
и ту долази до изражаја његова правдољубивост и храброст да жигоше 
бахатости моћника и богаташа“ (Боаров, Баровић, 2011, стр. 198-199). 

Док је Драинац увек спреман да критикује режим, тражи често 
мане власти и бори се са корупцијом силника, јер познато је да је објавио 
памфлет „Узурпатори“, где је жестоко наружио премијере и министре 
(пун наслов гласи „Узурпатори - Узуновић, Јевтић и В. Поповић“), у исто 
време је Црњански човек од поверења тадашњег свемоћног председника 
краљевске владе Милана Стојадиновића, којем шаље из иностранства по-
верљиве извештаје и депеше (Драинац, 1935). 

Иако је Драинац умро за време Другог светског рата ( † 01. 05. 
1943), а Црњански поживео дуго иза тог светског сукоба († 30. 11. 1977), 
обојица су од социјалистичких власти посматрани са презиром, дела им 
дуго после рата нису штампана а уметнички допринос им је умањиван 
из идеолошких разлога. Могуће је и у том сегменту извести одређену 
компарацију, уз напомену да је Црњански доживео, не без трзавица и 
након дуге емиграције, штампање дела и повратак у земљу 1966. године: 
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„За сам повратак Милоша Црњанског штампана су му сабрана дела у Бе-
ограду, која су ваљала да његов повратак учине још величанственијим... 
За живог писца и нема веће почасти! По сведочењу Момчила Миланкова, 
сам Црњански се старао да први примерци његових сабраних дела, са 
посветом пишчеве захвалности, стигну на сто тадашњег потпредседника 
Југославије Александра Ранковића, и то само два дана пре Брионског 
пленума и Ранковићевог пада“ (Витезовић, 2008). 

 
КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ НОВИНАРСКОГ РАДА 
 
У београдским уметничким круговима  долази и до првог контакта 

два новинара и од тада је могуће пратити и поредити њихов професио-
нално-журналистички пут. Није на одмет приметити да је Драинац у но-
винарском (као и уметничком) смислу имао шта да научи од шест година 
старијег Црњанског: „Место његовог (Драинчевог – прим. аут.) новинар-
ског узрастања је култни хотел „Москва“, где се среће елита српске и јуж-
нословенске уметности, песништва, сликарства, вајарства и новинар-
ства. Раде Драинац је имао прилике да разговара са Црњанским, 
Винавером, Тином Ујевићем, Симом Пандуревићем, Растком 
Петровићем. Они су годину дана по окончању Великог рата основали 
„Групу уметника“, која се окупљала, полемисала, разговарала о разним 
правцима и тенденцијама у свету уметности. Тако је Драинац не само 
уметност него и новинарство учио и научио од врхунских трибуна јавне 
речи, као што су били Црњански и Станислав Винавер (који је још на 
Крфу обављао посао уредника званичних Српских новина“ (Боаров, 
Баровић, 2011, стр. 193). Драинац је посебно био фасциниран Тином 
Ујевићем, о чему његов биограф Јешић каже: „Њега је Тин опчинио сво-
јом елоквенцијом, енциклопедијским знањем, спремношћу да са осећа-
њем супериорности улази у расправе о свим питањима овога света“ 
(Јешић, 1993, стр. 43).  

Црњански је рано почео да се интересује за новинарство а након 
што је диломирао на Филозофском факултету у Београду, почео је ак-
тивно да пише за озбиљне дневне информативно-политичке листове. „Од 
1922. године, па све до Другог светског рата, не напуштајући професуру, 
ради прво за Политику, затим за Време и за неке књижевне листове“ 
(Група аутора, 1992, стр. 363). Са друге стране, Раде Драинац почиње да 
се бави журналистиком у београдском листу Балкан, где је радио почет-
ничке новинарске послове и сакупљао „ситне вести“, што је био уобича-
јено за младе новинаре. Драинац након Балкана прелази у редакцију Бе-
оградског дневника, листа некрунисаног краља српских таблоида Крсте 
Цицварића (Баровић, 2010). „Да овоме додамо да је за Драинчеву повре-
мену сарадњу у Београдском дневнику (несолидном „булеварском“ листу) 
био заслужан један од његових уредника – Топличанин Божидар 
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Недељковић Рочкоман“ (Јешић, 2013, стр. 111). Ако упоредимо два но-
винара, видећемо да је Црњански одмах почео да ради за велике, 
озбиљне и утицајне штампане медије, док је Драинац почео у таблои-
дима, који су били (и остали) пример подилажењу најнижим поривима 
читалачке публике.  

Док је Милош Црњански, посебно након што је отишао у дипло-
матску службу у Берлин, углавном био дописник утицајног дневног листа 
Време, Драинац је и даље лутао по београдским редакцијама; на крају тог 
лутања, незадовољан платом и условима рада, напушта таблоиде. Када 
пише о младом Драинцу као новинару, његов биограф Јешић каже да је 
често мењао редакције и примећује: „Рад у новинарству захтевао је одре-
ђену дисциплину и одговорност, а то се уопште није поклапало са њего-
вим склоностима и схватањем живота песника“ (Јешић, 1993, стр. 42).  
Драинац је почетком 1923. године прешао у познати партијски радикал-
ски лист Самоуправа, који је имао дугу традицију излажења од 1881. го-
дине и у којем су радили многи чувени новинари. „Иако није дуго писао 
у том листу, у њега је унео нови дух, јер се добро сналазио у фељтонима 
који обрађују оно што је изворно волео – књижевност, позориште, једном 
речју – уметност“ (Боаров, Баровић, 2011, стр. 194). Драинац је у том 
листу писао о свим областима уметничког стваралаштва, па чак и оним 
аспектима уметности о којима није био превише информисан: „После 
скоро тромесечне паузе Драинац од априла 1923. поново сарађује у овом 
листу (Самоуправи – прим. аут.). Али пада у очи да више не пише књи-
жевне критике (...), него углавном хронике о разним уметничким дога-
ђајима, где се неколико пута нашао на непознатом терену. Но, он се ни 
раније није либио да пише и изриче судове и о стварима о којима нема 
никаквих знања. Тако је, на пример, објавио и један прилог о балету, за 
шта су му као повод послужиле строге оцене о балетској представи одр-
жаној у Народном позоришту“ (Јешић, 2013, стр. 111). 

 
РЕПОРТЕРИ И ПУТОПИСЦИ 
 
Оно што свакако спаја Црњанског и Драинца као новинаре јесте 

љубав према путовањима, лутањима, авантурама а парадигматична је 
љубав према авионима, која краси оба песника. Црњански је био велики 
љубитељ и одличан познавалац авијације, која је после Великог рата била 
веома популарна. Слабо је познато да је Милош Црњански (поред Петра 
Ристића и Андре Митровића) био уредник месечног илустрованог часо-
писа „Наша крила“, који је покренут јуна 1924. године као орган Аеро-
клуба Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Аероклуб Краљевине СХС је 
потписан и као власник листа). Црњански је конкретно потписан као 
уредник од броја 26 до броја 31; занимљиво је приметити да је после њега 
уредник био Светислав Хођера а затим Станислав Краков. Са друге 
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стране, и Драинац је новинар који има огромно интересовање за „чудо 
технике“ оличено у авијацији, што спаја два уметника. „Драинац се по-
себно одушевљавао авионима, слично Црњанском, и оставио је узбуд-
љиву репортажу о отварању авио-линије Београд-Скопље, у чему је сам 
учествовао као путник. Путовао је авионом и на другим релацијама, за 
Букурешт, Софију и Истанбул, и увек је доносио репортаже у којима себе 
представља као искусног ваздухопловца и авијатичара, који се не боји 
висине, већ у њој безбрижно ужива и боемски равнодушно презире 
страх“ (Боаров, Баровић, 2011, стр. 197). 

Милош Црњански је добар део свог стваралаштва посветио класич-
ном новинарском раду, што наглашава Горана Раичевић када пише о ве-
ликом писцу: „Иако се тек период од 1922. године, када је почела његова 
сарадња са београдским новинама Политика и Време, па до Другог свет-
ског рата, може сматрати његовим најплоднијим по броју прилога у 
дневним и периодичним листовима,  текстови писани у овом раздобљу 
сасвим су другачије природе. Мада је и за ових непуних двадесет година 
Црњански повремено писао (и то најчешће поводом пригодних датума) 
текстове о домаћим и страним књижевницима, главнина онога што је 
тада објавио у штампи припада домену чисте журналистике“ (Раичевић, 
2005, стр. 53). Црњански се истински занимао за путописе а дипломатска 
служба коју је обављао била му је занимљива и због могућности да често 
путује и види разне пределе и крајеве земље у којој службује. „Тај период 
обележен је путописима који откривају проницљиво посматрачко око, 
јер Црњански на живописан и упечатљив начин читаоцима описује пеј-
заже Баварске, навику Немаца да путују, средњовековну историју вир-
цбуршких бискупа, музеје Минхена. Лепота писане речи и савршенство 
описа одају новинара који свој посао не отаљава, већ га обавља са ужи-
вањем, фасцинира реченицом и путопис претвара у уметничку форму 
која новинама одузима једнократну употребу, сводљиву на дневно сер-
вирање информација“ (Боаров, Баровић, 2011, стр. 227). Док Црњански 
путује по Немачкој и описује њене лепоте, Драинац је још као млади но-
винар Самоуправе путовао по Славонији, одакле пише две репортаже: 
„Најпре је с групом београдских новинара стигао до Белишћа и Осјека, 
где се обавестио о индустрији у овим местима, о чему је написао две ре-
портаже с поднасловом „Импресије са новинарског пута по Славонији“. 
Излазећи накратко из оквира својих основних интересовања, описујући 
ноћно путовање возом кроз Срем и Славонију, исказао је револт због та-
дашњих српско-хрватских размирица, којима се свакодневно бавила 
штампа на обема странама, па и Самоуправа“ (Јешић, 2013, стр. 136). 
Драинац је путовао и у свој родни крај – јужну Србију, а пише и заним-
љиве репортаже из Македоније, Херцеговине, Црне Горе, Грчке. Као већ 
афирмисан и зрео новинар, специфичног и рафинираног израза, у 
Правди објављује сјајне текстове са својих путовања, где на граници но-
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винарства и уметности слика менталитет и тешку предестинацију наму-
чених сељака који ропћу под ударима сурове и немилосрдне патничке 
судбине. „Хаџија ће остарети и умреће на пречац, можда од срца или 
ракије. Свеједно: пашће као свећа, без муке, без ропца! Његова жена и 
даље ће се сушити, све видније и чудније, док се не претвори у стакло, да 
се у сопственој провидности изгуби. А лепа ћерка удаће се без сватова и 
церемонијала за пијаницу и свађалицу, који ће јој трећег дана направити 
стотину модрица по телу, да се смежура пре времена и да је обузме 
дрхтање и старачки прилепи за огњиште, не разумевајући зашто јој жи-
вот није постао јава, а њена страст свети пламен“ (Драинац, 1931, стр. 
27). Да је Драинац био добар путописац, признаје му и биограф Јешић, 
који уме бити критичан према Драинчевом раду, када пише „... с обзи-
ром на његово већ доказано мајсторство у жанру путописне ре-
портаже...“ (Јешић, 2013, стр. 297). 

