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PROMENEUOBRAZOVANJUISAVREMENIDRUŠTVENI
PROCESI

Savremene tehnološke promene, a posebno informaciono-komunikacione
tehnologije, menjaju ukupno društveno okruženje, posebno na početku novog
milenijuma.Tranzicije,prestrukturiranja,modernizacija,aliibrojnedruštvenekrize,
izrazisudubinskihdruštvenihpromena.Aktuelnegeneracijeosnovacasepripremaju
dadvadesetihgodinadvadesetprvogvekapreuzmuprofesionalneulogeuuslovima
radakojićeznačiti:raduvisokotehnološkiopremljenimsistemima;poslovikojiće
sečestomenjati;poslovikojićeznačitistalnorešavanjenovihsoftverskihproblema;
sasvim izvesna čestapromenaprofesije.Novapodela rada, zasnovanananauci i
modernim tehnologijama neposredno i posredno će zahtevati brojne promene na
poljuobrazovanja.Obrazovanjemorabitiuzstalnoinoviranje,rešavanjeproblema,
kreativnost,samostalnostiuzdonošenjeodluka,kaoiuzpotvrđivanjerazličitosti
u identitetima.Savremenodruštvokarakterišedinamičnostupromenamausvim
sferama;stalnousložnjavanjedruštvenogživota;brzaičestamobilnostljudi,ideja,
robe,novca,informacija.Globalnepromenesavremenogdruštvauvekseprenosei
nanajnižilokalninivo,inasvakidruštveniprocesponaosob.Konceptobrazovanja
zanovodruštvomorabitizasnovannarazumevanjudruštvenihprocesaidruštvenog
okruženja.

Ključnereči:obrazovanje,društvenepromene,društveniprocesi
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Uvod

„Obrazovanjetrebadabuderefleksijaživotairealnihpotrebadruštva“
DžonDjui

Sva moderna društva stavljaju obrazovanje u fokus društvenih
prioriteta.Obrazovanje,reformaobrazovanja,politikaobrazovanjaiplaniranje
obrazovanja zaokupljaju nacionalne strategije. Šanse političkog, socijalnog,
ekonomskogitehnološkograzvojainapretkameresenivoomobuhvaćenosti
stanovništva različitim vidovima obrazovanja.Brojne tehnološke promene,
od druge polovineXXveka, ubrzavaju društvene procese, pa i promene i
novine u obrazovanju. Potpuno novi proizvodni i vanproizvodni sistemi
tražesasvimnoveobrazovnekompentencije.Dabiseparticipiralounovim
socijalnim i ekonomskim procesima modernih tehnologija, očekivanja od
obrazovnihishodasutakvadanamećupotrebuneprekidnihinoviranjaznanja.
Gotovo da nema zanimanja za koje nije neophodno stalno usavršavanje i
sticanjenovihznanja.Konceptdoživotnog,kontinuiranogučenjajeugrađen
uzakonskuregulativu.Zakonikojiregulišuprofesionalnekompetencijejasno
određuju potrebu za stalnim stručnim usavršavanjem. Da biste opstali u
zanimanju,zadržalilicencu,neophodnojedaostvarujeteplanličnogstručnog
usavršavanja, izražen matematički, u bodovima za određeni vremenski
period.

Svaka promena u ekonomiji, kao društvenom podsistemu, utiče na
promeneidrugihpodsistema,posebnoobrazovanja.Potrebadasepodsistemi
usklade, da prate jedan drugi, jeste elementarna potreba svakogdruštva –
u suprotnom, društvo je u opasnosti od disfunkcionalnosti. Kao jedna od
vidljivihdisfunkcija javljase raskorak izmeđuobrazovnihprofila ipotreba
tržištarada.Neusklađenostdovodidopovećanjanezaposlenostistanovništva,
siromaštva i konflikata. Opstanak u uslovima tehnološkog razvoja znači
proceskonstantnihdruštvenihpromenanapoljuradaiobrazovanja.Društvo
kojeuči jeosnovnaformulaopstanka i razvoja.Učitiznačiaktivno tragati
za izvorom znanja, aktivno ga usvajati i razumevati, prilagođavati se
promenama,društvukojesemenja.Savremenadruštvadovodeuneposrednu
međuzavisnostsopstveniopstanaki razvojsapromenama,kakoufilozofiji
obrazovanja,istotakoisapromenamaunutarsamogprocesaobrazovanja.

Obrazovanjejedemokratizovano,postalojedostupnosvima,ukupnoj
populaciji, bez obzira na demografske i socijalne karakteristike. U prvi
plan izbija pitanje kvaliteta obrazovanja, novih kompentencija, obrazovnih
ishoda, stručnog usavršavanja, prekvalifikacija, dokvalifikacija, stručnog
osposobljavanja.Savremenidruštveniprocesijesu:modernizacija,tranzicija,
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prestrukturiranje, globalizacija i krize društva; inoviranje obrazovanja,
pojavanovihzanimanja.Novapodelarada,zasnovanananauciimodernim
tehnologijama,neposrednoiposrednoćezahtevatibrojnepromenenapolju
obrazovanja.Obrazovanjemorabitiuzstalnoinoviranje,rešavanjeproblema,
kreativnost,samostalnostiuzdonošenjeodluka,kaoipotvrđivanjerazličitosti
uidentitetima.Savremenodruštvokarakterišedinamičnostupromenamau
svimsferama;stalnousložnjavanjedruštvenogživota;brzaičestamobilnost
ljudi,ideja,robe,novca,informacija.Globalnepromenesavremenogdruštva
uvek se prenose i na najniži lokalni nivo, kao i na svaki društveni proces
ponaosob. Koncept obrazovanja za novo društvo mora biti zasnovan na
razumevanjudruštvenihprocesaidruštvenogokruženja.

Teorijskipristupi

Teorijske perspektive društvenih procesa se kreću od krajnje
optimističkih do krajnje pesimističkih tumačenja. Teoretičari u naučno
tehnološkom razvoju vide perspektivu društvenog razvoja i napretka, ali i
„krajistorije”.UlrihBek[UrlichBeck]uteoriji„rizičnogdruštva”smatrada
napredaknaukeitehnologijestvaranoverizičnesituacijeusvimoblastima
života,odporodice,odnosameđupolovima,doekologije ipolitike (1992).
Društveni procesi su u riziku od toga da se zaustavi razvoj institucija.
Tu treba dodati i brojne rizike koje nosi obrazovanje i kao politika i kao
praktična realizacija. Zato su politike društvenih institucija od izuzetnog
značaja za same društvene procese. Politika obrazovanja u sasvim novim
društvenim i tehnološkim uslovima, uslovima neizvesnosti, neprekidnih
inovacija,morabitinatragutihpromenainovina.Zanemarivanjepromena,
sklanjanjeuklasicizami tradicionalizam,imazaposledicumarginalizaciju
obrazovanja kao pokretača društvenih promena, ali i marginalizaciju
samog društva.Društvo koje ne uči, koje ne radi na razvijanju obrazovne
politike, osuđeno jena stagnaciju i nazadovanje.Rizičnodruštvokao svoj
glavni ulog ima obrazovanje, i to na strateškom, političkom i na nivou
društvenih procesa. Moderne tehnologije stalno šire mogućnosti procesa
obrazovanja.Gidins[Giddens]naspodsećadasevećgovorio„revolucijiu
učionici”,odolasku„desk-topvirtuelnestvarnosti”ioučionicamabezzidova
(2007, str. 506). Na nivou procesa obrazovanja već su vidljive promene
izazvaneupravopromenamananivouprocesamodernizacijedruštva.Nova
komunikaciona tehnika omogućava otvoren i brz pristup informacijama,
umrežavanje u sisteme bibliotečkih fondova, uspostavljanje socijalnih
linkova,kreiranjevirtuelnihučionica,širokspektarizvorainformacija,brzu
obrada informacija. Informaciono-komunikacione tehnologijestvarajunove
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obrazovne standarde. Nova tehnologija je sinteza razvoja kompjuterske,
telekomunikacione, televizijske tehnologije, razvoja veštačke inteligencije.

Društveni proces se u sociološkoj teoriji određuje kao: promena,
društvenokretanje, razvitak,evolucija,proces.Svakidruštveniprocesnije
i ne znači društvenu promenu, ali je svaka društvena promena praćena
i jeste društveni proces. Meklver [McLver]  i Peidž [Paige]  smatraju da
je čitavo društvo jedan proces: „society as process“. Društvena promena
podrazumeva tri bitna momenta: kontinuitet, kumulaciju i održavanje
relativnoistogsmera.Tusenepodrazumevaodređenikvalitet,većsamoto
daprocespostojiusmislunizaprelazaizjednogsocijalnogstanjaudrugo.

Društvena promena podrazumeva strukturalnu promenu, promena
određenedruštvenestruktureilipromenaunutardruštvenestrukture.Društvena
promena može biti u pravcu društvenog razvitka ili u pravcu društvenog
prilagođavanja.Postojeteorijskaodređenjadruštvenihpromenausociologiji.
Berns[Burns]određujedruštvenupromenukaozapaženurazlikuprethodnog
stanjadruštvenestrukture,institucijeiobičajakaorezultatzakonodavnihili
drugihmerazakontroluponašanja;proizvodpromeneukolikosuuspecifičnoj
podstrukturi ili u dominantnompodručju društvene stvarnosti; posledično
dejstvonekihdruštvenihaktivnostikojeodgovarajusistematskipovezanim
načinimaostvarivanjapotrebaiskupuočekivanjakojapreovladavajuudruštvu
(PopovićiRanković,1981).Društvenoprilagođavanjejestekretanje,alinije
ipromena(društvenestrukture).Društvenirazvojznačipromenudruštvene
strukture, uključuje kretanje i društvenupromenu.Društvena pokretljivost
jejednavrstadruštvenihpromena,adefinišesekaopromenaudruštvenoj
strukturi,promenadruštvenogpoložaja.Društvenapokretljivostneznači i
kretanjevećdruštvenupromenuidruštvenirazvitakuciljudruštvenogprogresa
(Popović i Ranković, 1981). Za Leopolda fon Vizea [Leopold vonWiese]
društvenapromena jepromenaumeđuljudskimodnosima,azaGinsberga
[Ginsberg]društvenepromenesupromeneustrukturi.PremaMuru[Moore],
društvenepromenesuznačajna izmenadruštvenihstrukturakaoposledice
promena u normama, vrednostima, kulturnim proizvodima i simbolima.
Društvenepromenemogudasepratenanivouekonomije,kulture,politike,
organizacije društvenog života, društvenih odnosa i drugo. Najveći broj
teoretičarateorijedruštvenihpromenasvrstavau:teorijeravnoteže,evolucione,
funkcionalističke, konfliktne teorije promena, teorije rasta i opadanja.
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Obrazovanjeidruštvenepromene

NajvećepromenedruštvaiudruštvusunastaleuXXveku,ate
promenesu:

•	 industrijalizacija,
•	 urbanizacija,
•	 zabranadečijegrada,
•	 emancipacijažena,
•	 promeneuorganizacijiporodičnogživota,planiranjeporodice,
•	 naučno-tehnološkarevolucija,
•	 promeneuobrazovanjukojepostajemasovno(potpuno);

obrazovanjepostajeinstrumentrazvojnihstrategijaivažan
kanalsocijalnepromocije.

DruštvoXXveka je potrošačkodruštvo.Ekonomija je koncipirana
za masovnu proizvodnju, došlo je do promena u organizaciji ekonomije i
društva.Obrazovanjepostajesveznačajnijiresursidruštvaipojedinca.Tako
jeXXvekiznedrionajvećibrojteorijaoznanju,ofunkcionisanjuprocesai
mogućnostimanjegoveprimeneurazličitimsferama.UdrugojpoloviniXX
vekadolazidoubrzanemodernizacijedruštva:razvijaseveštačkainteligencija,
novevrsteenergije,obrazovanjesedaljerazvija:nivopredškolskogvaspitanja
iobrazovanja;osnovnoisrednjeobrazovanjepostajesveobuhvatnoiopšte;
visokoobrazovanjepostajerazvojniprioritet;masovnopostajeiobrazovanje
i usavršavanje zaposlenih; sadržaj obrazovanja je iz prirodnih, tehničkih i
društveno-humanističkih nauka; početni blok obrazovanja je bazičan, ali i
permanentno obrazovanje, društvo koje uči je formula opstanka i razvoja;
obrazovanjepostajeneophodnozabilokojisocijalnistatus.