У путописима и Црњански као и Драинац дозвољавају да их победи 
уметник наспрам новинара, и ту се види све богатство њиховог журнали-
стичког израза,  лепота казивања као и сјајан реченични склад који по-
себно краси Црњанског. Он има дуге реченице, које су течне, богате би-
раним речима, које терају читаоца да визуелизује оно што у тексту нови-
нар слика речима. 

 
ДОПИСНИЦИ 
 
Оно што може послужити као добра журналистичка компарација, 

свакако је чињеница да су оба писца радила као дописници из иностран-
ства. Црњански је тај посао радио свакако дуже  и квалитетније, али и ту 
на видело излази темперамент новинара који ради у страној земљи. 
Црњански је био дописник београдског Времена у веома турбулентна 
времена, и то у престоницама сила Осовине, јер радио је у Берлину (од 
1928. до 1929. и од 1935. до 1938. године) и у Риму (од 1938. до 1941. 
године). Може се закључити да је Црњански био у средишту пресудних и 
преломних догађаја уочи и на самом почетку Другог светског рата и да 
је имао могућност да као дипломатски службеник, али и дописник прати 
политичку и војну ситуацију у нацистичкој Немачкој, доцније и фаши-
стичкој Италији. Занимљиво је приметити да Црњански из Хитлерове 
Немачке ретко шаље текстове под својим именом, већ углавном користи 
псеудоним М. Путник. Као добар новинар, комбинује своју вештину с 
информацијама које има као дипломата те у редакцију Времена стижу 
његови дописнички текстови веома сугестивних наслова: „Свевласт г. 
Хитлера“, „Говори Хитлера и Мусолинија у Берлину“, „Ситуација је још 
врло озбиљна“ (Аврамовић, 1990).  

Оно што свакако треба истаћи када се говори о Црњанском као до-
писнику, то је изјава коју је добио од Хитлера, на прес-конференцији по-
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водом партијског конгреса у Нирнбергу 12. септембра 1937. године, где 
дописник истиче да је нацистичком вођи постављао питања и овај му 
пред 250 страних новинара одговарао, што је завредило насловницу Вре-
мена под насловом: „Изјава г. Хитлера, дописнику Времена. Немачка 
мора добити колоније“ (Црњански, 1937).   

Црњански је као дописник, како се ситуација све више усложавала, 
имао доста посла, те често пише аналитичке текстове и коментаре из 
Берлина: „Хитлерова Аустрија“, „Ко ће победити? Пије XI или национал-
социјализам?“, „Лудендорф против хришћанства“, „У Хитлеровој руци“. 
Као дописник у тоталитарним државама као што су биле Хитлерова Не-
мачка и Мусолинијева Италија, Црњански се трудио да не износи свој 
став према процесима и догађајима, већ је настојао да изнесе податке а 
читаоцима је остављао да доносе закључке и коначне судове. Добар поз-
навалац дела и живота великог писца и новинара Зоран Аврамовић о том 
периоду живота Милоша Црњанског каже: „Па ипак и у таквим околно-
стима,  Црњански ће тачно препознати право лице нацизма. Суштина то-
талитарног законодавства огледа се у одбрани колективног бића државе 
и народа а не права појединца. Црњански пише 1937. да националсоци-
јалистичка партија жели тоталитарну државу...“ (Аврамовић, 2004, стр. 
53). 

Драинац је имао улогу дописника, и то из Париза, који је у предрат-
ном периоду био један од центара европске па и светске политике, а глад 
за информацијама из савезничке земље у тада франкофилској српској 
средини, била је евидентна, те је сваки озбиљнији лист имао свог допи-
сника у Француској. „Власник Правде знајући за Драинчеву велику љубав 
према Паризу, шаље га за дописника, у нади да ће младалачка љубав 
према Граду светлости надахнути новинара и натерати га да вредно и 
предано ради. Он је то заиста и чинио, али као сваки човек од уметности, 
углавном је доносио занимљиве репортаже и чланке повезане са култур-
ним животом, поезијом, књижевношћу, сликарством и позориштем“ 
(Боаров, Баровић, 2011, стр. 198). За разлику од Црњанског, који вредно 
и предано, из дана у дан, као дописник прати политичка кретања, 
Драинац - дописник више је окренут позоришној него ли политичкој по-
зорници Француске. О том Драинчевом приступу потекла је из новинар-
ских кругова чувена ангедота, да у време када је у Паризу дошло до улич-
них немира и пада Шотанове владе, Драинац шаље текстове о уметности. 
Када су из редакције Правде послали телеграм ‒ „Рако, јави се, пала 
Влада!“, Драинац је наводно две недеље после тог догађаја послао ре-
портажу „Париз је горео“.  

Драинац је такође имао неколико квалитетних текстова из великих 
европских престоница, па тако у тексту „Одлазак из Атине“ пише: „Мо-
дерна Атина изгубила је свој стил и своју естетску лепоту. Спасава је оно 
вечито младо небо и ненадмашни лик природе који је засењује са свих 
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страна. Бескрајно много аутомобила, а у тишини поподнева осећа се вру-
ћина и загушљивост. Као у свим поморским јужним градовима, за-
пахњује мирис трулога воћа и осушених риба“ (Драинац, 1931, стр. 7). 
Драинац је такође имао и веома запажену улогу када је као специјални 
извештач пратио краља Александра и краљицу Марију током посете 
Крфу и Плавој гробници. „Стотине хиљада најбољих синова нашег на-
рода остали су овде на гостољубивом грчком тлу, да почивају. Све је овде 
уплакано српском сузом, нашим болом, нашом муком. Све, и земља и 
море, које однесе и сакри наде, најлепше и најдивније наших мајки, на-
ших сестара и браће! А очеви? Они су умирали поред свог сина, поред 
своје деце. Умирали немо, херојски са својом децом. Краљ је дошао са 
Краљицом да се поклони витешким синовима нашег народа, у његовим 
и њеним очима биле су сузе, у нашим, у свих који налетеше на ово свето 
земљиште да се поклоне уз једног херојског Краља јуначким синовима 
једног великог народа“ (Драинац, 1933, насловна). 

Ако компарирамо дописнике Црњанског и Драинца, можемо за-
кључити да је први више окренут политичким дешавањима, док их се по-
тоњи клони, више га занимају лепе стране Париза од класичне политике. 
То је свакако занимљиво, али је и политика посао дописника, тако да се 
може оценити да је Црњански више ангажован и савеснији у журнали-
стичком послу, иако и он, када то околности дозволе, пише о неполитич-
ким темама. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
Компарацијом новинарског рада Милоша Црњанског и Радета 

Драинца може се закључити да је Црњански као новинар и дописник био 
динамичнији, експедитивнији, савеснији и спремнији на дневни журна-
листички ангажман, док Драинцу више лежи фељтонистика, путопис и 
репортажа као лежерније форме новинарског израза. За разлику од 
Драинца кога више носи бујна машта у новинарском изразу, Црњански 
бруси реченични склоп до савршенства а тражење рафинираног израза 
јесте оно по чему је и у новинарству препознатљив. И када пише као но-
винар, Драинац на моменте залута у домен поезије, али се мора конста-
товати да је и ту у питању врстан журналиста и човек који има новинар-
ског талента. Црњански је као мајстор новинарског заната у погледу до-
писничког посла постојан, вредан, прецизан и доследан свакодневним 
журналистичким прегнућима, док Драинац засија на моменте, и то у тре-
нуцима инспирације (нпр. када пише о посети краља и краљице Крфу, у 
октобру 1933. године). 

Када се пореде две личности, два темперамента, треба имати на 
уму да се  ради о бујним уметничким природама и људима који су међу 
собом водили и судске процесе. „Узрок томе треба тражити у честим су-
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кобима које је (Драинац – прим. аут.) имао са песницима комунистима, 
али и с осталим колегама  новинарима и писцима, нарочито онима са 
левице. И не само левице, јер је неколико спорова, са судским епилогом, 
имао и са Милошем Црњанским“ (Боаров, Баровић, 2011, стр. 192). 
Треба истаћи да је једном приликом Црњански (када му се Драинац за-
мерио) у свом часопису Идеје у рубрици Пером у срце, објавио у значајној 
мери исконструисану причу о својеврсном скандалу у Нишу, који је 
Драинац изазвао пошто су стигли на железничку станицу, као и на пото-
њој књижевној вечери (Јешић, 2013, стр. 216-217). 

Оно што дефинитивно везује два уметника и новинара јесте после-
ратни заборав и својеврсна анатема којој је у доброј мери кумовао Марко 
Ристић. Он је запечатио судбину Драинчевог дела након рата јер га је 
представљао искључиво негативно како у поезији (због предратних по-
лемика и сукоба које су имали) тако и у светлу новинарства – као сарад-
ника Централног прес-бироа, врховне цензорске установе Краљевине Ју-
гославије, што је једностран приступ у сагледавању његовог журнали-
стичког рада. Црњански је слично прошао јер је од стране Ристића нега-
тивно представљен пред новим комунистичким властима, што је утицало 
на његову дугу послератну емиграцију. Занимљиво је истаћи да је Ристић 
прво био Милошев пријатељ (од 1924. до 1932. у добрим су односима), а 
затим огорчени противник, до те мере да живог Црњанског (у есеју „Три 
мртва песника“) сахрањује (Ненин, 2013, стр. 65-77). Оно што повезује 
Црњанског и Драинца јесте и чињеница да су обојица били сарадници 
Централног прес-бироа, што је у послератном тумачењу обавезно пред-
стављано као новинарско служење намесничком режиму.  

На крају можемо закључити на основу истраживања на изворној 
грађи да је Црњански у значајној мери допринео развоју и формирању 
репортаже и коментара као жанрова у српској међуратној журнали-
стици. Са друге стране, установили смо да су Драинчеви текстови изузе-
тан допринос развоју фељтона као форме уз употребу јасног, прецизног 
реченичног склопа, уз повремено провејавања песничких фигура и 
маште. На крају компаративног истраживања новинарског ангажовање 
два великана српске књижевности и песништва, можемо закључити да је 
сваки од њих дао значајан допринос развоју нашег новинарства и да срп-
ској журналистици може служити на част што је у својим редовима има-
ла истинске  уметничке и новинарске величине. 
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JOURNALISTIC WORK OF MILOŠ CRNJANSKI AND  
RADE DRAINAC – A COMPARATIVE COMMENTARY 

 
Summary 

 
The paper incorporates short biographies and information relevant to 

the personality formation of these greats of Serbian journalism whose 
media work has not been truly observed. An insight into the original 
journalistic works of Milos Crnjanski proves that he considerably 
contributed to the emergence of newspaper account and commentary as 
genres in Serbian interwar journalism. The author analized Crnjanski’s 
posts as a press attaché and the correspondent for Vreme that he held at the 
Central Press Bureau in Rome and Berlin.  

The paper observes Drainac as a structural personality and focuses on 
his long and fruitful career in the Belgrade daily newspaper Pravda. The 
research proves that his texts contributed very much to the development of 
feuilleton as a journalistic form. Clear and precise sentence structures as 
well as objective presentation of information are characteristics of Drainac’s 
journalism. The aim of the paper is to provide insight into the journalistic 
poetry of the two great minds of Serbian literature and poetry. 