Nauka XX veka, tehnološke promene, a posebno informaciono-
komunikacionetehnologijemenjajuukupnodruštvenookruženje.Tranzicije,
prestruktuiranja, modernizacija, samo su izrazi dubinskih promena.
Aktualnegeneracijeosnovacasepripremajudadvadesetihgodinadvadesetog
veka preuzmu profesionalne uloge u uslovima rada koji će značiti: rad u
visokotehnološki opremljenim sistemima; poslovi koji će se čestomenjati;
poslovikojićeznačitistalnorešavanjenovihsoftverskihproblema.Sasvim
je izvesno da će promena zanimanja i promene unutar profesija biti način
poslovanja.Novapodelarada,zasnovanananauciimodernimtehnologijama,
neposredno i posredno će zahtevati brojne promene na polju obrazovanja.
Obrazovanjemorabitiuzstalnoinoviranje,rešavanjeproblema,kreativnost,
samostalnostiuzdonošenjeodlukaipotvrđivanjerazličitostiuidentitetima.

Savremeno društvo karakteriše dinamičnost u promenama u svim
sferama. Stalno usložnjavanje društvenog života; brza i česta mobilnost
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ljudi,ideja,robe,novca,informacija,jesukarakteristikeglobalnihpromena
savremenogdruštva.Globalnepromenedruštvauvekseprenoseinanajniži
lokalninivoinasvakidruštveniproces,ponaosob.Kadasepromišljasocijalni
kontekst,bilokogdruštvenogsistema,uveksesagledavamogućnostirazvoja.
To se odnosi i na obrazovanje. Rasprave o obrazovanju jesu rasprave o
koncepcijamaobrazovanja.Konceptobrazovanjazanovodruštvomorabiti
zasnovannaučenjukaointelektualnomizazovu,uzrazumevanjeisaradnju,
partnerskiodnosakteraobrazovnogprocesa.Putkanovomobrazovanju je
prekonovekoncepcijenastave,noveulogenastavnikaiučenikainovenastavne
tehnologije.Novpristupobrazovanjuznačiinovunastavnutehnologiju,uz
upotrebu informaciono-komunikacione tehnologije. Učenje je interaktivno,
dinamično,učenjekaoodgovornaživotneiprofesionalneizazove.

Digitalna revolucija, kao društveni proces, u potpunosti menja sve
postulatesavremenogdruštva,paiobrazovanje,usvimnjegovimoblicimai
nasvimnivoima.Savremenetehnologijesuumrežilesvetskodruštvo,ušleu
svakodnevniživot,promenilekvalitetiintenzitetdruštvenogživota,višeod
bilokojerevolucijeusferirada.Intelektualniradpostajedominantanirefleksija
društvenog razvoja. Menja se sistem komunikacije, sistem upravljanja,
sistemrada.Onlajnkomunikacija,internet,brzpristupinformacija,prenose
svoje standarde i u novom pristupu obrazovanju. Obrazovanje je proces
kojiseodvijauuslovimadigitalizacijeznanja.Dinamičnookruženjeinova
obrazovna tehnologija otvaraju prostore obrazovanju kroz kreativnost,
samoinicijativu,novnačinobrazovnekomunikacijeinovuulogunastavnika.
Novinajeupristupu,konekciji,linkovanju,veb-pretraživanju,informacijama
koje se dele kao nekada „lekcije“.Obrazovni sadržaji, informacije se sada
naveb-portalimakreiraju,dizajniraju,remiksuju,dopunjuju,prekomponuju,
prilagođavajuvišenamenskojupotrebiišaljunadaljuupotrebuirekreiranje.
Nove generacije učenika, digitalni urođenici XXI veka, koji odrastaju u
digitalizovanom okruženju, sa potpuno novim i drugačijim senzibilitetom
premanovoj,pametnoj,tehnologijirazvijaćeipotrebezanovimpristupimai
modelimasticanjaznanja.

Tehnološkoinoviranjeistovremenoprateibrojnedruštvenepromene.
Socijalne promene se ne odražavaju samona promenu strukture društva i
njegovuorganizaciju,većjetopromenanačinamišljenjaiponašanja.Dolazido
brojnihkvalitativnihpromenauinterpersonalnimodnosima.Novjeipristup
usocijalnomkomuniciranju.Wikis,blogoviifacebookuspostavilisusasvim
novuplatformumikrosocijalnihodnosa,aliimakrosocijalnih,međunarodnih
odnosa.Gotovodajenezamislivakomunikacijabez„pametnih“telefona.Nove
dimenzijekomunikacijauspostavljajuinovezahtevepredobrazovanje,anov
pristupobrazovanjukakoe-generacije,takoisvihzatečenihgeneracija.Nove
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obrazovne tehnologije postaju imperativ savremenog obrazovnog sistema.
Nastavnici,profesoriiučeniciseumrežavajuusveintenzivnijuinteraktivnu
komunikaciju, koja daje novu dimenziju pristupu obrazovanju. Sistemi za
automatskuobradupodataka,multimedijalni sistemi, pametne, elektronske
table, virtuelne škole, PowerPoint prezentacije i druge nove tehnološke
obrazovnemogućnostimenjajuilipružajumogućnostzametodičkenovine.
Nastavaekskatedrauradusasasvimnovimgeneracijama,kojeodrastajuuz
videoigre,facebook,blogove,brzuikompletnuinformacijukojumogupreuzeti
sainterneta,je„uskogrlo“,prevaziđenametodikasavremenogobrazovanja.
U obrazovnom sistemu, usled promene obrazovne tehnologije i promene
učenika,menjaseobrazovnatehnologijaisamnastavnikkaodeopedagoškog
trougla.Promenaseodnosinaupotrebunoveobrazovnetehnologije,kreiranja
metodičkihnovinaiosmišljavanjenovogpristupanastavi.

ObrazovanjeuXXvekupostajeimputsvihdruštvenihpromena,počev
odekonomijedosvakodnevnogživota.Zaobavljanjesvihposlovaneophodno
jestalnousavršavanjeisticanjenovihznanjaikompetencija.Obrazovanjeje
znanjekojesestičeprekovelikogbrojamedija,samostalno,ugrupamaiuz
multidisciplinarnipristup.Ubrzanoučenje,većamemorija,brzozastarevanje
znanja,kreativnomišljenjeirešavanjeproblema,sposobnostprilagođavanja
na promene, realne su potrebe na polju obrazovanja. Obrazovanje kao
procesutičenapromenuekonomije,promeneuekonomiji,napojavunovih
zanimanja,napromeneunutarpostojećihzanimanja,napromenustandardau
zanimanjima,napodizanjekvalitetaživota,napodizanježivotnogstandarda
idrugo.Uvećiniprofesijaznanjeseduplirazasvekraćivremenskiperiod.
Teško je predvideti koja će znanja i veštine biti potrebne za obavljanje
pojedinihzanimanjaunarednihnekolikogodina.Razvijenadruštvasuona
kojaposebnupažnjupoklanjajuobrazovanju,ukojimaseposebnovrednuje
obrazovanjekaoresursidruštvenikapital,kojaulažuuobrazovanjeinauku.

Ekonomija znanja jeste još jedan izraz savremenih društvenih
procesa, koji upućuju na vezu ekonomije i obrazovanja− primeni koncept
„organizacije znanja“ i na taj način ostvari prednost na tržištu. Najbolji
primer„organizacijeznanja“svakakopredstavljafirma„Microsoft“Vilijama
(Bila) Gejtsa [William „Bill“ Gates]. „Organizacije znanja“ jeste formula
noveekonomije.Stalnapotrebazainoviranjemznanjanamećeobrazovanju
ulogu da rešava probleme, obrazovanjem se osposobljava za samostalno
donošenje odluka, obrazovanjem se pripremaju za toleranciju različitosti.
Obrazovanjem se pojedinci pripremaju za život u uslovima konkurencije,
učitibržeodkonkurencije.Zbogtogasesvevišekompanijatrudidausvojii
brzoreagovanjenaželjekupaca(potrošača),savladavanjenovihtehnoloških
dostignuća injihovaprimena, smanjenjevremenskihciklusagdegod je to
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moguće, spremnost na inovacije, prilagodljivost na promene u okruženju,
intelektualna svojina, istraživačke aktivnosti, znanje postaje kapital onog
momentakadadonesenovikvalitet ilinovuvrednost. Intelektualnikapital
jesamoonoznanjekojejeprimenjivoikojeimapraktičnukorist.Trendovi
u obrazovanju se usmeravaju ka obrazovnim ishodima. Jednom stečeno
znanjejeosnovazadaljeučenjeisnalaženjenapoljurada.Nasvimnivoima
obrazovanja učenici i studenti se osposobljavaju da aktivno koriste izvore
informacija, da razmišljaju, kritički procenjuju, razvijaju samostalnost i
snalaženjeikompetencijezaživotudruštvuznanja.Doživotnoučenje,stalno
obnavljanjeidopunjavanjeznanjaiveštinanačinjeopstankausavremenom
društvu.Novaobrazovnaparadigmaucentarstavljarazvojsposobnosti.

Japanjejoš1980.godinedoneostrateškuodlukudaprivredapromeni
strategiju razvoja. Umesto investiranja u tešku industriju i petrohemiju
težište ulaganja pomereno je na delatnosti koje počivaju na ljudskomumu
i znanju i koje trošemalo energije i sirovina.USAD-u broj zaposlenih u
delatnostima visokog znanja, kao što su poslovne usluge, izjednačio se sa
brojem zaposlenih u industriji.Mnoge evropske države, kao što je Velika
Britanija,Finska,Norveška,Danska, i druge,u svojenacionalneprioritete
stavljajuobrazovanje.

DruštvenepromenenapočetkuXXIvekasudubinske,avidesekao:
•	 starenjestanovništva,
•	 demografkepromene,
•	 migrantskakretanjastanovništva(političkiiekonomskimigranti),
•	 promeneuporodičnimstrukturama,odnosimaifunkcijama,
•	 društvenekrize,društvenisukobi,
•	 tranzicija(prestrukturiranjeekonomije,promenavlasničkihodnosa),
•	 modernizacija(ITrevolucija,potrebaobrazovanjauIToblasti),
•	 tradicionalizamiretradicionalizacija,
•	 globalizacija(stalnapromenazanimanjairadnihmesta,premeštanje

proizvodnjeinoviobrazovnizahtevi),
•	 nejednakosti(polarizacija),
•	 promeneustrukturinezaposlenih.

Informatičkarevolucijadonosiveliketehnološkepromene,dovodido
radikalnihpromenauekonomskimstrukturamainatržištimaradaiusferi
obrazovanja.Ekonomijesetransformišuodindustrijskihkauslužnim,pase
značajnosmanjujeučešćeindustrijskihradnika.Između1979.i1993.godine,
uzemljamaOECD-a,učešćezaposlenostiuindustrijiuprosekujesmanjeno
za 22% (Esping-Andersen, 1999). Tržište rada postaje fleksibilnije, dolazi
doporastaprivremenezaposlenostiiradasaskraćenimradnimvremenom.
Novazanimanjasu:softverska,biotehnologija,finansijskeusluge,medicinske
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ifarmaceutskeusluge...Trajnoobeležjemodernogdruštvajesteglobalizacija
i„svetskodruštvorizika“(Bek,2001),„globalniporedak“. Rizikse javlja
kaorizikodsiromaštva,rizikodkonflikata,rizikodterorizma.

Zaključak

Obrazovanje jeste pokretač društvenih promena, ali su i društvene
promeneuticalenapromeneuobrazovanju:

• struktureobrazovanja,
• funkcionisanjeiefikasnostobrazovanja,
• obrazovneinstitucije,
• obrazovniprogrami,
• ciljeviimetodeobrazovanja.
Evropskakomisijasmatradaćedo2020.godine90%poslovazahtevati

nekuvrstudigitalnepismenosti.Digitalnapismenost,komunikacijskeveštine,
timskiradipreduzetništvojesuatributisavremenogobrazovanja.Obrazovanje
začovekapredstavljapotencijal,zaorganizacijuresurs,zadruštvonapredak.
Obrazovanjejestešansaizadruštvoizapojedinca.