Key words: Crnjanski, Drainac, journalism, genre, reportage, 
commentary, inter-war media
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КАРТОГРАФСКИ МЕТОД У КОНТЕКСТУ  
ГЕОВИЗУЕЛИЗАЦИЈЕ 

 
Сазнања о геопростору заснивају се на разноврсним обли-

цима картографске визуелизације. Она омогућава ефикасну 
системску организацију, презентацију, комуникацију и упо-
требу геопросторних података у графичком, дигиталном и так-
тилном облику. Спектар примене наменски, кориснички ори-
јентисаних модела картографске визуелизације све више се раз-
вија. У бројним научним и практичним областима примене гео-
података, као основе сазнања, форме картографске визуелиза-
ције у фокусу су истраживања. Проблематика визуелног иден-
тификовања и разумевања реалних и апстрактних компонената 
геопросторног садржаја захтева развијену картографску праксу. 
Неопходна знања о геопросторним компонентама не зависе 
само од квалитета геореференцираних података, већ и од на-
чина њихове визуелизације. Сложеност и разноврсност пробле-
матике картирања и презентације карактеристика геопростор-
ног садржаја успешно се остварује применом картографског ме-
тода. Картографски метод и језик карте повезују картографију 
са другим геонаукама. Опредмећивањем картографског метода 
у процесу истраживања и картографисања настаје специфичан 
графички модел - карта. Његова основна - сазнајна категорија 
јесте картографисање, тј. моделовање, под којим се карта схвата 
као својеврсна материјализација сазнања о реалном свету и 
интерпретација тог сазнања. Примена картографског метода у 
облику је картографско-методског алгоритма. 

Карта као графички израз преноса информација о лока-
цији, структурним и функционалним карактеристикама и ве-
зама природних, друштвених и географских појава и процеса, 
има велики значај при реализацији бројних људских активности 
везаних за простор, од локалног до глобалног нивоа. Картом се 
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значења великог броја геоподатака јасно и прегледно интерпре-
тира великом броју корисника. Дигитална технологија проши-
рила је могућности геовизуелизације и тиме повећала инфор-
мативну вредност картографских модела. Она је рационализо-
вала и повећала њихов аналитички потенцијал. 

Кључне речи: картографија, картографски метод, геовизу-
елизација, информација 
 
 
УВОД 
 
Потребе коришћења података о окружењу у којем се одвијају људ-

ске активности све су веће. Сложену структуру геоподатака неопходно је 
на адекватан, јасан и стручан начин обрадити и презентовати. Картом се 
значења великог броја података јасно, прегледно и очигледно интерпре-
тира великом броју корисника. Визуелна презентација систематизова-
них геоподатака, у циљу добијања комплексних информација о геопро-
стору, најбоље се остварује израдом картографских модела (2Д, 3Д и 4Д). 
Геопростор је комплексан систем и његово свеобухватно истраживање и 
представљање главни је задатак картографије. Картографска перцепција 
света специфична је и различита у односу на друге погледе. Картом се 
омогућава материјализација сазнања о реалном свету и графичко-визу-
елна интерпретација тог сазнања. Грелот [Grelot] (1994, р. 56) истиче да 
је „задатак картографије да трансформише геопросторне информације 
у визуелну формуˮ. Тиме се, од изворно прикупљених података, визуел-
ном презентацијом и интерпретацијом добијају изведени систематизо-
вани и класификовани хетерогени подаци. Односно, кроз визуелно 
истраживање и анализу интерпретацијом геоподатака добијају се инте-
грисане информације којима се стиче знање (MacEachren, Kraak, 2001). 

Дигитална технологија проширила је могућности геовизуелизације 
и тиме повећала информативну вредност картографских модела. Она је 
рационализовала и повећала њихов аналитички потенцијал. Визуелно 
размишљање помоћу карата саставни је део научног процеса и генери-
сања хипотеза, јер је карта у комуникацији све више основ и крајњи ре-
зултат процеса анализе и завршне документације бројних истраживања 
(MacEachren, 1994; MacEachren, et. al., 2004). Географски се простор 
мења, због чега се и моделовање његовог садржаја мења. Примена диги-
талне технике и ГИС-а, због све већих потреба за геореференцираним 
информацијама, уводи нове димензије анализе геоподатака. Георефе-
ренцирањем се велики број хетерогених података истовремено инте-
грише кроз њихове заједничке геопросторне везе. „Kарта није само гра-
фичка презентација географског простора, већ је динамичан портал за 
међуповезивање и дистрибуцију ресурса геопросторних података, и 
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креће се у смеру подршке истраживању информација и стварања знањаˮ 
(Јовановић, 2015, стр. 20). Графика приказа геопростора, коришћењем 
алата за визуелизацију, постаје разноврснија и окренута потребама ко-
рисника (интерактивност, динамика, аналитика и др.). 

 
ГЕОВИЗУЕЛИЗАЦИЈА И КАРТОГРАФСКА ПРАКСА 
 
Визуелизација је стварање менталне слике простора, трансфор-

мација података у слике, како би се боље разумеле просторне структуре 
и односи. „Геовизуелизација обухвата спектар активности: од истражи-
вања, систематизације, класификације и типизације, анализе и синтезе, 
компарације, презентације до интерпретације појава и процеса геопро-
стораˮ (Јовановић, 2017, стр. 107). Картографском визуелизацијом раз-
личитих врста података реалног окружења омогућава се ефикасна про-
дукција и репродукција информација. „Геовизуелизација се може дефи-
нисати као метод и приступ визуелизацији географских података, у циљу 
истраживања образаца, генерисања хипотеза, препознавања веза и иден-
тификације трендова” (MacEachren, 1995, у Јовановић, Живковић, 2012, 
стр. 190). Графичка визуелизација конкретног простора омогућава доби-
јање просторних, временских и атрибутивних информација. Основне ка-
рактеристике геовизуелизације јесу интерактивност, висока експлора-
тивност и индивидуално коришћење.  

У савременом дигиталнoм окружењу значајно је повећана упо-
требна вредност карата. Картографска пракса и савремени облици визу-
елизације основ су за информационо-комуникационе технологије 
(ИКТ). Посебно се то односи на мултимедијалне могућности техноло-
гије. Дигитални садржаји главни су извор информација, укључујући 
карте као основ за добијање геопросторних информација. Оно што је 
потребно за побољшање вредности дигитално објављених карата јесу 
нови начини визуелизације и презентације. Нови облици приказивања 
карата у дигиталном свету треба на оптималан начин да искористе 
техничке могућности, а нови приступи да буду што мање ограничени, 
како би се створила карта која се може користити без обзира на специ-
фичну природу дигиталне платформе или уређаја на којем је карти при-
ступљено. 

Традиционална картографска пракса погодна је за различите на-
чине објављивања, али њихова аналогна природа не дозвољава много 
иновација. Аналогне карте као модел простора статичне су и непромен-
љиве. Оне се могу користити и у дигиталним медијима, али не пружају 
могућност интеракције и уређења података. Дигитална технологија 
постала је стандардни елемент у процесу креирања и коришћења карата. 
Као крајњи резултат визуелизације, као дигитални ентитет, карта добија 
иновативна решења у вредносном смислу, како би што више била ближа 
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реалном изгледу. Путем интернета мењају се аналитичке способности 
карата. Мења се њихов статични карактер и усмерава се све више ка 
интерактивном и свестраном мултимедијалном ентитету. Карте на 
интернету појављују се све више и користе у различитим облицима - 
Google Maps, Google Eearth, OpenStreetMap. Неки од основних, општих 
картографских принципа генерализације (различити нивои детаља код 
променљивих скала), системи знакова, стандардне шеме боја, начини 
исписа назива за географске елементе и њихове карактеристике добро 
су интегрисани у ове платформе. 

Специјализовано прилагођавање техника визуелизације и њихово 
интегрисање са картографским методом, подржано дигиталном техно-
логијом, суштински је део процеса геопросторне анализе. Принципи 
картографије и технике картирања основа су тих иновација (Kraak, 
2008). Напредак на пољу решавања специфичних картографских зада-
така врло је динамичан. Разноврсност алата и ресурса за дигитално кар-
тирање и геовизуелизацију и изван ГИС окружења велика је. Неопходно 
је да апликације садрже функционалне алате како би се омогућио кори-
сницима избор што бољег дизајна карте. Важност развоја таквих аплика-
ција за картирање, помоћу дигиталне технологије, не сме се потценити. 
Наменским алатима за визуелизацију и дизајн карте промовише се боља 
картографска пракса. Њихова вредности за картографску праксу огледа 
се и кроз академску употребу картографске визуелизације како би на-
учни рад и резултати академског истраживања били видљиви и разум-
љиви. Картографски методи важан су елемент функционисања карто-
графске праксе. Омогућавају унификацију података различитих нивоа 
сложености и специјализације при визуелизацији. 

Хениг [Hennig] (2016, р. 156) истиче да, позивајући се на истажи-
вања Робинсона, Морисона, Мекреа, Кимерлинга и Гуптила [Robinson, 
Morrison, Muehrcke, Kimerling & Guptill] (1995), карте изведене из ГИС-
а пружају велики геоинформациони потенцијал како би се у пракси до-
била добра полазишта, наопходна за бројна истраживања. Напредак у 
дигиталној технологији донео је картографији нове димензије при ана-
лизи података и нове начине визуелизације тих података. Дигиталне 
платформе, поред доступности, омогућавају напредак да се огромне ко-
личине података интегришу и прилагоде извршењу неопходних геопро-
сторних анализа. При томе, Кеслер и Слокум [Kessler, Slocum] (2011) 
истичу да карте аутоматски изведене из ГИС софтвера често немају ком-
поненту дизајна која је битна за пренос неопходне поруке. Због тога је 
примена концепта геовизуелизације напредак од суштинског значаја. 
Концепти визуелизације битни су као и сама картографска методологија, 
јер тек у њиховом садејству картографски прикази постају квалитетни. 
Морисон [Morrison] (1976) наводи да се у процесу разумевања географ-
ских информација, геовизуелизација везује за основне елементе карто-
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графског истраживања, а да је картографска пракса део истраживања и 
бројних других наука (нпр. део науке о комуникацији).  

Спектар истраживања везаних за картографију и ГИС изузетно је 
обиман и не може бити категорисан у једну дисциплину или се везати 
само за једну дисциплину. Гуерин [Guerin] (2004), Поре [Poore] (2003) и 
Шурман [Schuurman] (2003) наводе да ГИС није чаробна црна кутија 
која даје смислене резултате геопросторне анализе и ствара задивљујуће 
слике. Корисник битно утиче на тај процес и потребна су му теоријско-
методолошка, научна знање. Проблем који често постоји у пракси јавља 
се у разлици између оних који напредују у техничком и оних који напре-
дују у научном погледу. Крак и Ормелинг [Kraak & Ormeling] (2011) на-
воде да су онлајн карте у сталном фокусу истраживања картографско-
методолошког напретка, а основне техничко оријентисане области 
истраживања везане су за ГИС. Картографска пракса за дигиталне изда-
вачке платформе мора бити дефинисана тако да се начин коришћења 
различитих алата и апликација не сме ограничити на могућности одре-
ђене софтверске или хардверске платформе, већ треба да буду независно 
применљиви и да користе нове могућности дигиталних уређаја. Карто-
графска истраживања активно доприносе овом процесу испитивања но-
вих техника како би се побољшали општи принципи картографског ди-
зајна у дигиталном објављивању. Потребно је „преместити” принципе 
дизајна с изолованих апликација у целокупна решења која раде на раз-
личитим дигиталним платформама (Hennig, 2016, р. 155-159, 161-164). 
Картографски дизајн утиче на целокупан процес коришћења карте и 
пренос поруке. Начин на који се анализирају подаци и какви резултати 
произлазе из тог процеса, поред картографског метода, одређује и дизајн 
карте. Процес обраде просторних и статистичких података од суштин-
ског је значаја за резултате картирања. Посебно се то односи на израду 
комерцијалних пројеката. Стандарди на којима се заснива кориснички 
интерфејс и употребљивост, у пракси су углавном постављени на комер-
цијално донетим одлукама о проширењу могућности платформе за ди-
гитално картирање, а не на основу разматраних избора најбољих облика 
визуелизације у пракси. На пројектима који нису толико окренути ко-
мерцијалним трендовима, везе с академским истраживањима јаче су, па 
је самим тим и квалитет визуелизације и дизајна виши. 

Hennig (2016, р. 161) истиче да је потребна стандардизација пра-
вила за дигиталну картографску праксу. Принципи за дигитално карти-
рање треба да обухвате концепт пројектовања, стварања и коришћења 
дигиталних карата. Развој нових принципа мора бити оријентисан на 
техничке могућности формулисане изван специфичних начина 
техничке реализације. Као што постоје принципи дефинисани за еле-
менте садржаја карте, симбола, боја, назива и др., без објашњења да ли 
се они примењују помоћу оловке и папира или софтвера за дизајн, тако 
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треба да постоје и принципи дефинисани за дигиталне карте које постају 
део алатног оквира за дигиталну употребу. 

 
КОМПЛЕКСНОСТ КАРТОГРАФСКОГ МЕТОДА 
 
Моделовање садржаја и употреба карата доживљава велике про-

мене због брзог развоја дигиталних технологија, све већих потреба за ге-
ореференцираним информацијама и управљањем подацима. Улога кар-
тографије је да пронађе адекватне графичке начине представљања и до-
бијања визуелно-просторних информација, oпредмећивањем кроз кар-
тографисањe специфичног графичког модела ‒ карте. Применом карто-
графског метода „у процесу истраживања и картографисања настаје спе-
цифичан графички модел ‒ карта” (Sretenović, 1989, str. 57).  

Картографски метод је комплексан, системски и неопходан у свим 
просторним наукама. Кроз поступак картографисања опредмећење кар-
тографског метода настаје применом математичко-картографских и 
конкретних картографских методи (методи представљања рељефа и ме-
тоди тематског картографисања), као и конструкционих метода (методи 
конструисања садржине). У процесу картографске интерпретације при-
мењују се конкретни картометријски методи (морфометрија, семиоме-
трија и др.). Значи, процесно спровођење картографског метода омогу-
ћава систем картографских методи (Sretenović, 1989, str. 57). Методи 
картографског представљања садржине карте и картометријски методи 
омогућавају когнитивну интерпретацију карте. Квалитет презентовања 
квантитативних, квалитативних и структурних карактеристика геопро-
сторних појава и процеса и могућност њихове анализе, синтезе и компа-
рације, зависи од избора метода картографисања и избора примењених 
картографских изражајних средстава. Односно, количину и квалитет 
информација које пружа карта дефинише примењен метод картографи-
сања кроз својства: метричност, изражајност, прегледност и очиглед-
ност. 

Примена одговарајућег картографског метода треба да омогући 
аналитички и синтетички приказ изучавања и оцене квантитативних и 
квалитативних карактеристика представљених показатеља, њихових 
функционалних и суштински међусобно повезаних и условљених веза, у 
циљу истицања типичног, специфичног и суштинског. Графичко решење 
захтева прилагођавање картографских изражајних средстава примење-
ном картографском методу, како би се остварила когнитивна интерпре-
тација карте. Знак и боја су примарна средстава за пренос информација 
о појавама и процесима представљеним на картама. Коришћењем зна-
кова и боје најефикасније се преноси порука. 

Примена савремених метода геовизуелизације омогућава флекси-
билност неопходних апликација (интерактивност, анимација, мултиме-
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дија, мултиваријантне презентације). Картом се значења великог броја 
података јасно и прегледно интерпретира великом броју корисника. При 
визуелизацији геоподатака бира се картографски метод који смисаоно 
најцелисходније тумачи појаве и процесе геопростора. Да би се што боље 
картографски представила стварност, подаци се графички интегришу у 
односу на тематски значај. 

Представљање рељефа хипсометријском методом карактерише 
примена боја, како би се очигледније истакли висински односи облика 
рељефа и његова општа прегледност, као и пластичан ‒ природан (про-
сторни) изглед облика рељефа (Слика 1). Трансформација комплексних 
података у визуелно једноставну слику ‒ модел који симулира реалност, 
омогућава бржу и бољу интерпретацију стварности. 

 
Слика 1. Представљање рељефа Борске и Зајечарске обласи  

хипсометријском методом 
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Расправе о теоријским концептима картографије истакле су у први 
план семиотички концепт. Према Бертину [Bertin] (1967), покретачу 
графичке семиологије у картографији, графичко представљање јесте 
транскрипција ‒ у графичком систему знакова једне мисли, једне 
информације, до које се дошло помоћу било ког система знакова. По 
Сретеновићу (1989), семиоразмерно картирање је метричко представ-
љање нумеричких величина картираног предмета помоћу метрика гео-
метријске фигуре. 

 

 
Слика  2. Упоређење броја становника Борске и Зајечарске обласи 1971/2011. 

у односу на 1961. годину 
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Применом метода картодијаграма и семиоразмерности у процесу 
картирања и интерпретирања тематске садржине карте ‒ Упоређење 
броја становника Борске и Зајечарске обласи 1971/2011. у односу на 
1961. годину, омогућена је метричност, прегледност и очигледност де-
мографског показатеља (Слика 2). Применом диференцираног вида се-
миоразмерног картографисања, на карти су представљене промене броја 
становника током дефинисаног периода, као основног просторно-вре-
менског показатеља на једноставан и размеран начин. На тај начин 
истакнуте су графички разлике нумеричког израза специфичности тре-
тиране тематике: моделовање истородних демографских показатеља у 
односу на један изабрани, базни показатељ (промена броја становника 
по годинама пописа у односу на изабрану, базну годину). Семиоразмер-
ним конструисањем знакова омогућено је директно семиометрисање ‒  
очитавање и израчунавање картографисаних нумеричких вредности по-
казатеља. 

Спектар примене кориснички оријентисаних модела картограф-
ске визуелизације све више се развија. У бројним научним и практичним 
областима примене геоподатака као основе сазнања, форме картограф-
ске визуелизације у фокусу су истраживања. Проблематика визуелног 
идентификовања и разумевања реалних и апстрактних компонената ге-
опросторног садржаја захтева развијену картографску праксу. Неоп-
ходна знања о геопросторним компонентама не зависе само од квалитета 
геореференцираних података, већ и од начина њихове визуелизације. 
Сложеност и разноврсност проблематике картирања и презентације, ка-
рактеристике геопросторног садржаја успешно се остварују применом 
картографског метода.  

Гносеолошки смисао картографског метода јесте примарни циљ 
геовизуелизације и обухвата: 

- просторну дефиницију појава (просторна локализација и уза-
јамне релације), 

- временску корелацију појава и процеса реалне стварности и 

- еволутивност и суштинску дефиницију појава и процеса реалне 
стварности (одређивање и изражавање квантитативних и ква-
литативних карактеристика појава и процеса). 

Дигиталне техничке могућности омогућавају динамичку карто-
графску визуелизацију геоподатака. Карта представља средство за саоп-
штавање геоподатака који су у функцији потреба корисника карте. Њен 
значај је велики и огледа се кроз графичко-нумеричке форме приказа 
сазнања и искуствено, праксом стечене и репродуковане облике спознаје 
геопростора. Поступак картографске визуелизације карактерише: 

- просторно-временска експлицитност, 
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- садржајна концизност, 

- графичка једноставност, 

- атрактивност, 

- уверљивост, 

- интерактивност са дефинисаним степеном манипулације пара-
метрима тематске структуре, 

- контролисана могућност трансформације у друге формате, 

- практичан значај и 

- верификовање у пракси. 

У савременом геоинформатичком друштву предмет, метод и улога 
картографије добија ново, системско и интегративно значење. Карта 
представља специфичну базу података и као графичко-нумеричка 
форма објективизације стварности основа је у процесу размене геопро-
сторних информација. Према Берљанту [Берянт] (1996), „картографија 
је наука о системском информационо-картографском моделовању и саз-
нању геосистема, а карта је сликовно-знаковни геоинформациони модел 
стварностиˮ. Ранија ограничења: одабир података, начини њихове пре-
зентације, доступност, дистрибуција геоподатака и др., превазилазе се 
применом информационо-комуникационе технологије (ИКТ). Приступ 
дистрибуираним географским подацима и апликацијама за обраду про-
сторних података постао је једноставнији развојем интернета. Суштина 
истраживања мења се у основи, кроз начин организовања и приказивање 
геоинформација применом ГИС-а. Коришћењем ГИС алата побољшава 
се визуелни и аналитички квалитет информација које пружају карто-
графски модели. Као средство комуницирања у визуелном процесу чо-
вековог мишљења и истраживања проширује се и схватање основних кар-
тографских појмова: карта и картирање. „Једном формирана дигитална 
карта у ГИС-у је ‛жива’ карта просторне анализе, јер могућност инте-
рактивних упита и уређивања података од стране корисника има широк 
опсег модификовања и креирања новог садржајаˮ (Јовановић, 
Живковић, 2017, стр. 502). Дигитална визуелизација геореференцираних 
података обезбеђује виши ниво ефикасности презентације и већу доступ-
ност сазнања о геопростору. 

Географска визуелизација односи се на графички приказ геопода-
така, чија је основна намена побољшање разумевања просторних односа, 
концепта, услова, процеса. Геовизуелизација представља синтезу научне 
визуелизације, картографије, анализе просторних података и ГИС-а, 
како би се развила теорија, методи и алати за визуелно истраживање, 
анализу и приказивање географских података (MacEachren, Kraak, 
2001). Технике геовизуелизације омогућавају кориснику издвајање и 
истраживање огромне количине информација, спровођење обимних 
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измена приказа података, различити угао посматрања, промену услова 
који омогућују упоређивање битних чињеница, сагледавање међусобних 
релација и карактеристика елемената геопростора (Јовановић, 
Живковић, 2012, стр. 191). Карта пружа визуелно интегралну слику кон-
кретног простора и као таква извор је геоинформација за различите ана-
лизе и презентације садржаја геопростора. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
Потребе коришћења података о окружењу у којем се одвијају људ-

ске активности све су веће. Визуелна презентација систематизованих ге-
оподатака, у циљу добијања комплексних информација о геопростору, 
најбоље се остварује израдом картографских модела (2Д, 3Д и 4Д). Карта 
представља својеврсну базу података за бројна истраживања и анализе о 
компонентама геопростора. Картом се омогућава материјализација саз-
нања о реалном свету и графичко-визуелна интерпретација тог сазнања.  