Obzirom na to da živimo u vremenu obrazovanja, neophodno je
usvajatisveoblikeznanjasakojimasesusrećemo;kakoeksplicitno,formalno
i jasno definisano znanje, tako i implicitno, neformalno, skriveno znanje.
Svakividnovihveština,informacijaiznanjapredstavljaodređenuvrednost,
uloguzapojedinca,timiliorganizaciju.Usvajanjemrazličitihoblikaznanja
stiče se i uvećavaobrazovanje pismenosti.O značaju obrazovanja svedoče
i mnogobrojne zakonske regulative, koje definišu svrhu, ciljeve, pravce,
instrumente i mehanizme razvoja sistema obrazovanja. Obrazovanje je
prisutnouživotusvakogpojedinca tokomodrastanja,usvakojorganizaciji
tokomradnogdelovanjaisvakomdruštvuuokvirurazvoja.Obrazovanjekao
nosilacekonomskogidruštvenogprosperitetapredstavljamodelsavremenog
delovanja.

Uticaj globalizacije na naše živote i brze promene u svim sferama
životamenjaju i odnos čoveka prema obrazovanju.Obrazovanje je i samo
postalodeoprocesaglobalizacije.Velikiprocenatsvetskeekonomijejedeo
globalne ekonomije.Obrazovanje fundamentalnomenja strukturu društva.
Osnovaekonomijepostajeproizvodnja idistribucijaznanja i informacija,a
nematerijalnadobra.Znanjepostajeekonomskiresurs,aglavniproizvođači
društvenogbogatstva jesuobrazovani ljudi.Doobrazovanosti senedolazi
jeftino,svejeskupljeobrazovanje.Razvijenostjednedržavevidiseipodelu
BDP-a koji se izdvaja za obrazovanje.U društvu znanja profesionalizacija
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podrazumevastalnoučenjeiusavršavanje.Doživotno,kontinuiranoučenjei
usavršavanjepostajeimperativopstankauzanimanju.Uvelikosuprevaziđene
starekoncepcijepismenosti.Obrazovanjeimaekonomsku,političku,kulturnu
i opštu društvenu ulogu. Obrazovanje je kanal društvene pokretljivosti i
neposredno je povezano sa demokratijom. Obrazovanje doprinosi širenju
alternativa,onoje„[...]putkojimsepojedincuotvarajuvidicikauživanjuu
jeziku,književnosti,umetnosti imuzici[...]“ (Galbraith,2001).Pomišljenju
Galbrajta [Galbraith] demokratija je prirodna posledica obrazovanja i
ekonomskog napretka. Obrazovanje, prema njegovom mišljenju, čini
demokratiju mogućom. Obrazovanje ne samo da omogućava demokratiju,
negojeinjensastavnideopoštoupravoobrazovanjeosposobljavapojedinceza
razumevanjeiširenjepostulatademokratijekaohumanogdruštvenogokruženja.
Ulaganjeubudućnostsedovodiuneposrednuvezusaulaganjimauobrazovanje
ipojedinacaidruštva.
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NatalijaJovanović

CHANGESINEDUCATIONANDCONTEMPORARYSOCIAL
PROCESSES

Summary

Modern technological changes, primarily information and
communication technologies, change the entire social environment,
especiallyatthebeginningofthenewmillennium.Transition,restructuring,
modernization, and numerous social crises are expressions of deep social
changes. Current generations of primary school pupils are preparing to
assumeprofessionalrolesinworkingconditionsinthetwentiesofthetwenty-
first century, which will mean: work in high-tech-equipped systems; jobs
thatwillfrequentlybechanging;jobsthatwillrequiretocontinuouslysolve
new software problems; surely a frequent change of profession. The new
division of labor, based on science and modern technologies, willdirectly
and indirectly require many changes in the field of education. Education
must be providedwith continuous innovation, problem solving, creativity,
independencedecision-making,aswellastheconfirmationofthediversityof
identities.Modernsocietyischaracterizedbydynamicchangesinallspheres;
apermanentcomplexityofsociallife;rapidandfrequentmobilityofpeople,
ideas,goods,moneyandinformation.Globalchangesofmodernsocietyare
alwaystransmittedandtothelowestlocallevel,andtoeverysocialprocess,
respectively.Theconceptofeducationforanewsocietymustbebasedonthe
understandingofsocialprocessesandsocialenvironment.
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АМБИВАЛЕНТНИКАРАКТЕРКОРУПЦИЈЕКАО
ДЕВИЈАНТНЕПОЈАВЕУРЕПУБЛИЦИСРПСКОЈ

Урадућебитипредстављеназаступљеностираширеносткорупције,
те ставови грађана Републике Српске по питању ове девијантне појаве.
Такође,бићеприказандиорезултатаистраживањаодруштвенимпромјенама
спроведеногкрајем2016.ипочетком2017.године,акојисеодносенаставове
испитаника,узрокеиначинекоруптивногдјеловањауРС,наосновучегасе
уочаваамбивалентникарактеровепојаве.Корупцијаимплициравишеструке
посљедицепоцјелокупнодруштво,усвимњеговимсферамаииманесагледиве
политичке,правне,економске,социјалне,моралнеидругепосљедице.

Кључне ријечи:корупција,амбивалентност,РепубликаСрпска

УВОД

Корупција је глобални феномен, евидентан је у сваком
друштву у различитом облику и обиму. Посебно се манифестује у
друштвимакојасусепослијепреласкаизтоталитарногрежиманашла
у транзиционом процесу, попут БиХ. Корупција у једном друштву
представља комплексну појаву, а у нашем се најчешће поистовјећује
са подмићивањем, тј. примањеммита.Оношто семожепронаћи као
заједнички елемент у свим тим покушајима дефинисања корупције
јесте злоупотреба јавних овлашћења, политичке и економске
моћи, како би се на илегалан начин стекла добит, те политичка
позиција за себеилидругофизичкоилиправнолице (Вуковић, 2007,
стр. 105). Не постоји прецизна нити општеприхваћена дефиниција
корупције,којабиприкриласвењенеразноврснесадржајеиоблике,„[...]реч
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јеопроменљивојкатегорији“(Милосављевић,2003,стр.251).Коруптивни
деликтиманифестујусекроздјеладавањаилипримањамита,злоупотребе
службеног положаја или овлаштења, противзаконито посредовање
–примањенакнадазакориштењесвогположајаилиутицајасциљемдасе
извршиилинеизвршинекаслужбенарадња,издавањеилинеовлаштено
прибављање пословне тајне уз примање мита, подмићивање бирача.
ПремамишљењуСилванаБолчића,корупцијујеусловилостањетемељне
разореностидруштва,аонасамоповратнојошвишепродубљујепроцес
друштвеногразарања.Такосеулазиу„зачараникруг“укомекорупција
вршипромјенеудруштву.Ситнакорупцијајеодсоцијалнонепожељне
појавепрешлауобичај,дабиседанасуспјеласматрати,нажалости
„пословнимбонтоном“.Онаубрзавападједногдјелаграђанаусиромаштво,
алиинаглобогаћењедругог,штоусловљавапојавудруштвенеапатије,јер
јенајвећибројљудисуоченсачињеницомдамујесвакиизворнедоступан
(Болчић, 2003). Емил Диркем [Émile Durkheim] сматра да се
друштвенипрогреспостижеуспостављањемскладаизмеђуприродних
диспозицијаљудии друштвенихфункција које произилазе из подјеле
рада, са циљем постизања друштвене солидарности и социјалне
кохезије. Негативна солидарност, је одраз искривљене друштвене
поделе рада, што доводи до несолидарности међу припадницима
неке заједнице. Слабљење регулаторне моћи друштва доводи до
пораста друштвених девијација, девалвације моралних вриједности,
моралне дезинтеграције личности и неефикасности до тада важећих
правила (Трипковић,1992). На истом трагу остају и представници
функционалистичког приступа по питању условљености између
друштвене дезорганизације и слома моралних вриједности и
порастадевијација.

СОЦИОЛОШКИОСВРТНАКОРУПЦИЈУКАОДРУШТВЕНИ
ФЕНОМЕНУРС

Са социолошког становишта, корупција је детерминисана
неправилностима у различитим нивоима власти и друштвеним
неједнакостима, као и неједнакостима у дистрибуцији и располагању
друштвене моћи, коришћењу политичких, социјалних, економских и
другихдруштвенихулога(Милосављевић,2003,стр.254).Каоштојето
већпримјетно,корупцијасетретирадруштвенимфеноменом,анесамо
девијацијомудруштву.Укомобликућебитинајизраженија,зависиод
социокултуролошкогмиљеа,скалеморалнихвриједности,економских
приликаунекомдруштву,економскихнеједнакоститеосталиханомичних
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приликакакоунекомдруштву,такоиуокружењу.Социолошко-правно
одређењекорупцијесводисенаморалнедевијације,негативнепромјене
система вриједности, социјалне патологије, на криминалне радње и
кривичнадјела.Недвосмислено једасепроблемкорупцијеодносина
незаконитоинеморалнодјеловањеудруштву,чијисуносиоцидржавне,
политичке,финансијске,привреднеидругејавнеинституције,каоилица
којасепојављујукаоносиоциодређенихфункцијауприватномсектору,
а која искоришћавају своје позиције и институције система с циљем
незаконитогбогаћења,остваривањаличнихинтересаилинекедругемоћи
(МилошевићШошо,2015,стр70).Корупцијасеодвијауконтекстутаквих
промјенљивиходносакаоштосу:јавниипривредниинтерес;богатство
и моћ; моћ и ауторитет; приватно и службено (Милосављевић, 2003,
стр. 252) и одвија се по принципу реципроцитета и дискреције.
То свакако представља отежавајућифактор за откривање, спречавање
и борбу против исте. БиХ је већ предузела неке одмјера и корака за
сузбијање коруптивних дјеловања као што су доношење Закона о
сукобу интереса, Закона офинансирањуполитичких странака, Закона
о приступу информацијама. Такође, Кривични закон БиХ је обогаћен
ставкомоизнудиизлоупотребијавногвласништвауличнесврхе,аБиХ
јепосталачланицаKонвенцијеУНуборбипротивкорупције–UNCAC
(Милошевић Шошо, 2015, стр. 81), што свакако може допринијети
смањењустопезаступљеностиовепојавенанашимпросторима,алине
иискорјењивању.

Стога, намјера овог рада је да на основу дијела резултата
емпиријског истраживања о друштвеним промјенама у Републици
Српској, спроведеног крајем 2016. и почетком 2017. године, покаже
раширеност корупције на простору Републике Српске, начин како се
онаперцепираодстране грађана, тењиховуспремност заевентуално
коруптивнодјеловање.