Дигитална технологија проширила је могућности геовизуелиза-
ције, повећала аналитички потенцијал картографских модела, дистрибу-
цију просторних, временских и атрибутивних информација великом 
броју корисника. Неопходна знања о геопросторним компонентама не 
зависе само од квалитета геореференцираних података већ и од начина 
њихове визуелизације. Сложеност и разноврсност проблематике карти-
рања и презентације карактеристика геопросторног садржаја успешно се 
остварује применом картографског метода. Кроз поступак картографи-
сања опредмећење картографског метода настаје применом матема-
тичко-картографских и конкретних картографских метода (методи 
представљања рељефа и методи тематског картографисања), као и кон-
струкционих метода (методи конструисања садржине).  

Проблематика визуелног идентификовања и разумевања реалних 
и апстрактних компонената геопросторног садржаја захтева развијену 
картографску праксу. Количину и квалитет информација које пружа 
карта дефинише примењен метод картографисања кроз својства: 
метричност, изражајност, прегледност и очигледност. При визуелиза-
цији геоподатака бира се картографски метод који смисаоно најцелис-
ходније тумачи појаве и процесе геопростора. Графичко решење захтева 
прилагођавање картографских изражајних средстава примењеном кар-
тографском методу како би се остварила когнитивна интерпретација 
карте. 
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Dragica M. Živković 
 
 
 
 

CARTOGRAPHIC METHOD IN THE CONTEXT OF  
GEOVISUALIZATION 

 
Summary 

 
Cartography, an activity as old as human consciousness, arose as a 

need to inventory space. Human beings originally expressed the knowledge 
of the environment in which they lived through painting. In modeling and 
presenting the research results, all spatial sciences (geography, history, 
biology, etc.) use the cartographic method through the mapping of a specific 
graphic model-map. Modern, dynamic development of practical 
cartographic activity is influenced by information and communication 
technologies. In the information society, maps become the basic means of 
interactive, dynamic exploration of geospatial databases. 

Digital technology has changed the traditional ways of creating, 
presenting and using maps. The cartographic visualization of different types 
of real-world data enables faster and more intensive production and 
reproduction of information. Maps for the GIS are the main source of data 
and a way of visualizing information of the input data and the results of 
each analysis simultaneously. The spatial information presented on the map 
in digital form provides the ability to integrate and interconnect with 
different databases. 

Key words: cartography, cartographic method, geovisualization, 
information 
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ПОТЕШКОЋЕ У КОГНИТИВНОМ РАЗВОЈУ ДЈЕЦЕ И  
НАСТАВА ГЕОГРАФИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

 
Инклузија дјеце са потешкоћама у развоју у васпитно-

образовни систем подразумијева отвореност за све ученике, без 
обзира на врсту потешкоће у развоју. Сваки ученик са потешко-
ћама у развоју треба да се осјећа прихваћено у школи, што се 
постиже индивидуализованим приступом и прилагодбом 
наставних метода специфичним потешкоћама. На тај начин 
омогућава се дјетету да оствари како постојеће потенцијале тако 
и да их унаприједи, чиме се, поред стицања потребних академ-
ских вјештина, избјегавају секундарни психолошки поремећаји, 
а постиже се социјална интеграција дјетета. Специфичност гео-
графије као наставног предмета огледа се у томе да се подразу-
мијева више развијених когнитивних способности него што је то 
случај са другим наставним предметима. Поред читања, писања 
и разумијевања односа узрока и посљедица, проблем дјеци са 
специфичним потешкоћама могу представљати и сналажење у 
простору, просторни односи, схватање пропорција, циљанa 
опсервација, примјена географске карте. Циљ овог рада био је 
да се анализом релевантне методичкогеографске и психолошке 
литературе направи увид у тренутно стање у овој области, те да 
се лоцирају потешкоће везане за специфичне развојне когни-
тивне потешкоће као што су: гранична и лака ментална ретар-
дација, дислексија, дисграфија, дискалкулија, дефицит пажње. 
Размотрене су и методе у настави географије које би, слиједећи 
ревидирану Блумову таксономију, биле адекватне и адаптиране 
према специфичним развојним когнитивним одступањима. 

Кључне ријечи: когнитивне потешкоће, настава геогра-
фије, Блумова таксономија, основна школа 
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ДИЈЕТЕ СА ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ 
 
„Дете са тешкоћама у развоју је дете са потребом за посебном бри-

гом, а дете са потребом за посебном бригом је дете“ (из Конвенције УН 
о правима дјетета, према Hrnjica, 2011, стр. 31). Овакво полазиште 
основа је инклузивног приступа у образовању. У литератури често се на-
илази на термине као што су „ометеност“, „оштећење“, „неспособност“, 
„хендикеп“ и користе се у складу са препорукама система, које је усво-
јила Свјетска здравствена организација, при чему се ти термини користе 
у ширем смислу тамо гдје је то оправдано клиничком традицијом (WHO, 
1992, стр. 5). Неки подаци показују да су родитељи мање осјетљиви на 
стигматизујуће називе за сопствену дјецу уколико су задовољени прак-
тични аспекти подршке у одгоју и образовању њихове дјеце (Šekspir, 
1979). Ипак, у овом раду се користи термин „потешкоће“, између оста-
лог, и зато што обухвата и ону дјецу чија развојна одступања не морају 
бити клинички значајна, али представљају ометајући фактор у праћењу 
редовне наставе, традиционално конципиране према мјерама просјека 
популације дјеце типичног развоја. Пратећи опште трендове инклузије у 
образовању, вриједи подсјетити се да „дете са физичким или менталним 
сметњама треба да ужива пун и квалитетан живот у условима који обез-
беђују достојанство, унапређују самопоуздање и олакшава његово ак-
тивно учешће у заједници“ (Конвенција УН о правима детета, члан 23, 
према Mitić, 2011, стр. 4). Ефикасна брига о дјеци са тешкоћама у развоју 
подразумијева, у оквиру поменуте посебне бриге, стварање додатних по-
годности, попут индивидуализованог приступа у настави, а које би биле 
услов за постизање оптималаног развоја унутар датих способности. По-
себан проблем дјеце која имају потребу за посебном бригом јесте чиње-
ница да она не представљају хомогену групацију. Приједлог за класифи-
кацију функционалних поремећаја који се односи на дјецу са посебним 
потребама укључује и „поремећаје когнитивних, интелектуалних, пер-
цептивних и функција пажње, а који обухватају све степене менталне за-
осталости, тешкоће у учењу изазване органским или социјалним узро-
цима, говорне дисфункције, поремећаје пажње, и слично“ (OECD/CERI, 
1988, према Hrnjica, 2011, стр. 32; Hrnjica, 2014, стр. 13). У оквиру овако 
широко организоване класификације само једног сегмента овај рад је 
оријентисан на развојне потешкоће које се могу подвести под поменути 
појам когнитивних потешкоћа. 

 
ПОТЕШКОЋЕ У КОГНИТИВНОМ РАЗВОЈУ 
 
Когнитивне функције (лат. cognitivus, онај који се односи на споз-

нају, спознајни) односе се на широки опсег сазнајних активности које 
укључују опажање, обраду сензорних информација, мишљење, памћење, 
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учење, пажњу, логичко расуђивање, закључивање. Адекватна очуваност 
ових функција потребна је за цјелисходан процес како учења уопште 
тако и за учење у школском контексту. Развојна одступања у појединим 
функцијама могу у значајној мјери ометати наставни процес нормиран 
према типичној популацији дјеце. Како је поменуто, чак и када је у пи-
тању велика групација дјеце са интелектуалним и когнитивним  пореме-
ћајима, присутне су велике варијације у облику и степену присуства раз-
војног одступања. У истој групи налазе се дјеца са потешкоћама у инте-
лектуалном развоју означеним као ментална заосталост која се односи 
на опште когнитивне способности, и дјеца са специфичним когнитивним 
потешкоћама, као што су проблеми са савладавањем читања (дислек-
сија) и рачунања (дискалкулија). Различити су и узроци и посљедице 
ових развојних потешкоћа, а сходно томе и приступи у наставном про-
цесу које треба примијенити. 

У категорију општих когнитивних потешкоћа сврстава се мен-
тална заосталост (F70-79) и означава стање заустављеног или непотпуног 
психичког развоја, које се карактерише поремећајем оних способности 
које се појављују током развојног периода и доприносе општем нивоу 
интелигенције, као што су когнитивне, говорне, моторне и социјалне 
способности (ICD-10/МКБ-10, WHO, 1992). Ментална заосталост односи 
се на дефицит општих способности које обухватају функције опажања, 
представа и памћење. Интелигенција није јединствена карактеристика, 
већ је одређена склопом различитих специфичних способности, што је 
од великог значаја за наставни процес. За менталну ретардацију, у од-
носу на степен, карактеристична је неусклађеност профила способности. 
Када је у питању лака ментална ретардација (IQ 50-69, F70), могуће је 
остварити способност читања, писања и рачунања (WHO, 1992, стр. 205). 
Лако ментално заостала дјеца показују заостајање у развоју визуелне 
перцепције, тешкоће у разумијевању значења опаженог, нереално опа-
жање средине  у односу на себе, отежан процес анализе и синтезе и оси-
ромашено схватање опажених појава. Лакше увиђају разлике међу пред-
метима него сличности, што указује на недовољну способност апстрак-
ције и генерализације, а мисаони ток им је ригидан. 

Када је у питању умјерена ментална заосталост (IQ 35-49, F71, 
МКБ-10), у школском систему напредовање је ограничено, само извје-
стан број може овладати читањем, писањем и рачунањем. Образовни 
програми који обезбјеђују погодности за развој овако ограничених спо-
собности специфично су прилагођени и не уводе се у процес инклузивне 
наставе, већ у специјално образовање. Дјецу са тешком и дубоком мен-
талном ретардацијом није могуће укључити у формални образовни про-
цес. 

У контексту редовног школовања чешће се наилази на специфичну 
групу когнитивних потешкоћа, која је у Међународној класификацији 
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менталних поремећаја и поремећаја понашања класификована као „спе-
цифични развојни поремећаји школских вјештина“, унутар шире кате-
горије Поремећаја психичког развоја (МКБ-10, F81). 

Специфични поремећај читања (дислексија) (F81.0) односи се на 
отежано препознавање прочитаних ријечи, разумијевање прочитаног, 
вјештине читања на глас, као и извршавање задатака који захтијевају чи-
тање. Овакве потешкоће у читању често се појављују истовремено са спе-
цифичним развојним поремећајима говора и језика, који им често и 
претходе. Тешкоће у разумијевању прочитаног огледају се у немогућно-
сти да се прочитано преприча, немогућности да се изведу закључци из 
прочитаног и у потреби да се више користи опште знање, него информа-
ције из одређеног текста да би се одговорило на питања о прочитаном 
тексту (МКБ-10). 

Специфични поремећај рачунања назива се и развојна дискалку-
лија (F 81.2) и односи се на дефицит способности у области рачунских 
радњи. Дискалкулија је рјеђе истраживана у односу на дислексију, али се 
показује да су овдје аудио-перцептивне и вербалне способности у грани-
цама нормалног, док су оштећене визуо-перцептивне и визуо-спаци-
јалне способности. Ово је од значаја за адекватно савладавање неких про-
грамских циљева у оквиру наставе географије, као што су усвајање садр-
жаја из математичке географије и картографије, рачунање размјера и сл. 

Поред поменутих специфичних развојних поремећаја школских 
вјештина, у школском контексту често се наилази на хиперкинетичке по-
ремећаје (МКБ-10, F 90). Ова група потешкоћа обухвата, поред претје-
рано изражене моторичности, и когнитивне тешкоће које се означавају 
као дефицит (усмјерене, вођене) пажње. У новије вријеме чешће се ко-
ристи појам дефицита пажње са хиперактивношћу, ADHD (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder), према америчкој класификацији, DSM 
(Diagnostic and Statistic Manual of Disorders). Немогућност одржавања 
пажње најуочљивији је у структурисаној, организованој ситуацији која 
захтијева висок степен самоконтроле, као што је наставни процес. Тада 
таква дјеца показују и моторни немир и ометају процес наставе. Нај-
чешће ова дјеца немају дефицит интелектуалних способности, али је 
потребно ускладити наставне захтјеве према индивидуалном ритму 
пажње дјетета. Иако овакав приступ изискује додатни ангажман настав-
ника, резултат је продуктиван за извођење наставе на нивоу цијелог раз-
реда. 

Дислексија, дискалкулија и поремећаји пажње не појављују се 
нужно са интелектуалним дефицитом: многа дјеца с оваквим потешко-
ћама имају високе интелектуалне потенцијале. Интелектуалне спосо-
бности такве дјеце продуктивна су основа за развијање метакогнитивних 
стратегија које би погодовале њиховим могућностима везаним за зах-
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тјеве наставног процеса. Ученици који имају способност да надгледају и 
контролишу сопствене когнитивне процесе могу унаприједити и своје 
стратегије учења и рјешавања проблема, те тако постижу и боље резул-
тате у учењу (Stojaković, 2002). Дефицит у неким когнитивним способно-
стима може бити превладан адекватним стратегијама учења базираним 
на метакогнитивним способностима, чему претходи и адекватно обли-
кован наставни задатак. На основношколском узрасту ученицима је још 
увијек потребна подршка у избору адекватних стратегија учења с обзи-
ром на дату ситуацију учења, што изузетан значај има управо у случају 
дјеце са когнитивним потешкоћама.   

Поједине државе разликују се према узрасту када званично школо-
вање почиње, по наставним плановима и по томе шта се очекује да дјеца 
науче до одређеног израста (МКБ-10, WHO, 1992). Имајући то у виду, 
тешко је компаративно посматрати податке на које се наилази у реле-
вантној литератури, а који се односе на дјецу која когнитивно одступају 
од типичног развоја. Такође, отежано је успостављање операционалних 
дефиниција школских вјештина, што као посљедицу има и неусаглаше-
ност практичног приступа у индивидуализованој настави са таквом дје-
цом. 

 
СПЕЦИФИЧНОСТИ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ У КОНТЕКСТУ  
ИНКЛУЗИЈЕ ДЈЕЦЕ СА ПОТЕШКОЋАМА У  
КОГНИТИВНОМ РАЗВОЈУ 
 
Инклузија дјеце са потешкоћама у развоју у васпитно-образовни 

процес темељи се на томе да је сваком дјетету потребно, у заједници и 
сарадњи са осталом дјецом, осигурати услове за оптимални развој. Та-
кав, оптималан развој захтијева пружање помоћи и подршке у оквиру 
свих предмета, па и географије. Географију као наставни предмет одли-
кује комплексност потребних когнитивних способности које нису од 
таквог значаја у другим областима. Поред вербалних способности и аде-
кватно савладане вјештине читања, потребне су и визуо-перцептивне, ви-
зуо-спацијалне и нумеричке способности. Са становишта географије, 
најшире речено, од значаја је да се когниција односи на то како једна 
особа разумије свијет и како дјелује у њему. Када је у питању настава 
географије у основној школи, она почиње у оквиру интегрисаних пред-
мета у нижим разредима основне школе, када још увијек није извјесно 
да су сва дјеца досегла потребан когнитивни развој, што се нарочито од-
носи на дјецу лимитираних интелектуалних способности. Дјеца са спе-
цифичним когнитивним потешкоћама тек бивају на адекватан начин 
идентификована. Кад су у питању дјеца са тешкоћама у учењу, како на-
води Алегри, географија постаје дисциплина која може да одговори њи-
ховим потребама и која има велики потенцијал за подучавање, јер путем 



 
Ирена З. Станић, Милка А. Грмуша 

 440 

вјежбања вриједности и организацијом одговарајућег знања, може се 
нагласити и истакнути обрада информација које се одвијају на основу 
когнитивног стила особе (Allegri, 2015). 

Ресник-Планинц и Колник (Resnik-Planinc, Kolnik, 2016, стр. 108) 
констатују да је за ученике са потешкоћама у развоју, будући да је ово 
изузетно хетерогена група, немогуће изабрати исте наставне процесе и 
исте материјале за учење и подучавање за све. Не постоји доминантан 
процес у третману ове популације, те се наставници налазе пред изу-
зетно изазовним задатком који захтијева много знања, разумијевања и 
прилагођавања. То, међутим, не значи да је приликом инклузије потре-
бно уводити посебне облике и методе рада у наставни процес, већ је 
потребно ускладити и прилагодити већ постојеће. Дакле, код организа-
ције наставе географије потребно је посебну пажњу посветити прилаго-
ђавању облика и метода рада, наставних средстава и помагала учени-
цима са потешкоћама у развоју, зависно од врсте потешкоће.  

Код ученика са потешкоћама у когнитивном развоју као што су 
случајеви граничне и лаке менталне ретардације, како Андриловић и 
Чудина-Обрадовић (Andrilović, Čudina-Obradović, 1996, стр. 184) наводе, 
типично је конкретно мишљење везано за одређену реалну ситуацију. 
Ови ученици нису способни за апстракцију и генерализацију и зато се 
тешко сналазе у школи која захтијева уочавање битног и закључивање о 
општим начелима.  

Индивидуализован програм за овакву дјецу, поред индивидуализо-
ваног темпа рада, захтијева оптимално прилагођене методе рада, 
наставна средства и облике рада. Када су методе рада у питању, неоп-
ходно је користити сва дјететова сензорна подручја (вид, слух, њух, окус, 
кинестетику). Географија као предмет пружа велике могућности при-
мјене таквих метода, у складу са могућностима самих ученика. При томе 
је нарочито значајна примјена принципа очигледности у настави. Прин-
цип очигледности један је од темељних принципа у настави географије. 
Још се Јан Амос Коменски (1592-1670), велики чешки педагог и рефор-
матор школства, залагао за увођење географије као предмета. У својим 
дјелима „Didactica Magna“ и „Orbispictus“ Коменски је наглашавао важ-
ност учења путем чула, посматрањем и запажањем, и такво учење је на-
зивао „учење из прве руке“. Он наводи да се настава географије треба 
заснивати на принципу посматрања и завичајне наставе и да ученици 
треба да уче о стварима и појавама које их непосредно окружују (Köhler, 
према: Šimleša, 1951, стр. 8). Због свега наведеног, препоручљиво је у 
раду са ученицима са потешкоћама у когнитивном развоју у настави ге-
ографије користити мултисензорне методе које омогућавају коришћење 
различитих чула. Значајна у настави географије јесте и метода демон-
страције и илустрације. Она укључује коришћење очигледних наставних 
средстава у настави географије као што је примјена карти, слика, фил-
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мова, аудио-визуелних материјала, шема, графичких приказа, модела и 
сл. Код методе илустрације неопходно је да ученици цртају карте, гра-
фиконе. При томе треба водити рачуна да се не користи превише велики 
број наставних средстава јер то може да буде сметња код самог процеса 
учења.  

Kада су у питању дјеца са нижим когнитивним (интелектуалним) 
способностима, индивидуализација географских садржаја има извјесне 
специфичности. Андриловић и Чудина-Обрадовић (Andrilović, Čudina-
Obradović, 1996, стр. 185) наводе да ови ученици показују јасне знакове 
мање ефикасних процеса обраде података. Прије свега, они имају много 
мањи капацитет сензорног складишта, што значи да при перципирању 
обухватају мање података него остали ученици. И оперативно (кратко-
рочно) памћење тих ученика мањег је капацитета него код просјечно и 
натпросјечно развијених ученика, а позивање из складишта дугорочног 
памћења отежано им је и успорено, па се могу досјетити мање поједи-
начних садржаја које су учили него просјечни ученици. Када је у питању 
обрада садржаја из опште географије, ученицима са нижим когнитивним 
способностима потребно је давати основне појмове полазећи при том од 
њиховог претходног знања. Исто тако, када се обрађују садржаји из ре-
гионалне географије као што је изучавање континената, потребно је пре-
зентовати основне чињенице о континентима како би ученици могли 
комплетирати слику о њима. При томе треба водити рачуна да се број-
чани подаци смање на минимум а да се представе о величинама стичу 
међусобним упоређивањем континената. Ови ученици су у стању да 
заврше школске програме са нижим образовним стандардима, могу да 
уче основне вјештине и знање. 

Када говоримо о индивидуализацији и диференцијацији у когни-
тивном подручју у настави географије, корисне импликације могу се 
наћи у Блумовој таксономији. Стојаковић (1999, стр. 46) наводи да је је-
дан од крајњих циљева Блумове таксономије диференцирани приступ и 
индивидуализована настава. Наставу би требало прилагодити сваком 
ученику појединачно, у складу са његовим могућностима, како би се 
оптимално искористили постојећи капацитети и приближили вишем ни-
воу когнитивног развоја. Добро разрађена таксономија требалао би да 
помогне не само стицању трајног и квалитетног знања већ и ефикасној 
индивидуализацији процеса наставе.  

Према ревидираној Блумовој таксономији, издвојено је шест кате-
горија усклађених према нивоу когнитивних процеса унутар којих је де-
финисано 19 поткатегорија (Табела 1). Нижи нивои когнитивних про-
цеса јесу запамтити, разумјети и примијенити, док су виши нивои ког-
нитивних процеса анализирати, вредновати и стварати.  
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Примјена Ревидиране Блумове таксономије омогућава израду пи-
тања и задатака из географије, како за ниже тако и за више когнитивне 
нивое. За ученике са граничном и лаком менталном ретардацијом зна-
чајни су нижи когнитивни нивои запамтити, разумјети и примијенити. 
Географски наставни садржаји пружају велике могућности за развој 
мишљења, расуђивања и закључивања. При том ученицима треба омогу-
ћити да самостално закључују и да схвате узрочно-посљедичне („aко... 
онда...“) везе између географских природних и друштвених елемената, 
појава и процеса. 