Социодемографскеодредницеузоркасу–узоракод220испитаника,
одчега113припадницаженскогполаи102припадникамушкогпола,
староснедобиод18до66+,изседамопштинауРепублициСрпској,у
периодуодкрајадецембра2016.годинеипочетка2017.године.Од220
испитаника,њих59,1% јенезапослено, а 40%их је у радномодносу.
(Табелабр.1;бр.2;бр.3ибр.4)
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Табелабр.1.Мјестоживљењаиспитаника
НАЗИВОПШТИНЕ БРОЈ %

ИСТОЧНО
САРАЈЕВО 40 18,2%

БАЊАЛУКА 70 31%

ДОБОЈ 20 9,1%

ПАЛЕ 30 13,6%

ТРЕБИЊЕ 20 9,1%

РОГАТИЦА 20 9,1%

ШЕКОВИЋИ 20 9,1%

УКУПНО 220 100%

Табелабр.2.Полиспитаника

ПОЛ БРОЈ %

ЖЕНСКИ 113 51,4%

МУШКИ 105 47%

НЕМАОДГОВОРА 2 1%

УКУПНО 220 100%

Табелабр.3.Староснастуктураиспитаника

Годинестаростииспитаника БРОЈ %

Од18до24 63 28,6%
Од25до31 36 16,4%
Од32до38 41 18,6%
Од39до45 24 10,9%
Од46до52 26 11,8%
Од53до59 15 6,8%
Од60до66 4 1,8
Вишеод66 11 5%
УКУПНО 220 100%
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   Табелабр.4.Запосленостиспитаника

Запосленост БРОЈ %

Да 88 40%
Не 130 59,1
Немаодговора 2 1%

УКУПНО 220 100%

Испитаници су перципирали да су проблем незапослености у
98,6%, криминала у 91,4% сиромаштва у 91,8% и корупције у 89,5%
случајеванајозбиљнијиунашемдруштву,поредпроблемакаоштосу
лоша здравствена заштита, лош економски развој, насиље и неки од
присутних облика девијантног понашања попут коцке, педофилије,
просјачењаисл.(Табелабр.5).
Табелабр.5.Најозбиљнијипроблемиунашемдруштвупремамишљењуиспитаника

ДА НЕ НЕЗНАМ НЕМА
ОДГОВРА УКУПНО

Број % Број % Број % Број % Број %

Незапосленост 217 98,6 1 0,5 1 0,5 1 0,5 220 100

Корупција 197 89,5 12 5,9 6 2,7

4 1,8 220 100

Криминал 201 91,4 10 4,5 5 2,3 4 1,8 220 100

Сиромаштво,
низакстандард 202 91,8 11 5 4 1,8


3 1,4 220 100

Лоша
здравствена
заштита

166 75,5 24 10,9 23 10,5 7 3,2 220 100

Лоши
међуетнички
односи

149 67,7 33 15 30 13,6 7 3,6 220 100

Лошекономски
развој 179 81,4 16 7,3 18 8,2


7 3,2 220 100

Насиљенад
трећимлицем 113 51,4 45 20,5 50 22,7


12 5,5 220 100

Малољетничка
проституција 126 57,3 42 19,1 44 20


8 3,6 220 100

АмбивалентникарактеркорупцијекаодевијантнепојавеуРС

25



Изражено
просјачење 112 50,9 56 25,5 44 20


8 3,6 220 100

Породично
насиљеса
смртним
исходом

125 56,8 44 20 44 20

7 3,6 220 100

Педофилија 137 62,3 30 13,6 44 20

9 4,1 220 100

Коцка 149 67,7 32 14,5 31 14,1

8 3,6 220 100

У намјери да сазнамо интензитет корупције од почетка новог
миленијума па до данас, испитаници су оцјењивали израженост исте
попериодиманаведенимуТабелибр. 6.Каошто се томожевидјети
изтабеларногприказа,корупцијајеконстантнобилаприсутнаунашем
друштвуитоврлоизражено(чак70%одукупногбројаиспитаника),с
тимштоиспитаницисматрајудајенајизраженијабилаупосљедњих5
година,тј.упериодуод2012.годинедо2016.године.

Табелабр.6.Раширеносткорупцијеунаведенимпериодимапремамишљењу
испитаника

Нимало Много Веома
много

Нема
одговора УКУПНО

Број % Број % Број % Број % Број %

Периодод2000-
2005.године 20 

9,1

98 44,5 

99 45 
3


1,44 220 100

Периодод2006-
2011.године 3 

1,4

100 45,5 

115 52,3 
2


0,9 220 100

Периодод2012-
2016.године 9 

4,1

57 25,9 

154 70 
0


0 220 100

Корупција јештетна појава у друштву против које сетреба
борити,какојепроцијенило65%испитаникаизузорка,идајеодувијек
постојалаунашемдруштву,премамишљењу40,5%испитаника.Тек
око15%њих јеизјавилода јекорупција појавакојаможепомоћида
се проблеми брже и успјешније ријеше или да може бити корисна
(Табела,бр.7).
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Табелабр.7.Мишљењаиспитаникаокарактерукорупције

ДА НЕ НЕМА
ОДГОВОРА УКУПНО

Број % Број % Број % Број %

Штетнапојаваудруштву
противкојесетреба
борити


143


65


74


33,6


3


1,4 220 100

Појавакојаје
увијекпостојалаунашем
друштву


89


40,5


127


57,7


4


1,8 220 100

Појавакоја
представља”нужнозло”,
алиможебитикорисна


35


15,9


180


81,38


4


1,8 220 100

Појавакојапомажеда
сепроблемибржеи
успјешнијеријеше


33


15


183


83,2


4


1,8 220 100

Штаофакторимакојидоприносеразвојуиопстанкукорупције
мислеиспитаници,видљивојеуTабелибр.8.Каоглавни„кривци“наводе
сеполитички систем и то у 83.2%;неефикасност судског система у
74,1%и кризаморала у 73,2%.Нештомање се сиромаштво, насљеђе
претходног комунистичког система и самаљудска природа схватају и
третирајукаоразлозизакоруптивнодјеловање.

Табелабр.8.Основниузроцикорупцијеунашемдруштвупремамишљењуиспитаника

ДА НЕ НЕЗНАМ НЕМА
ОДГОВРА УКУПНО

Број % Број % Број % Број % Број %

Сиромаштво 123 55,9 55 25,5 28 12,7 13 5,9 220 100

Кризаморала 161 73,2 24 10,9 25 11,4 10 4,5 220 100

Политичкисистем 183 83,2 7 3,2 21 9,5 9 4,1 220 100

Нефикасност
судскогсистема 163 74,1 17 7,7 31 14,1 9 4,1 220 100

Насљеђепретходног
комунистичког
система

68 30,9 61 27,7 73 33,2 18 8,2 220 100

Људскаприрода,
људисутакви 103 46,8 55 25 49 22,3 13 5,9 220 100
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У наредној Табели, бр. 9 долазимо до „истинске“ спознаје о
самојљудскојприродикадјефеноменкорупцијеупитањуидобијамо
потпуноопречновиђењеовогпроблемауодносунапретходнупроцјену
карактеракорупције(Табелабр.7).Наиме,безобзираштосуиспитаници
у највећем проценту корупцију окарактерисали као штетну појаву
у друштву против које се треба борити, њих чак 58,6% је спремно
платитимито да би добило бољуљекарску услугу; 56.6% је спремно
датимитодабисезапослили,те45,9%њихјеспремнодатимитодане
биплатиликазнузасаобраћајнипрекршај.

 Табела бр.9. Мишљење испитаника о спремности за плаћање мита у
наведенимситуацијама

ДА НЕ НЕЗНАМ НЕМА
ОДГОВРА УКУПНО

Број % Број % Број % Број % Број %

Дабисезапослили 124 56,6 61 27,9 34 15,5 1

0,5 220 100

Дабидобилибољу
љекарскууслугу 129 58,6 45 20,5 43 19,5 3


1,4 220 100

Данебиплатили
казнузасаобраћајни
прекршај

101 45,9 74 33,6 40 18,2 5 
2,3 220 100

Данебиплатили
царинунаграници 76 34,5 96 43,6 43 19,5 5


2,3 220 100

Дабидобилинеки
судскиспор 65 29,5 106 48,2 45 20,5 5


1,8 220 100

Дабиплатилимањи
порез 62 28,2 110 50 43 19,5 5


2,3 220 100

ДабиВиилиВаше
дијетедобилобољу
оцјенуушколи/
факултету

40 18,2 142 64,5 33 15 5

2,3 220 100

Овирезултатипотврђујумишљењевеликогбројаонихкојисебаве
проблемомкорупције,дајеуновонасталимдруштвенимприликама,у
транзиционимземљама,митоусвимсвојимоблицима(активно,пасивно
и посредно давање), најраширенији облик коруптивног дјеловања и
као такав је универзална појава која је присутна у свим савременим
друштвима (Пејановић, 2015). У друштву у коме велики дио грађана
сматра да су криминал, незапосленост и корупција најозбиљнији
проблеми,дасезаконпоштујепопотребиидасерадипреживљавања
мора одустати од неких важних моралних принципа, коруптивно
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понашањепостајеуобичајениначиностваривањанајосновнијихправа.
Сазнањедабивишеодполовинеиспитаникабилоспремнопонудити
митозанекууслугу,најчшећељекарску,свједочиоболестисистемакоји
производитаквостање.Иакојекорупција„нагризла“цијелодруштво,
истраживањејепотврдилодајеоназанајвећибројиспитаниканаучени
модел понашања од појединаца који злоупотребљавају политичку и
стручнумоћ,такодаусвојојсвијеститонедоживљавајукаопрекршајно
дјеловање.Тојепоказалаианализадијелаподатакадобијенеемпиријске
грађе,изкојихсевидидапостојикорелативниодносодређенихоблика
коруптивногдјеловањаприказанихуТабелибр. 9ионихиспитаника
који сматрају да је корупцијамеђунајозбиљнијимпроблемиманашег
друштва. Слободним избором смо одабрали неколико коруптивних
обликапонашањаихтјелиутврдитидалипостојивезаизмеђуњихи
испитаника који тврде да је корупција озбиљан друштвени проблем.
Подацисупотврдилинашесумње, јерсууоченепозитивекорелације,
иаконискогинтензитета,алисматрамоданисузанемарљиве.

У посматраном односу међу онима који су спремни платити
митонацариниикојиистотакотврдедајекорупцијаозбиљанпроблем,
добијаморезултатегдјејеr=0,137;p=0,043(Табелабр.10).

Табелабр.10.Спремностиспитаникадаплатеwмитонаграницикоји
тврдедајекорупцијанајозбиљнијипроблемнашегдруштва

Платили би мито да не би платили царину на
граници 

Укупно
Да Не Незнам

Недостаје
одговор

Проблемнашег
друштваје
корупција

Да 66 87 40 5 
197

Не 8 5 0 0 13

Незнам 1 2 4 0 6

Недостаје
одговор 2 3 2 1 4

Укупно 76 96 43 5 220

r=0,137;p=0,043;N=220
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 Даље,упосматраномодносумеђуонимакојисуспремниплатити
мито за наплату мањег пореза који исто тако тврде да је корупција
озбиљанпроблем,добијаморезwултатегдјејеr=0,147;p=0,029(Табела
бр.11).

Табела11.Спремностиспитаникадаплатемитозанаплатумањегпорезакоји
тврдедајекорупцијанајозбиљнијипроблемнашегдруштва

Платилибимитозанаплатумањегпореза
Укупно

Да Не Незнам Недостаје
одговор

Проблемнашег
друштваје
корупција

Да 54 102 37 4 197

Не 6 5 2 0 13

Незнам 1 1 4 0 6

Недостаје

одговор
1 2 0 1 4

Укупно 62 110 43 5 220

r=0,147;p=0,029,N=220

Истотако,уодносуонихкојибиплатилимитозадобијањенеког
судског спора и који тврде да је корупција озбиљан проблем, имамо
позитивнукорелацијуr=0,161;(p=0,017)(Taбелабр.12).

Ови показатељи нам потврђују претходно дефинисани наслов
овог рада, а који говори о амбивалентном карактеру корупције или о
амбивалентном приступу корупцији, односно о дуалности људске
природекадјеовапојаваупитањуиреаговањенању.
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Табела11.Спремностиспитаникадаплатемитозанаплатумањегпорезакоји

тврдедајекорупцијанајозбиљнијипроблемнашегдруштва

Платилибимитодобијањенекогсудскогспора

Укупно
Да Не Незнам

Недостаје
одговор

Проблем
нашег
друштваје
корупција

Да 57 98 39 3 
197

Не 6 4 3 0 13

Незнам 1 2 3 0 6

Недостаје
одговор

1 2 0 1 4

Укупно 65 106 45 4 220

r=0,161;p=0,017;N=220

ЗАКЉУЧАК

Свакивидуказивањанапостојањекорупцијеунашемдруштвује
већнанекиначинобликборбепротивисте,јерњенапојаваимплицира
вишеструке посљедице по цјелокупно друштво, у свим његовим
сегментима. Иако су подузете конкретне законске мјере и различите
пројектне активности од стране НВО-а, стопа корупције је и даље
висока. Транзиција из старог у нови политички, економски, правни
поредак, прати, оштар конфликт вриједности, поремећај моралне
климе, пораст друштвене аномије и ови процеси који доминирају на
друштвеном нивоу, рефлектују се и на појединце (Пејановић, 2015,
стр. 128). Претпоставља се да сваки појединац размишља о дози
одговорностикојусносизасвакисвојпоступак,па јеочекиванода је
стањеистоикадсукоруптивнедјелатностиупитању.Свакипојединац
имасвојунутрашњи„моралникомпас“помоћукојегразликујеисправне
и погрешне поступке. На основу формираног система вриједности,
који,сједнестранеспречававршењезабрањеногпонашања,асдруге
га осуђује, прије него се друштвена свијест преточи у правну норму
са одговарајућом санкцијом, друштво врши функцију моралне осуде,
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те касније реагује према вршиоцима инкриминираног понашања.2
Корупција је најпрепознатљивија на овим просторима кроз дјело
подмићивања, али због својенетранспарентности, успјевадаопстане.
Какојетокрозрадистакнуто,њеноприсуствоједоказоаномичности,
неетичности,дезинтеграцијиједногдруштва,алииобрасцапонашања,
атосвакаконеидеуприлогакосеубудућемпериодуакосенастоји
креиратииостваритипозитивнасликанашегдруштва.Овојепримјер
културно-етичког аспекта корупције (Милосављевић, 2003, стр. 256.),
у оквиру кога се предвиђа да, ако се не успоставе правилности и
законитости у сфери економије и политике, коруптори ће све више и
бржезлоуоптребљаватисвојепозицијеилиобликдруштвенемоћикоји
имају,штитећисенатајначинодевентуалнихпромјена(Милосављевић,
2003,стр.257).