Табела 1 
Структура димензија когнитивних процеса према Ревидираној таксономији 

(адаптирано, извор: Krathwohl, 2002) 
Когнитивни процеси Категорије Поткатегорије 

 1.0. Запамтити 1.1.Препознавање 

 

 

Нижи ниво 

 1.2. Присјећање 

2.0. Разумјети 2.1. Интерпретирање 

 2.2. Навођење примјера 

 2.3. Класификовање 

 2.4. Сажимање 

 2.5. Закључивање 

 2.6. Упоређивање 

 2.7. Објашњавање 

3.0. Примијенити 3.1. Извршавање 

  3.2. Имплементирање 

 

 

Виши ниво 

4.0. Анализирати 4.1. Диференцирање 

 4.2. Организовање 

 4.3. Приписивање 

5.0. Вредновати 5.1. Провјеравање 

 5.2. Критиковање 

6.0. Стварати 6.1. Генерисање 

 6.2. Планирање 

 6.3. Произвођење 
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Примјери за ниже когнитивне нивое запамтити, разумјети и при-
мијенити, који могу послужити као оријентација за израду питања и за-
датака за ученике са потешкоћама у когнитивном развоју, наведени су у 
Табели 2. 

Табела 2 
Примјери питања  и задатака из географије за ниже нивое когнитивних 

процеса према Ревидираној Блумовој таксономији 
Ниво когнитивних 
процеса 

       Примјери питања и задатака 

1.0 Запамтити 1. Присјети се шта значи појам …(миграције) 
2. Наброј  најзначајније …(ријеке) 
3. Како се зове …(највиши врх) 
4. Пронађи на карти …(вјеначне планине) 
5. Присјети се подјеле…(рељефа) 
6. Гдје се налази …(држава) 
7. Који је главни … (град) 

2.0 Разумјети 1. Објасни утицај... 
2. Образложи „ако... онда...“ везу између... 

(климе и вегетације) 
3. Како би ти описао/ла...? 
4. Пронађи разлике између... 
5. Наведи примјере који подупиру.... 
6. Шта је крајњи резултат...? 

3.0 Примијенити 1. Пронађи на карти... 
2. Наведи примјере... (облика рељефа) 
3. Нацртај графикон користећи... (податке о 

броју становника) 
4. Пронађи и фотографиши... ? 
5. Нацртај границе уз помоћ... 
6. Уз помоћ оног што си научио/ла, направи 

модел... 

 
Због свега наведеног, код ученика са потешкоћама у развоју као 

што је гранична и лака ментална ретардација неопходно је, приликом 
индивидуализације, наставу географије заснивати на: 

1. принципу очигледности - усвајање мањег броја географских 
чињеница и апстрактних садржаја а коришћење што је могуће 
више конкретних наставних средстава и конкретних примјера; 

2. принципу поступности, уважавајући начела од ближег ка да-
љем, од једноставног ка сложенијем, од конкретног ка 
апстрактном и од познатог ка непознатом; 
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3. на повезивању садржаја учења географије с искуством ученика 
и могућностима њихове примјене у свакодневном животу ко-
ристећи се конкретним примјерима из живота; 

4. на овладавању ефикасним стратегијама учења, прије свега 
потребно је научити такву дјецу како размишљати и како учити 
(подстицати метакогнитивне технике) и награђивати их за до-
бар резултат, што доводи до повећања њихове мотивације;  

5. на структурисању ситуација у разреду ради успјешније соција-
лизације дјетета – примјењивати групни облик рада, радио-
нички приступ или рад у пару, интерактивну наставу и сл.; 

6. укључити елементе програмираног учења јер када повратна 
информација дјелује само корекцијски, не мора изазвати и пот-
крепљење; тек када повратна информација дјелује на емоције, 
може имати и мотиваторни карактер (Andrilović, Čudina-
Obradović, 1996); 

7. организовати „пројектно“ савладавање задатака: кроз рад на 
једном пројекту обухватити више предвиђених наставних ци-
љева. 
 

У настави географије могу се манифестовати и специфичне когни-
тивне потешкоће као што су потешкоће у читању (дислексија), поте-
шкоће у писању (дисграфија), неспособност разумијевања симбола (ди-
симболија), неспособност разумијевања симболичке ознаке броја за по-
јам количине (дискалкулија), дефицит пажње или хиперактивност и 
друге. Андриловић и Чудина-Обрадовић (1996, стр. 129) констатују да 
специфичне тешкоће у учењу као што је дислексија нису посљедица не-
достатка интелигенције или неповољних услова развоја (васпитна за-
пуштеност). Често уз дислексију дијете показује и тешкоће у писању 
(дисграфија, дисортографија), али је уобичајено да се ти поремећаји у 
настави третирају као „дислексија“. 

Кад је у питању настава географије и дислексија, Алегри (Allegri, 
2015, стр. 89) наводи да се когнитивни стилови доводе у везу с избором 
когнитивних стратегија које се користе за рјешавање задатка и које треба 
вредновати као предност у кориштењу вјештина код ученика са потешко-
ћама као што је дислексија. Штaвише, ако узмемо у обзир да географи 
треба да одговоре на питања као што су: Гдје?, Шта?, Како се то дого-
дило?, Које су импликације произашле?, Како се њиме треба бавити у кон-
тексту за добробит човјечанства и животне средине?, лако можемо за-
кључити да ова питања могу бити разматрана као дио различитих карак-
теристика когнитивних стилова који могу бити преферирани и под снаж-
ним утицајем ученика са потешкоћама и њихових властитих стилова: не-
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вербалним и визуелним стиловима, глобалним стиловима који слиједе 
дивергентан начин размишљања. 

Код индивидуализације наставе географије у смислу постављања 
географских питања и задатака који захтијевају дивергентан начин миш-
љења, може се користити ревидирана Блумова таксономија. То су нај-
виши нивои когнитивних процеса ‒ вредновати и стварати, који обухва-
тају развој критичког и креативног мишљења (Табела 1).  

Више проведених истраживања показало је да дислексичари имају 
развијене визуелно-спацијалне способности као и развијено креативно 
мишљење (West, 1997; Beacham, Szumko & Alty 2003, Mortimore, 2003). 
Овакви ученици најчешће преферирају визуелни стил учења, па им 
настава географије пружа могућности за несметан развој кроз ко-
ришћење бројних очигледних средстава почевши од географске карте, 
преко графичких приказа, слика, илустрација, филмова и сл. Свој тале-
нат и креативност у настави географије могу да искажу кроз израду мо-
дела, албума, паноа, зидних новина, изложби, видео-записа, квизова, ко-
ристећи при томе компјутере и информациону технологију (едукативне, 
адаптиране, интерактивне видео-игре, интерактивне мапе). Такође, могу 
да направе план града, туристички водич и слично.   

Дефицит пажње или хиперактивност се огледа кроз претјеран мо-
торички немир и краткотрајну пажњу. Најчешће је повезан са тешко-
ћама у учењу, често са поремећајима у читању, а због ометајућег пона-
шања у разреду, дијете тих особина ступа у негативне интеракције с 
наставницима, осталом дјецом и родитељима (Andrilović, Čudina-
Obradović, 1996, стр. 188). Код оваквих ученика, како због поремећаја 
пажње тако и због појава потешкоћа у пажљивом читању и писању, не-
опходно је осмислити и структурисати одговарајуће активности у 
настави географије. Ученику се, у почетку, дају јасна упутства и јасни и 
кратки задаци са најважнијим информацијама. Уколико је у питању 
дужи текст, потребно га је подијелити на мање логичке цјелине, са кра-
ћим етапама рада. Ученика је неопходно стално пратити и охрабривати 
у раду. Како велики број ове дјеце има натпросјечну интелигенцију, 
потребно је у подучавању фаворизовати усмено одговарање, практичне 
активности, те подстицати дивергентно мишљење и више когнитивне 
процесе. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
Дјеца са потешкоћама у когнитивном развоју представљају, како 

смо видјели, хетерогену групу те су стога импликације у планирању 
индивидуализованог приступа у наставном процесу тим комплексније. 
Предности и погодности географије као наставног предмета састоје се у 
обухватности потребних когнитивних способности које омогућавају њи-
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хову супституцију и компензацију у наставном процесу, базирајући се 
према постојећим дјететовим способностима. На овај начин могуће је 
искористити све потенцијале дјетета. 

Настава географије темељи се на принципима очигледности и 
поступности, на коришћењу конкретних примјера из живота и конкрет-
них наставних средстава. Као таква, она пружа велике могућности при-
мјене мултисензорних метода које су у складу са могућностима ученика 
са потешкоћама у когнитивном развоју. 

У оквиру наставе географије, поред вербалних способности и вјеш-
тине читања, потребне су и визуо-перцептивне и визуо-спацијалне спо-
собности. Због тога настава географије може да, када су у питању дјеца 
са специфичним когнитивним потешкоћама, одговори њиховим потре-
бама уз уважавање њима одговарајућих когнитивних стилова и на тај на-
чин искористи њихове потенцијале. 

Ревидирана Блумова таксономија може послужити као продук-
тивна основа и за планирање индивидуализованог приступа дјеци са ког-
нитивним потешкоћама, акцентуацијом на оне когнитивне нивое које 
дијете може достићи, било да су у питању са лимитираним општим спо-
собностима било да су компромитоване неке специфичне способности.  

Имајући у виду општу добробит сваког дјетета, важно је имати у 
виду да адекватно организован наставни процес има квалитет примарне 
психолошке превенције за ментално здравље дјетета. Наиме, у случају 
неадекватног приступа у раду са дјецом која имају когнитивне поте-
шкоће, могуће је испољавање пада у школским постигнућима током ви-
ших разреда. До тога долази усљед промјене облика наставних захтјева, 
што доводи до губитка интересовања, чак и у оквирима капацитета које 
имају. Дјеца могу развити и пратеће емоционалне тешкоће, али и озбиљ-
није поремећаје понашања као секундарне психолошке поремећаје, што 
је негативни исход неадекватног приступа у настави са посљедицама 
како на образовне тако и на васпитне циљеве, те са далекосежним пос-
љедицама по ментално здравље дјеце, самосвијест, интегритет и зрелост 
личности (Hrnjica, 2011a, стр. 42). Код дјеце с одступањима у когнитив-
ним способностима емоционална компонента можда је и важнија него 
код дјеце основношколског узраста са типичним развојним током. Ово је 
важно јер у цјелисходном приступу оваквој дјеци траже се сви доступни 
канали за комуникацију и подучавање, а позитивно поткрепљење које 
треба да се огледа и у осјећању успјешности у извршавању адекватно 
адаптираних задатака.   