Литература

Бранковић,С.(2014).Методологијадруштвенихистраживања. 
Београд:Заводзауџбенике.
Беговић,Б.иМијатовић,Б.(2001).КорупцијауСрбији.Београд:Центар

задемократско-либералнестудије.
Болчић,С. (2003).Исељавањерадне снагеиодливмозгова.УСрбија

крајеммиленијума,Београд:ИСИФФ.
Бошковић,М.(1998).Организованикриминалитет.Београд:Полицијска
 академија.
Бошковић, М. (2003). Транснационални организовани криминалитет.

Београд:Полицијскаакадемија.
Бошковић,М.(2006).Криминологија.НовиСад:Правнифакултет.
Вуковић,С.(2007).Транзицијаикорупција.Београд:Библиотека 
 ПОСЕБНАИЗДАЊА.
Вуковић,С.(2005).Право,мораликорупција.Београд:ИПФилип 
 Вишњић.
Вуковић,С.(2003).Корупцијаивладавинаправа.Београд:ИДП- 
 Драганић.

2 Studija: PRAVNI ASPEKTI BORBE PROTIV KORUPCIJE U VISOKOM
OBRAZOVANJU –de lege lata i de lege ferenda,Banja Luka, 2013. (rađena u okviru
Projekta „Angažovanje studenata postdiplomskih studija iz BiH u susret evropskim
integracijama“). 

32

БиљанаЧ.МилошевићШошо



Ђурић,М.(1961).Девијантнопонашањеидруштвенаструктура.
 Социологија,бр.3−4,Београд.
Меrton,R.K.(1965).SocialTheoryandSocialStructure,NY.
Милосављевић,М.(2003).Девијацијеидруштво.Београд:Драганић.
Милошевић Шошо Б. (2013).Мултиетничко друштво и девијантне

појаве.ИсточноСарајево:Заводзауџбеникеинаставнасредства.
Мilosevic Soso B. (2015), Corruption – deviation in post-conflict Bosnia

and Herzegovina / Sociological Review. Vol. XVI, No. 1, Editor
AnicaDragovic, 2015,FacultyofPhilosophy,withinSs.Cyril and
Methodius University in Skopje, p. 69−83, UDK-316; ISSN1409-
5513;http://dl.fzf.ukim.edu.mk/index.php/sr/article/view/988

Пејановић, Р. (2015). Транзиција и национална култура. Нови Сад:
Академскакњига.
Pravniaspektiborbeprotivkorupcijeuvisokomobrazovanju–delegelata

idelegeferenda(2013).Studijaproisteklaizprojekta„Angažovanje
studenata postdiplomskih studija iz BiH u susret evropskim
integracijama“.BanjaLuka.Преузетоса:https://www.google.ba/se
arch?q=Studija:+PRAVNI+ASPEKTI+BORBE+PROTIV+KORUP
CIJE+U+VISOKOM+OBRAZOVANJU+de+lege+lata+i+de+lege+
ferenda,+Banja+Luka,+2013.+(ra%C4%91ena+u+okviru+Projekta+
%C2%ABAnga%C5%BEovanje+studenata+postdiplomskih+studij
a+iz+BiH+u+susret+evropskim+integracijama).&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b&gws_rd=cr&ei=QeQjWaztMYSbaO3WisAD /
Датумприступа:2.5.2017.

Трипковић,М.(1992).Социолошкетеорије.НовиСад:Дневник.

АмбивалентникарактеркорупцијекаодевијантнепојавеуРС

33



BiljanaČ.Milosević-Šošo

AMBIVALENTCORRUPTIONNATUREINTHEREPUBLICOF
SRPSKA

     Summary    
 
 ThepaperwillpresentspreadofcorruptionintheRepublicofSrpska
andit’scitizensattitudesregardingthesedeviantphenomena.Itwillbeshow
theresultsofresearchonsocialchangescarriedoutinlate2016,andrelating
to the attitudes, causes andwaysof corrupt activities in theRS, basedon
observed ambivalent character of this phenomenon. Corruption implies
multipleconsequencesinthewholesociety,inallit’sspheresandhaspolitical,
legal,economic,social,moralandotherconsequences.
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РАСПОДЕЛААУТОРИТЕТАУПОРОДИЦИ

Урадусеанализирајуначинирасподелеауторитетаупородици,пре
свега између супружникаи то у контексту одлучивања у неким аспектима
свакодневногживота:финансије,деца/родитељствоиподеларадаупородици.
Компаративно ће бити разматрани резултати емпиријских истраживања
обављених2010.и2017.годинеуРепублициСрпскојдабисеутврдиликако
основнимодалитетирасподелеауторитета,такоиодчегазависе,узимајући
уобзириспецифичнудруштвенуситуацијуукојојпородицефункционишу.

Кључне речи: породица, ауторитет, одлучивање, финансије, деца,
родитељство,конфликти,поделарадаупородици.

УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Породица је специфична друштвена група, у којој је, осим
емоционалне везаности њених чланова, присутно и обављање
различитих врста и нивоа активности. Дакле, у породици увек
постоји потреба да се те активности надгледају, координишу и да
се врши редистрибуција добара, улога и обавеза између чланова
породице (Milić, 2001). Управљање породицом се врши кроз процесе
договарања, преговарања, усаглашавања, сукобљавања, што указује
начињеницудаупородиципостојидиструбуцијамоћии ауторитета
између њених чланова. „Породица је она врста друштвеног склопа
у коме се ствара најчвршћи амалгам између емоција и моћи“
(Milić,2001,str.194).

Дабисе објаснили односи и начин управљања у породици
потребно је направити разлику између моћи и ауторитета.
По Веберу [Veber] моћ се односи на изгледе да се у оквиру једног
1 bkosarac@hotmail.com
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друштвеног односа спроведе сопствена воља упркос отпору, без
обзира на чему се заснивају ти изгледи (1976, str. 37). Сам ауторитет
се може схватити као појам који се у одређењу налази између
појмова моћи и власти. Ауторитет није намера или способност да се
утиче на друге, већ је призната и прихваћена, дакле, делујућа моћ.
ПомишљењуФрома [Fromm] „[...]измеђуауторитетаионогакомесе
ауторитетобраћаувијекпостојиснажнаосјећајнаспонаидентификације,
дивљењаиљубави“(1989,str.46).Сличнотеоријскополазиштеимаи
Фирст-Делићиподауторитетомподразумева„[...]способностједнеособе
дадоносиодлукекојеруководепонашањедругеособеунутародређеног
подручјапонашањаудатомвремену,акојеобаучесникаперципирају
каоправооногакојиодлучује“ (1971, str. 177).Можесе закључитида
ауторитет није безлична власт, какав је случај са влашћу државе и
њенихинституција,већувекиманекодубљедуховно,психолошкоили
моралноутемељењекојеомогућавапојединцимадасесањимосећајно
идентификују.

ПРОЦЕСОДЛУЧИВАЊАУПОРОДИЦИ:ПОЈАВНИОБЛИЦИ
РАСПОДЕЛЕАУТОРИТЕТА

Акосепородицасхватикаоспецифичнадруштвенагрупаособа
уинтеракцији,можемопретпоставитидаодноси,квалитеттиходноса
и расподела моћи и ауторитета јесу кључни фактори за одржавање
породичнекохезије.Расподелаауторитетаимоћиупородицииспољава
сенанеколиконивоа: „[...] брачнамоћнанивоусупружничкедијаде,
родитељскамоћнанивоуодносародитељи–децаипородичнамоћкао
моћ породичне групе да стратешки делује у друштвеном окружењу“
(Milić,2001,str.200).Уовомрадуанализирасепрвинивоиспољавања,
даклерасподелаауторитетаизмеђусупружникакрозпроцеседоношења
одлукавезанихзасвакодневниживотпородице.Тајпроцесупородици
(браку)нијеједноставан,билодасубрачнипартнерисами,односнодаје
речонуклеарнојпородициилисудеовертикалнопроширенепородице.

Истраживање које је проведено 2010. и 2017. године и чији се
резултати у овом раду презентују и анализирају односе се на процес
доношења одлука о битним аспектима функционисања породице у
свакодневном животу. У основи могуће је у свакодневном процесу
одлучивањаразликоватидвеосновнекатегоријеодлука:финансијскеи
нефинансијске.Финансијскесе,наравно,односенауправљањеновцем
каоресурсом:управљањекућнимбуџетом,штедња,потрошњаисл.Све
осталеодлукесусамоусловнонефинансијскеиодносесенадоношење
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одлука о преуређењу/куповини стамбеног простора, расподели тог
просторана члановепородице, начинупровођења годишњиходмора,
школовању деце и њиховим додатним/ваншколским активностима.
Подаци које смо прикупили говоре о томе ко има коначну реч када
се неке одлуке доносе. Треба напоменути и да су донесене одлуке
само крајњи резултат у сложеном процесу договарања, преговарања,
уступака,пачакиуцењивањаизмеђусупружникаиданамподацине
говоре о томе ко је иницијатор одлука, ко од супружника располаже
већимресурсима(несамоматеријалним,већикултурним,образовним
и социјалним), који су поступци коришћени да се други супружник
приволидаприхватинекуодлукуислично.Дабиседотаквихподатака
дошло и истраживање употпунило потребно је да се поред анкетног
проведеи додатно квалитативноистраживање.Међутим,подацикоје
смодобилимогуданамкажуукомсеправцумењарасподелаауторитета
упородицинапојавномнивоуидалипатријархалнеобрасцемењају
егалитарни, демократски. У истраживањима на Западу до средине
прошлогвекаважилајетеоријарелативнихресурса,тј.свакипартнер
јеимаоутицајанадоношењеодлукаупородицисразмерноресурсима
којепоседујеиколикоучествујеуматеријалномобезбеђењупородице
(Bobić, 2008). Међутим, масовно запошљавање жена јача њихову
аутономију и оснажује им положај у породици у процесу доношења
одлука,темушкарципочињудаделеауторитетимоћ.

Кадасеанлизирарасподелаауторитетаупородициисампроцес
доношењаодлука,морајусеузетиуобзирспецифичностидруштвеног
системаукојимапородицафункционише:рат,избеглиштво,деценијска
друштвена и економска криза, незапосленост, и нагло осиромашење.
Типроцесинаглобалномнивоудодатносуотежалиположајпородице
ивратилијенанекепревазиђенеформепородичнихпракси,памноги
ауториговореопроцесуретрадиционализацијеирепатријархализације
(Milić,2004;Tomanović,2009).

Методологијаиописузорка

Анкетно истраживање о расподели ауторитета у породици
обављеноје2010.и2017.годиненаузоркуод297односно220породица
уРепублициСрпској.Утабелиброј1.датајерасподелапородицапрема
бројучланова.
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Табелаброј1.Расподелапородицапремабројучлановапородице

годинаистраживања
бројчлановапородице 2010. 2017.

1 15(5,1%) 16(7,3%)
2 63(21,2%) 22(10,0%)
3 88(29,6%) 46(20,9%)
4 104(35,0%) 79(35,9%)
5 17(5,7%) 31(14,1%)
вишеод5 10(3,4%) 26(11,8%)
укупно 297(100%) 220(100%)

 Подациизузоркапотврђујуизваничнестатистичкеподаткедасу
уРепублициСрпскојнајбројнијечетворочланепородице,докјенајмање
породицаса5ивишеод5члановапородице.