Већина доступних истраживања когнитивних одступања код дјеце 
школског узраста укључивала је базичне школске вјештине док је мало 
оних која су узимала специфичност и широке потенцијале географије 
као наставног предмета. Ово је од значаја с обзиром на то да се садржаји 
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из географије почињу изучавати већ на почетку школовања у оквиру 
интегрисаних предмета, те је стога значајно за успјешност у даљем току 
школовања да наставне јединице буду адекватно саображене дјеци која 
имају когнитивне потешкоће. 
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DIFFICULTIES IN COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN AND 
TEACHING GEOGRAPHY IN ELEMENTARY SCHOOL 

 
Summary 

 
The inclusion of children with disabilities in the educational system 

implies openness for all children, regardless of the type of developmental 
difficulties. Every child with developmental disabilities should feel accepted 
at school, which is achieved through an individualized approach and by 
adapting teaching methods to specific difficulties. In this way, it is possible 
for the child to fulfill  as much potential as possible as well as to enhance 
the potential, which, in addition to acquiring the necessary academic skills, 
prevents secondary psychological disorders from developing, and social 
integration of the child is achieved. The specificity of geography as a subject 
is reflected in the fact that more developed cognitive abilities are required 
than in other subjects. In addition to reading and writing and understanding 
the relationship between causes and consequences, the problem of children 
with specific difficulties can also be represented in spatial orientation, 
spatial relationships, understanding of proportions, targeted observation, 
and application of a geographical map. The aim of this paper was to analyze 
the relevant methodological and psychological literature in the current 
situation in this field, and to locate the difficulties related to specific 
developmental cognitive problems such as: border and slight mental 
retardation, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, attention deficit disorder. 
Methods of teaching geography were considered, which, following the 
revised Bloom's taxonomy, would be adequate and adapted to specific 
developmental cognitive difficulties. 

Key words: cognitive difficulties, geography teaching, Bloom's 
taxonomy, elementary school 
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укључени у рецензентски поступак. 

Анонимност: Рукописе оцјењују анонимни рецензенти. 
 
СТРУКТУРА РАДА  
 
• Наслов 
Име и презиме аутора у чланцима штампаjу се изнад наслова уз 

лијеву маргину, а у приказима и прилозима испод текста уз десну 
маргину. Иза презимена аутора потребно је звјездицом означити 
фусноту у којој ће бити његова имејл адреса. Назив и сједиште установе 
у коjоj jе аутор запослен наводи се испод имена и презимена аутора. 
Наслов (и поднаслов) штампаjу се на лијевој маргини странице великим 
словима. 

• Апстракт се састоји од 100 до 250 ријечи. Наслов рада и 
апстракт треба директно да упућују на садржај цијелог рада, без 
иједне додатне информације која би идентификовала 
аутора/ауторе. Апстракт се пише у једноструком прореду. 
Испод апстракта пишу се кључне ријечи. 

• Текст треба организовати по схеми IMRAD (Introduction, 
Methods, Results and Discussion) када садржи резултате 
емпиријских истраживања. У складу с тим текст рада мора бити 
подијељен у поглавља. Сваки нови пасус треба започети 
увлачењем првог реда за 1 цм. 

Цитати у тексту: Свако позивање на монографију, чланак или 
статистички извор треба да се означи на одговарајућем мјесту у тексту, 
тако што ће се изнијети презиме аутора, година издавања и пагинација, 
све у заградама. Прво цитирање презимена аутора у раду треба да 
садржи у угластим заградама оригинално писање: „Вебер [Weber]“. 
Цитати се наводе оним писмом којим је написан рад. Уколико је издање 
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које наводимо писано латиничним писмом, у загради наводимо 
ауторово презиме латиницом (Stevanović, 1989, str. 45). 

Ако је из контекста јасно коjи jе аутор цитиран или парафразиран, 
у парентези ниjе потребно наводити презиме аутора, нпр. Према 
Марфиjевом истраживању (1974, стр. 207), први сачувани трактат из те 
области срочио jе бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другоj 
половини ХI вијека. Ако се у парентези упућуjе на радове дваjу или више 
аутора, податке о сваком следећем раду треба одвоjити тачком и 
запетом, нпр. (Белић 1958; Стевановић 1968). 

Ако постоји више од једне референце истог аутора и године, 
додајте слова (а, б,...) уз годину издавања: „И даље потврђује ову тезу 
(Wuthnow, 1987a, p. 32) (Јовановић, 2003а, стр. 32). 

Цитате дуже од три реда треба писати као посебан параграф на 
сљедећи начин (Format, Paragraph, Indents and Spacing, Left 1cm, Right 
1cm, проред Single). 

Уколико се користи страни извор или корпус потребно га је навести 
у фусноти. У главном тексту наводи се превод. Уколико аутор чланка 
користи сопствени превод, то ће први пут назначити у фусноти. 

Од кључне је важности да се цитати и позиви на литературу у 
тексту и листа библиографских јединица на крају текста у 
потпуности слажу. Позиви на литературу и библиографске јединице 
наводе се у оригиналном писму, без превођења. 

Табеле, графикони и слике треба да буду означени одговарајућим 
бројем (редом), те да буду праћени насловом који их описује. Наслов 
табеле навести испред табеле, а наслов слика и графикона иза њих. 
Слике је потребно да буду у резолуцији од 300dpi. Слике и графикони 
морају бити јединствени објекти (без елемената програма Drawing). 
Математичке формуле уносити коришћењем Microsoft Equation Editor. 

Додаци треба да буду означени словима редом (Додатак А, Додатак 
Б) и да буду праћени насловом који их описује. Ако постоји само један 
додатак, треба га назвати „Додатак“, без додатног слова. 

• Литература (References): Литература се пише након текста, 
као посебна секција у складу са АПА стилом/APA Style. 
Поређајте све јединице азбучним/абецедним редом по 
презимену аутора. Код истог аутора, по години издавања (од 
најновије до најстарије). 

• Резиме на неком од свјетских језика: Резиме се пише на 
крају текста послије Литературе, дужине до 1/10 чланка (од 
2000 до 3000 карактера). Резиме се пише фонтом Times New 
Roman, вел. 12, проред Single. Уколико је рад на страном језику, 
резиме се пише на српском језику. 
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ПРИМЈЕРИ НАВОЂЕЊА: 
 
РАД У ЧАСОПИСУ 1 АУТОР: 
 
у тексту 
(Хамовић, 2016) односно (Хамовић, 2016, стр. 94) 
 

у литератури 
Хамовић, Д. (2016). Национално тло и модерност у књижевној мисли и 

пракси младобосанаца. Зборник Матице српске за књижевност и 
језик, књ. 64, св. 1, 93-103. 

или 
(Manouselis, 2008) односно (Manouselis, 2008, p. 55) 
у литератури 
Manouselis, N. (2008). Deploying and evaluating multiattribute product 

recommendation in e-markets. International Journal of Management & 
Decision Making, 9, 43-61. 

 
РАД У ЧАСОПИСУ ДО 6 АУТОРА 

 
у тексту 
Прво цитирање: (Uxó, Paúl, & Febrero, 2011, p. 576) 
Поновни цитати: (Uxó et al., 2011); на српском: умјесто „et al.“  писати „и 
др.“ 

 

у литератури 
Uxó, J., Paúl, J., & Febrero, E. (2011). Current account imbalances in the 

monetary union and the great recession: Causes and policies. 
Panoeconomicus, 58(5), 571-592. 

 
РАД У ЧАСОПИСУ 6 И ВИШЕ АУТОРА 

 
у тексту 
(Cummings et al., 2010, p. 833) 

 

у литератури 
Cummings, E., Schermerhorn, A., Merrilees, C., Goeke-Morey, M., Shirlow, 

P., & Cairns, E. (2010). Political violence and child adjustment in 
Northern Ireland: Testing pathways in a social–ecological model 
including single-and two-parent families. Developmental Psychology, 
46, 827-841. 

 
КЊИГА 1 АУТОР 
 
у тексту 
(Кољевић, 2015, стр. 78); (Heschl, 2001, p. 33) 
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у литератури 
Кољевић, С. (2015). Између завичаја и туђине. Нови Сад: Академска 

књига. 
Heschl, A. (2001). The intelligent genome: On the origin of the human mind by 

mutation and selection. New York, NY: Springer-Verlag. 
 

КЊИГА КОЈА ИМА ПРИРЕЂИВАЧА 
 

у тексту 
(Lenzenweger & Hooley, 2002) 

 

у литератури 
Lenzenweger, M. F., & Hooley, J. M. (Eds.). (2002). Principles of experimental 

psychopathology: Essays in honor of Brendan A. Maher. Washington, DC: 
American Psychological Association. 

 
РАД ИЛИ ДИО КЊИГЕ КОЈА ИМА ПРИРЕЂИВАЧА 

 
у тексту  
(Cvitković, 2007, str. 57) 
 

у литератури 
Cvitkovic, I. (2007). Katolicizam [Catholicism]. U A. Mimica i M. 

Bogdanović (Prir.), Sociološki rečnik [Dictionary of Sociology] (226-
227). Beograd: Zavod za udžbenike. 

 

ОДРЕДНИЦЕ У ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ 
 
у тексту  
(Lindgren, 2001) 

 

у литератури 
Lindgren, H. C. (2001). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of 

psychology and behavioral science (Vol. 4, pp. 1617-1618). New York, 
NY: Wiley. 

 
РАД У ЗБОРНИКУ РАДОВА СА НАУЧНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА 

 
у тексту  
(Rowling, 1993, p. 198)/ (Павловић, 2016, стр. 73) 

 

у литератури 
Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia 

compare to the United States. In Wandarna coowar: Hidden grief. 
Paper presented at the Proceedings of the 8th National Conference of 
the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, 
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Queensland (196-201). Turramurra, NSW: National Association for 
Loss and Grief. 

Павловић, Б. (2016) Поређење приједлога у кинеском и српском језику. 
У Наука и евроинтеграције, Зборник радова са научног скупа 
одржаног 21-23. маја 2015. (73-86). Пале: Филозофски факултет 
Универзитета у Источном Сарајеву. 

 
ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ 

 
у тексту  
(Lodge, 2008) 

 

у литератури 
Lodge, D. (2008). Nice Work. Guardian. Retrieved from/Преузето са: 

https://www.theguardian.com/books/2008/apr/20/fiction.davidlodge
. Accessed on/Датум приступа: 18th October 2016/18. 10. 2016. 

 
ТЕЗЕ И ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 
у тексту  
(Gibson, 2007) 

 

у литератури 
Gibson, L. S. (2007). Considering critical thinking and History 12: One 

teacher’s story (Master’s thesis). Retrieved from https://circle.ubc.ca/ 
 

ИНСТИТУЦИЈА КАО АУТОР 
 

у тексту 
(Републички завод за статистику, 2011) 
 

у литератури 
Републички завод за статистику. Месечни статистички билтен. Бр. 11 
(2011). 

 
ЗАКОНИ 
 
у тексту 
(Закон о основама система васпитања и образовања, 2004, чл. 5, ст. 2, 
тач. 3.) 

 

у литератури 
Закон о основама система васпитања и образовања, Службени гласник 
РС. Бр. 62 (2004) 
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УСВОЈЕНА ДОКУМЕНТА 
 

у тексту 
(Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa 
in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 
Resolution 276, 1971) 

 

у литератури 
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in 
Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 
276, (1970), ICJ Reports (1971) 12, at 14 

 
Видјети: Publication Manual of the American Psychological Association, 
6th Edition, 2009. или https://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage 
/apa 

 
 

НАПОМЕНЕ: 
 

- Објављују се научни радови које су позитивно рецензирала два 
рецензента. 

- Рад може имати највише два аутора. 
- Аутору у једном броју може бити објављен један рад. 
- Рукописи који нису припремљени у складу са Упутством не 

укључују се у рецензентски поступак. 
- Рукопис који треба дорадити редакција прослеђује ауторима уз 

текст анонимне рецензије. 
- Редакција ауторе благовремено обавјештава о пријему рада и 

исходу рецензентског поступка. 
- Позитивне/негативне рецензије се не достављају ауторима. 
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