За наше истраживање битни су подаци о расподели породица
на уже, нуклеарне и вертикално проширене породице, јер расподела
ауторитета у вертикално проширеним породицама не обухвата само
супружнике,већи,евентуално,њиховеродитељеидругесродникекоји
утојзаједнициживе.Подацисудатиутабелиброј2.

Табелаброј2.Расподелапородицапрематипупородице
годинаистраживања

типпородице 2010 2017
ужа(нуклеарна) 200(67,4%) 168(76,4%)
вертикалнопроширена 97(32,6%) 52(23,6%)
укупно 297(100%) 220(100%)

Начинорганизацијепородичногбуџета

Прва варијабла који смо у раду анализирали је начин
организације породичног буџета. Подаци о овој варијабли могу
пружити основну слику о расподели ауторитета и моћи у породици.
Једну од основних и најисцрпнијих типологија организације
породичногбуџетадаојеПал[Pahl],аобухватапетосновнихтипова:
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1. буџеткојимупотпуностиуправљајужене(мушкарципредају
читавприходженама,азадржавајусвојличниџепарацитиме
сезавршавањиховаодговорностзафинансијеудомаћинству);

2. буџеткојимупотпуностиуправљајумушкарци,штооставља
женебезличногновца;

3. буџетограниченнаодржавањедомаћинстваукомемушкарци
дајуженамафикснусумуновцазаодржавањедомаћинства,
докостатакновцаостајеподњиховомконтролом;

4. здруженибуџетукомесавновацидеузаједничкукасуиоба
партнераимајузаједничкиприступтомновцу;

5. независнибуџетиукомепартнериимајунезависнеприходе
(Pahl,1980).

ОвутипологијупримењенууистраживањууВеликојБританији
није било могуће применити и на наше истраживање, због тогашто
сезаразликуодбританскогистраживања,гдеузоракчиненуклеарне
породице,коднасуузоркусубројневертикалнопроширенепородице.
Начинорганизацијепородичногбуџетадатјеутабелиброј3.

Табелаброј3.Начинорганизацијепородичногбуџета

годинаистраживања
начинорганизацијепородичногбуџета 2010 2017

централизованибуџет 206(69,4%) 132(60,0%)
делимичноцентрализованибуџет 74(24,9%) 46(20,9%)
независнибуџети 17(5,7%) 42(19,1%)
укупно 297(100%) 220(100%)

Подаци у истраживањуи у 2010. и 2017. годинипоказују да је
доминантни образац организације буџета његова централизација.
Централизованбуџет(зарадесвихчлановапородицеидуузаједничку
касу) има у 2010. години 69,4% породица, а у 2017. години 60%.
Делимично централизован образац (део зараде свих чланова иде у
заједничку касу, а део чланови задржавају за себе) је нешто мање
заступљен(2010–24,9%,2017–20,9%),докјепотпунодемократскии
аутономни образац организације – независни буџети (свако задржава
својновацуздоговорштакоплаћа)најмањезаступљен(2010–5,7%,2017
–19,1%).Приметанјеипорастовогобрасцаизмеђудваистраживања.
Овиподацимогусеобјаснитисаједнестране,јошувекпатријархалним
односимаупородици,асадруге,тешкимсоцио-економскимположајем
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породица у РепублициСрпској када чланови породице своје приходе
морајудаудружујууцентралнибуџеткакобипородицауопштемогла
дафункционише.Централизованибуџетнезначиувекда једнаособа
њимеуправља,нитидајетаособаувексупруг.Детаљниподациотоме
како је ауторитет распоређен дају нам подаци о томе ко распоређује
новацзасвакодневнупотрошњу,акоимаодлучујућуречкадачланови
породиценемогудасесложеоконовчанихулагања.Типодацидатису
утабелиброј4и5.

Табела4.Којичланпородицераспоређујеновацзасвакодневнупотрошњу

годинаистраживања
којичланраспоређујеновацзасвакодневну

потрошњу
2010 2017

супруг 121(40,7%) 76(34,5%)
супруга 165(55,6%) 118(53,6%)
родитељиједногодсупружника 2(0,7%) 4(1,8%)
самостално 9(3,0%) 22(10,0%)
укупно 297(100%) 220(100%)

 Новац за свакодневну потрошњу углавном распоређују жене
(55,6% и 53,6%). У тешким економским условима, са више него
скромнимпримањима,свакодневнапотрошњасесводинанабављање
најосновнијихнамирницазапородицу.
Собзиромнатодапородицапредстављареферентниоквиржене,ова
активностјењимапрепуштена.Оваврстаангажовањазахтеваразвијање
одређених вештина како да се са што мање новчаних средстава на
адекватанначин задовољепотребе свихчлановапородице.Расподела
новца за свакодневнупотрошњуу рукама јежена, коначне одлуке су
у рукама мушкараца. Ипак се може приметити да је у посматраном
периодудошлодомалепрерасподелеауторитетапајебројпородицау
којимаконачнеодлукедоносеженеповећан(табелаброј5).
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Табелаброј5.Којичланпородицеимаодлучујућуречоновчанимулагањима
кадаосталичлановинемогудасесложе.

годинаистраживања
којичланимаодлучујућуречоновчаним

улагањимакадаосталичлановинемогудасе
сложе

2010 2017

супруг 215(72,4%) 130(59,1%)
супруга 71(23,9%) 64(29,1%)
родитељиједногодсупружника 2(0,7%) 5(2,3%)
самостално 9(3,0%) 21(9,5%)
укупно 297(100%) 220(100%)


 Услучајудачлановипородиценемогудасеусагласе,одлукуу
највећембројуслучајевадоносисупруг/мушкарац(72,4%и59,1%)(табела
број 5). Приметан је тренд опадања учешћа мушкараца у коначном
одлучивању, што је показатељ да се традиционални патријархални
образацодносаиауторитетакаоипородичнихулогаполакомења,али
идаљесузаступљениупреко50%случајева.

Одлучивањеонекимаспектимаорганизацијепородичногживота

 Одлучивањеокључнимистратешкимпитањимаорганизације
породичногживотаможебитидобариндикаторзапроучавањерасподеле
ауторитетаупородици.

Подаципоказујудаодлукеокључнимистратешкимпородичним
питањимаувећинислучајевадоносемушкарци(преуређењеикуповина
стамбеногпростора,школовањедеце),доксеодлукеопитањимакоја
нисустратешкаинеодређујубудућностпородицепрепуштајуженама
(табелеброј6).
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Табелаброј6.Кодоносиодлукеоорганизацијинекихаспекатапородичног
живота

коодлучујео

преуређењу/
куповини
стамбеног
простора

расподели
стамбеног
просторамеђу
члановима

начину
провођења
годишњих
одмора

ш к о л о в а њ у
деце

додатним
активностима
деце

година 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017

супруг
186

(64,6%)
112

(50,9%)
141

(49,0%)
75

(34,4%)
119

(41,9%)
106

(48,4%)
99

(62,7%)
87

(58,8%)
73

(54,9%)
68

(47,6%)

супруга
91

(31,6%)
86

(39,1%)
136

(47,2%)
122

(56,0%)
152

(55,3%)
93

(42,5%)
58

(37,3%)
61

(41,2%)
60

(45,2%)
75

(52,4%)

родитељи
једногод
супружника

2
(0,7%)

1
(0,5%)

2
(0,7%)

2(0,9%) 0 0 0 0 0 0

самостално
9

(3,1%)
21

(9,5%)
9(3,1)

19
(8,7%)

8
(2,8%)

20
(9,1%)

0 0 0 0

укупно
288

(100%)
220

(100%)
288

(100%)
218

(100%)
278

(100%)
219

(100%)
157

(100%)
148

(100%)
133

(100%)
143

(100%)

 Поредећиподаткеизобепосматранегодиневидиседаједошлодо
извеснихпромена.Наиме,у2017.годинивећипроценатженаучествује
у доношењу стратешких одлука за функционисање породица него у
2010.години.Статистичкомобрадомподатакадошлисмодозакључка
дајеовапроменавезаназамлађебрачнепарове(до30.годинестарости
супружника) без обзира на ниво образовања, док је код старијих
брачних парова, чак и високообразованих, присутна традиционална
расподелаауторитета.Ситуацијасе,дакле,мења,алинеморадазначи
аутоматскипрерасподелу ауторитета, већмушкарце ижене ставља у
позицијупреговарањаидоговарањаококључниходлука.Истраживања
битребалопродубитииоткривањемонихсферакојесупружницивиде
као својеиококојихпреговарајуионихсферакојеихнеинтересују
и препуштају их супружнику да о њима одлучује. Подаци показују
и да родитељи супружника, углавном умаломпроценту, учествују у
одлучивањуитонајчешћекадајеречопреуређењу/куповинистана,јер
сеутимслучајевиманајчешћекористииимовинакојусуонистекли.

Уовомистраживањуузелисмоуобзирконачнеисходеодређених
процесаупородици,односноконачнеодлукепоодређенимпитањима
за функционисање породице. Међутим, доношење коначне одлуке у
себеукључујепроцесепреговарања,договарања,усклађивањациљева
иинтереса,паиконфликтамеђусупружницима.Тозахтеваидодатно
квалитативно истраживање, које би процесе одлучивања и расподеле
ауторитетабољерасветлило.

БисеркаР.Кошарац
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Поделапословаупородици

Расподелуауторитетаиодносеупородиципратилисмоикроз
поделурадаупородици.Свакодневнидомаћирадподелилисмонадве
врстепослова: рад окодецеи рад у домаћинству. Рад у домаћинству
је најчешће невидљив, али служи за дневну репродукцију чланова
породице и стварање уобичајене околине. То је облик натуралне,
непродајне производње преко које се обављају значајни послови како
запојединцатакоизадруштвоуцелини.Најчешћегаобављајужене
и уњега улажу време, знање, емоције и друге ресурсе. То је рад без
новчаненакнаде,алисаврлонеструктурисанимраднимвременомкоје
углавномзависиодпотребачлановапородице.Садругестранетаврста
радаибригаоближњимапостала једеоженскогидентитета.Такође,
бригаодецизахтевавеомасложенсплетактивности,авештине,знање
и време које се нањих користи зависи, пре свега, од броја и узраста
деце.„Активностиокодецесувеомасложенаврстаангажовања,које,
заразликуодрутинских,репетитивнихкућнихпословаукључујувише
врста радова, емоционалног, психичког улагања, љубави, стрпљења,
вештинекомуникацијеисл.“(Bobić,2010,str.130).Расподелапословау
породицидатајеутабелиброј7.

Табелаброј7.Кообављаактивностиувезисадецомупородици
коупородициобављаследећеактивности

бригаомалојдеци контролашколскихобавеза
г о д и н а
истраживања

2010 2017 2010 2017

супруга 80(79,1%) 126(96,9%) 91(85,8%) 110(83,3%)
супруг 0 1(0,8%) 15(14,1%) 21(15,9%)
баба/деда 13(12,9%) 2(1,5%) 0 1(0,8%)
плаћенапомоћ 8(8%) 1(0,8%) 0 0
укупно 101(100%) 130(100%) 106(100%) 132(100%)

 Подаципоказујудабригуомалојдецинасебепреузимајускоро
употпуностисупруге,односномајке(преко90%),доксеуактивности
контроле школских обавеза делимично укључују и очеви (око 15%).
Такође, део обавеза око мале деце преузимају и баба/деда као део
неформалнемрежеподршке.Уусловимакада јавнаинституционална
сферадруштванепружаадекватнупомоћпородицамасадецом,њима
остајејединодасеослоненанеформалнемрежеподршке.Такође,мали
бројпородицаимаплаћенупомоћучувањумаледеце,штојепоследица
тешкесоцио-економскеситуације.
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Табелаброј8.Коупородициобављадомаћепослове

коупородициобављаследећеактивности
кување прање чишћење пеглање

година
истраживања

2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017

супруга
236

(79,5%)
190

(86,4%)
255

(85,8%)
196

(89,1%)
253

(85,2%)
197

(89,5%)
257

(86,8%)
195

(88,6%)

супруг
18

(6,1%)
4

(1,8%)
3

(1,0%)
2

(0,9%)
1

(0,3%)
2

(0,9%)
3

(1,0%)
2

(0,9%)
родитељиједног
одсупружника

27
(9,0%)

6
(2,7%)

21(6,4%)
2

(0,9%)
22

(7,3%)
1

(0,5%)
17

(5,7%)
3

(1,4%)

плаћенапомоћ
16

(5,4%)
20

(9,1%)
18(6,8%)

20
(9,1%)

21
(7,2%)

20
(9,1%)

19
(6,5%)

20
(9,1%)

укупно
297

(100%)
220

(100%)
297

(100%)
220

(100%)
297

(100%)
220

(100%)
296

(100%)
220

(100%)

Када је реч о томе ко у породици обавља домаће послове,
испитиване су следеће ситуације: кување, прање (судова и рубља),
чишћењеипеглање.Подаципоказујувеликуасиметрију,тј.немадељења
активностимеђусупружницима,такодатеретпадауглавномнажену(у
свимнаведенимпословимаженеучествујупреко80%уобепосматране
године).Мушкарцисуукућнепословеукљученисамањеод1%,осим
услучајукувања(6,1%).Такође,упословеудомаћинствуукључујусе
имајке супружника.Можесе закључитида је традиционалнаподела
рада жилава и да се тешко и споро мења. Плаћену помоћ породице
себи не могу приуштити (само око 6% породица има плаћену помоћ
око кућних послова). Подаци показују велику апстиненцију мужева
и очева у односу на радну улогу у породици. Реч је о доминацији
патријархалногмодела,односнопретежноангажовањежена,безобзира
далисузапосленеилине.УпородицамауРепублициСрпскојпостоји
сегрегацијасупружничкихулогаудомаћемраду.Тасферапородичног
животасенајспоријемења,доксеудругимсферамаодносииауторитет
семењајууправцувећегегалитаризма.

ЗАКЉУЧАК

 Упоредни подаци из истраживања о расподели ауторитета
2010−2017.годинапоказујудасуодносимоћи,утицаја,одлучивањаи
ауторитетајошувектрадиционални,патријархалниидасупородичне
улогесегрегиране.Компарацијомрезултатаистраживањадошло једо
благих промена у управљању финансијама породице у правцу већег
укључивањаженаитоунајвећемпроцентукодмлађихбрачнихпарова.

БисеркаР.Кошарац
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Управљањеновцемнајексплицитнијеуказујенарасподелуауторитета,
алипредоношењаконачнеодлукепретходидугпроцеспреговарања,
договарања, а врло често и конфликата које би требало укључити у
истраживање.

У области поделе рада у домаћинству и даље је заступљен
традиционалниобразациподаципоказујунискуукљученостмушкараца
у свакодневне послове домаћинства. Узроке овакве поделе треба
тражитиувредносномсистемуивредносниморијентацијама,пресвега
патријархалних. Међутим, узроци се налазе и у ширем друштвеном
окружењу, пре свега у организацији и структуирању тржишта радне
снаге.Појединци,апосебножене,морајусвојеирадноислободновреме
даприлагодепословимаудомаћинству,потребамаиобрасцимарадног
временадругихчлановапородице.

Кроз ова истраживања и анализу настојали смо да пружимо
основниувидурасподелуауторитетаупородицамауРепублициСрпској
крозанализунекихосновнихаспекатасвакодневногпородичногживота.

Литература

Bobić, M. (2008). O intimnosti u partnerstvu/braku – ljubav, konflikti,
odlučivanje u bitnim domenima svakodnevice (teorijski okvir za
istraživanje). У S. Vujović (Prir.), Društvo rizika (str. 365−394).
Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u
Beogradu.

Bobić, M. (2010). Partnerstvo kao porodični podsistem. U A. Milić i dr.
(Prir.),Vremeporodica(str.115−145).Beograd:Institutzasociološka
istraživanjaFilozofskogfakultetauBeograduiČigoja.

Veber,M.(1976).Privredaidruštvo.Beograd:Prosveta
Кошарац,Б.(2013).Породицаираднестратегијеутранзицији.Источно

Сарајево: Завод за издавање уџбеника иСоциолошко друштво
РепубликеСрпске

Milić,A.(2001).Sociologijaporodice.Beograd:Čigoja
Milić,A.(2004).Transformacijaporodiceidomaćinstva–zastojistrategija

preživljavanja. У A. Milić (Prir.), Društvena transformacija i
strategijedruštvenihgrupa:svakodnevnicaSrbijenapočetkutrećeg
milenijuma,(str.317−347).Beograd:Institutzasociološkaistraživanja
FilozofskogfakultetauBeogradu.

45

Расподелаауторитетаупородици



Pahl,R. E. (1980). Employment,work and the domestic division of labur.
InternationalJournalofUrbanandRegionalResearch,4,(pp.1−20).

Tomanović,S. (2009).Promeneuporodicama.UA.Milić iS.Tomanović
(Prir.), Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi,
(str.151−168).Beograd:InstitutzasociološkaistraživanjaFilozofskog
fakultetauBeogradu.

First-Delić, R. (1971). Obrasci odlučivanja i struktura porodične moći u
usvremenoj poljoprivrednoj porodici. Sociologija sela, br. 31−32,
Zagreb:Institutzaekonomikupoljoprivredeisociologijusela.

Fromm,E.(1989).Autoritetiporodica.Zagreb:Naprijed.

BiserkaKošarac

AUTHORITYPARTICIPATIONINTHEFAMILYMANAGEMENT

Summary

The family is a specific social group with different types of
socio-economicactivitiesalongwithpersonalrelationsofitsmembers.There
is always a need tomonitor, coordinate, and redistribute goods, roles and
variousobligationsbetweenfamilymembers.Familymanagementiscarried
outbyfamilymembersnegotiating,findingsolutionssolvingdifferentissues
andconflicts,whichpointstothefactthatthereisasomekindofindividual
powerdistributionamongthefamilymembers.Thisworkanalyzesauthority
participationinthesinglefamily,primarilybetweenspouses,inthecontextof
decisionmakingandconflictssolvinginaspectsofeverydaylifeissuessuch
as:finances,childrenparentingandemploymentintheRepublicofSrpska.
Theresultsofempiricalresearchcarriedoutinyears2010and2017arealso
comparativelydiscussed.Researchonthefamilyauthorityparticipationand
thedecision-makingprocesshasbeenplacedinthecontextofthesocialsystem
oftheRepublicofSrpskaandthespecificcharacteristicthathaveaffectedit
(war,economiccrisis,unemployment).Comparativedatafromtheresearchin
2010and2017showsthatfamilyrelations,influenceanddecision-makingare
still traditional,patriarchalandwithsomerolessegregated.Thesignificant
familydutiesofhomecaretakingandchildcarearewomen’sresponsibility,
whilefinancialresourcesmanagementispredominantlycarriedoutbymen.
Also, the research showed that therewas a significant difference between
the twosurveys, theone in2010 showsparticipationpatternsofauthority
weremoretraditionalthanin2017.Thisshowsusthatthefamilyvaluesare
experiencingslowchangesandtransformations,thatwillalsotakeplacein
thetimescoming.
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ОБРАЗОВАЊЕИНЕЈЕДНАКОСТИ

Образовање је веома значајно за људску цивилизацију, али је
евидентно да се са развојем образовања појављују и извесне неједнакости
по многим аспектима. Неједнакости у образовању су широког дијапазона:
неједнакости у полној структури, географске неједнакости, разлике у
квалитету,доступностиуслугаобразовања,утицајакултуре,вере,традиције
ислично.Иакојеобразовањеунекимдруштвимаобавезно,требанапоменути
дасвакишестиодрастаостановникнезнадачитаипише.Усветуима600
милиона неписимених и 300 милиона мушкараца је неписмено.Школу не
похађа115милионадецеод6до11годинаитојепотенцијалнонеобразовано
одраслостановништво.Побољшањеобразовнеструктурејенеминовнодаби
седруштворазвијало.Необразованостановништвопостојиусвимземљама
света.Проблем(не)образовањајепосебноизраженуАфрици,деловимаАзије
инаБлискомИстоку.Уземљамауразвојускорополовина(45%)популацијеје
неписменоилинискогобразовања.Например,уАфрици54%популацијене
знадачитаипише.Одукупногбројанеписменихљуди77%живиуазијским
земљама.Положајженскепопулацијеуобразовању једоведенупитање јер
60милионадевојчицанепохађашколу, а у узрасту су да би требале да се
образују.Неједнакости суприсутне у самом системуиначинуобразовања,
алитакођеонеимајуутицајнаприсуствонеједнакостиудруштву.

Кључнеречи: образовање,неједнакости,становништво

1 sjelic@agrif.bg.ac.rs
2 micikav1991@gmail.com 
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УВОД

 Темајеизабранасанамеромдасеукаженастањеобразовања,
какона глобалномнивоу, такои на нижимнивоима, и поред тога се
указујенанеједнакости.Свакакојеевидентноданеједнакостипостоје
уобразовању,алиидамногенеједнакостиутичунастепенобразовања
односнонеобразовања.Постојиниздетерминантикојеутичуинаизвестан
начинусловљавајуобразовање.Увремекадасесведигитализуједоводи
се у питање квалитет и правацживота необразованих и неписмених
људи. Образовање и неједнакости могу се посматрати и уочавати на
вишерезонаинивоа.Узависностиодгледиштаопсервирањауочавају
серазличитиаспектинеједнакостиуобразовању.Образовањејетемао
којојсеможемногодискутовати,алиитемакојајепрошлаипролази
различитеобликепромена.
 УСрбији постоје извесне неједнакости на релацији село−град.
РадиилустрацијенаводисеподатакдаСрбијиимаоко4.600села,али
сетајбројизгодинеугодинусмањује.Разлогтогсмањењасумиграције
младих,којиодлазеизселауградовеупотразизабољимживотом.У
Србијипостојиоко200селаукојиманемастановникамлађиход20година
и190селаукојиманеманиједногстановника.Младичестоодлазеизсела
употразизановимпосломилизбогжељедастекнуодређенообразовање
(Гулан,Радојевић,2005).

МЕТОДОЛОГИЈАИМАТЕРИЈАЛ

 Циљ рада је анализа и презентација основних показатеља
образовања и неједнакости које се уочавају и указивање на исте.
На основу анализе појединих емпиријских истраживања, података
Републичког завода за статистику и сумирања различитих тумачења
представљенесунеједнакостиобразовањаизвишеугловапосматрања.
 Дескриптивниметодпримењенјеусврхуописивањаодређених
појава и детерминанти, метод упоређивања код поређења одређених
образовнихкатегоријаипогодинама.Уодређеномстепену,опетнаводи
надискусију,неједнакостиуобразовањумогуиматипозитиванутицај.
Наметнутенеједнакостиуобразовањумогуиматизначајаннегативан
утицај.
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РЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊА

 Брзтемпоразвојадруштванеминовноморадапратиразвојсистема
образовања.Образовање јенаизвестанначинпосталоподразумевана
референцауживотуљуди.Данас„светотројство“савременихдруштава
чиненаука,производњаиобразовање(Чикић,2012).
 Смит [Smith] говорио о важности „[...] стечених и корисних
способностисвихстановникаичланованекогдруштва“(2005,стр.227).
 Образовањепредстављабитанфакторсоцијалногиекономског
положајастановништва.Образовнисистемитребадастварајусвестрано
образовнуличност:младесаширокомопштомкултуром,саразвијеним
моралнимиестетскимособинама,којисукреативнооријентисанииса
свестраноразвијенимспособностима,штоћеимомогућитидаселакше
укључеусветодраслихрадистварањаматеријалнихидуховнихдобара
засебеизаједницукојојприпадају(Комненовић,2004).
 Образовна структура уједно помаже да се боље анализира и
разумедруштвоуцелинијерје„[...]истовременочинилаципоказатељ
прогресаисоцијалногблагостања“(Петровић,2011,стр.1499).
 Од4.600селауСрбијивишеод1500 јебезшколе,дококо750
сеоскихшкола има мање од 15 ученика на једног учитеља. Од 3.145
основних школа 2.621 има мање од 300 ученика, 2.121 школа има
ученикеодпрвогдочетвртогразреда,док1.022школесуосморазредне
(Ненадић,1997).

 Табела1.СтановништвоуселимаСрбијепремаполуиписменостипо
регионима
Регион/
обележје


Укупанброј Бројнеписмених

Укупно Мушкарци Жене Укупно Мушкарци Жене

Република
Србија

2652264 1325039 1327225 87762 14975 72787

Србија–
Север

995477 494428 501049 21944 5105 16839

Србија–Југ 1656787 830611 826176 65818 9870 55948

Извор:Републичкизаводзастатистику,Пописстановништва2011.године
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Табела2.СтановништвоуселимаСрбијепремаполуипроцентуписмености
порегионима

Регин/Проценатписменостипополу


Проценатнеобразованих
Укупно Мушкарци Жене

РепубликаСрбија 12 2 10
Србија–Север 4 1 3
Србија–Југ 8 1 7
Извор:Републичкизаводзастатистику,Пописстановништва2011.године,

обрадааутора

УТабели2представљенјепроценатнеобразованогстановништва.
Треба нагласити даСрбију – север чине београдски регион и регион
Војводине,докгрупацијуСрбију–југчинерегионШумадијеиЗападне
СрбијеирегионЈужнеиИсточнеСрбије.

На основу обрађених података више је неписмених на југу
Србије у односу на север, али је такође и на југу драстична разлика
измеђубројанеписменихженауодносунамушкарце.Наосновууочене
разликеизмеђунеписменихженаимушкарацајасносевидидапостоје
неједнакостиуобразовањупремаполнојструктури.
 Једна од неједнакости у образовању односи се на релацију
село−градуконтекстуобразовања.Показаноједаштојевећаудаљеност
села од главног града, то је већипроценат неписмености.Изражен је
утицајизолованостиселанаобразовање,штозначидасујужнеобласти
удаљенијеодглавногградаизатоимајувишенеписменихљуди.Тоје
израженозбогнемогућностипохађањашколе,збогнепостојањапутне
инфраструктуре и велике удаљености. Када се ради о неписмености
жена, може се рећи да од укупног броја неписмених жена ¾ живи
на селу.УСрбији свака петаженана селу је неписмена.Та појава је
израженазбогвећегучешћастаријихженаустароснојструктурижена
уселимаСрбије.
 НаосновуподатакаРепубличкогзаводазастатистикуутврђено
једајенајвећибројнеписменихљудиуСрбијистаростиод65ивише
година.Најмањибројнеписменихјеузрастаод10до14година.
 Неједнакости у образовању, по основу различитих аспеката
као што је географска дискриминисаност доступних образовних
институција,доводедопроцесамиграција.Уколикокаоједансегмент
посматрања узмемомладежене на селу, уочен је трендмигрирања у
град због образовања. Младе жене више мигрирају у град, јер желе
да се образују и да нађу бољи посао. Зато у селима остају старије и
неписменежене.Високпроценатнеписменихстаријихженавезанјеиза
полнудискриминацијуженанаселима,којапотичеодпатријархалних
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система у породици. Средства домаћинства су била ограничена, па
су предност у образовању имала мушка деца. Ове жене имају тежак
положај у газдинству. Оне обављају функцију помажућег члана, не
примајуплату,немајуздравствено,пензионоиинвалидскоосигурање.
Данас,полнадискриминацијаупородицаманијетоликоизражена.
 Систем образовања у Републици Србији има дугу традицију,
развијену институционалну мрежу и високе резултате у подизању
образовног нивоа становништва и обезбеђивању стручних кадрова.
Уочено је да постоје велике разлике између квалитета и резултата
образовања између села и града.Проценат сеоског становништва без
школе је три пута већи у поређењу са градом. Према истраживању
Заводазавредновањеобразовањаиваспитањаиз2006.године,ученици
сеоскихшколазаостајудоједнешколскегодинезаученицимауградским
школама.Уселуимавишељудикојиимајусамоосновнообразовање,
докуградовимаимавишељудикојисеопредељујузасредњушколу,као
изавишеивисокообразовање.
 УселимаСрбије јеобавезноосновношколовање.Покривеност
основнимшколама је добра.Само 2% сеоске деце не похађа основну
школу.Као разлог тога се јављапотреба да дете радина газдинству,
удаљеност,сиромаштво,ачестојетоповезаносаетничкомприпадношћу
(Богданов,2011).
 Изолованостселапредстављаједаноднајозбиљнијихпроблема
за стицање образовања сеоског становништва и изазова неједнакости
у образовању.Путнаинфраструктура је неодговарајућаи децаморају
дапешачеушколупонеколикокилометараиподразнимвременским
условима.Тојевишеизраженоубрдско-планинскимподручјима.Тусу
кућераштрканеималајегустинанасељености.Честотакваселанемају
својушколу. За одељења која имајумање од 15 ученика, потребна је
дозволаМинистарства за одржавањенаставе.У оваквим случајевима
децагубедоставременанаодлазакивраћањеизшколеинемајудовољно
временазаучење.Тосеодражаванарезултатешколовањасеоскедеце.
 Неједнакостиуобразовањуиспољавајусеикрознеравномерну
распоређеностквалитетнихнаставнихкадроваисредставазаизвођење
наставе.Уурбаним,алииусеоскимсрединамадешаваседадетенема
одговарајућиодноссародитељима.Временомтодетеможеподлегнути
разнимпороцима.Школеуместодатакаводносисправеидаомогуће
детету да стекне знање о последицама тих порока, ограничене су
законским нормама. Ученицима је дозвољена одређена самовоља и
слобода,докихнаставникнесменинакојиначинказнити.Поредтога,
уСрбијипостојиоко3000комбинованиходељења,гденаставникутоку
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данатребадаодржинаставузачетириразреда.Онморадасеспремиза
шеснаестпредметасвакидан.Тотакођесмањујеквалитетобразовања.
Лоша опремљеност средствима за извођење наставе, нарочито у
сеоскимшколама,утиченаостваривањелошијихрезултатаупоређењу
саградскимшколама.Децаскромнонаводедасуњиховешколедоста
опремљене. Ваннаставне активности једна су од, такође, спознаних
неједнакости у образовању у сеоским у односу на градске школе. У
градским срединама деци је доступан читав дијапазон различитих
ваннаставнихактивности,докјетоусеоскимшколамаминимизирано.

Традиционално образовање је више усмерено на теорију у
образовању.Потребноједађацибрзоучеиразвијајукреативневештине.
Ониучебеспотребнеподаткекојебрзозаборављајуичестодоксешкола
завршињиховазнањапостајузастарелаинеупотребљива.Недостатак
јешто се стручнапраксау селимачесто спроводинанеодговарајући
начин. Најбољи начин учења је кад се нека вештина научи и одмах
примени у пракси.Корен једне од низа неједнакости у образовању, а
које се каснијеманифестујеу способностима зарад, јестенедостатак
дуалногобразовањаипрактичнеобуке.
 УСрбији не постоји једнак приступ високомобразовању. Због
високихшколарина финансијски ограничен део становништва није у
могућности да настави са школовањем. Факултете углавном уписују
младиизсредњекласеионикојиживеуградовима.Младиизселаби
поредиздатаказашколаринуималиииздаткезастановањеислично.
Студенти са села би своје трошкове тешко покривали, јер увођењем
Болоњске декларације отежано је усклађивање обавеза на факултету
саобавезаманапослу.Такође,платесасредњомшколомнисудовољне
за покриће тих трошкова. Право на високо образовање имају и деца
из осетљивих друштвених група.Проблем настаје када они треба да
задрже статус студента који се финансира из буџета, јер не постижу
довољанбројбодова.Проблемфинансирањаевидентанјеиуосновном
образовању.
 УселимаСрбијепостојипроблемраногнапуштањашколовања,
преилинаконзавршеткаосновнешколе.Тоседешавазбогпотребеда
седецаангажујуупословиманагаздинству.Постојимишљењеда за
бављењепољопривредомнијепотребнодаљешколовање.Тусе јавља
и незаинтересованост за наставак школовања, финансијски разлози,
непостојањепревозаислично.Наведенапојавајебилаизраженијакод
жена,алиуновијевремесестањепобољшава.ПремаподацимаПописа
становништва из 2002. године, 70%жена је било без квалификације.
Разлози због којихжене нису завршавале средњушколу су притисак
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породице да остану да раде на газдинству, традиционалистички став
даженскојдецинијепотребновишеобразовање,финансијскиразлози,
раносклапањебракаислично.Премапоследњемпописуовајпроценат
сесмањиоисадизноси60%(Богданов,2011).
 Модернизацијаобразовањатребададопринесепревазилажењу
неједнакости у образовању и подразумева увођење нових техничких
средставаиновихтехнологија.Посебанзадатаксавременогобразовања
је развијање стваралачких способности и подизање интелектуалног
потенцијаламладих.Дабисезадржаодовољанбројљудиуматичним
срединама,потребнојепобољшатимогућностизаобразовањеуистим.
 Заунапређењеобразовањауселимајепотребнодецентрализовати
школствоисвестиганалокалненивое.Утаквимшколамаприоритет
бибиообразовањесеоскедецеусмислуповећањаквалитетаживотана
селу.Поредтога,потребно јепосебнообразовањезанаставнике,који
бирадилиусеоскимсрединама.Требастворитиусловедаживотуселу
постанеатрактивнијиодживотауграду(Ненадић,1997).
 Образовне неједнакости може на известан начин да анулира
увођење савремених метода образовања у сеоске средине, што би
било од велике користи. Деца, али и одрасли, у овим срединама се
суочавају са великим бројем проблема када је реч о образовању.
Школовање на даљину или путем интернета би решио проблем
лоше путне инфраструктуре, као и нерегулисаности превоза деце у
сеоским срединама. Ово је могуће реализовати захваљујући развоју
технологијаи организовањемприватнихшкола.Овај типобразовања
је популаран у Америци. Уместо државе, родитељи су одговорни за
образовање своје деце. Они организују наставу, а на крају године се
ушколиполажуиспити.Овакавначиншколовањабиомогућиодасе
садржај образовања прилагоди сеоској деци, да се побољша њихова
мотивисаностдасешколују,избеглибисенепотребниподаци,знања
би била применљивија, а школовање би било бесплатно и доступно
свима.Наведенитипшколовањасеможеприменитииуосновномиу
средњошколскомобразовању.УСрбијисејошувекрасправљаоовом
питању,аливероватнонећебитипримењиваноускорашњевреме.Овај
начин учења би више одговараошколовању одраслихљуди или деце
којанемогудаидуначасове.
 ОбразовањеодраслихуСрбијијезапостављеноитаквипрограми
скороинепостоје.Чак63%члановасеоскихдомаћинставанемадодатне
квалификације и вештине којима бимогло да стекне додатну зараду.
Честосекаоразлогнепохађањадодатногобразовањауселимајавља


Образовањеинеједнакости

53



недостатакновца,удаљеност,недостатакинтересовањаилинедостатак
понудеодређенихкурсева.
 Какобисестворилоквалитетнодруштво,потребнојеунапредити
образовање у селима Србије. Претпоставља се да ће села која имају
мањеод100становниканестатизадведеценије.Брдско-планинскасела
већодавнопропадају.Уњимасесвевишесмањујебројстановника,а
економијасвевишезаостаје.Нестанаковихселаможедопринетиидо
променебиодиверзитета(Лопушина,2013).
 Постављен је циљ да се становништво описмени ушто већем
броју.Поредобавезногосновногобразовања,бићеобавезноипохађање
средњешколе.Какобисеповећаламотивисаностученика,предвиђено
јеувођењеонлајннаставе.Циљједасеизједначибројуписанихђакау
средњестручнешколесабројемуписанихђакаугимназије.Тимебисе
повећаобројматуранатакојићеуписатифакултетза40%.Студентиби
требалодадобијајусубвенцијеувидукредитаилисмањењашколарина.
Тоће омогућитида већибројматураната са селаииз сиромашнијих
породицаупишефакултет.
 Образовање будућности подразумева реконструкцију система
образовања, а то значи: спровођење реформи целокупног система
образовања,развојконцепцијеперманентногобразовањакојећепратити
и промене у друштву. Поред знања, умења и вештина, образовање
има задатак да развија креативност, одговорност, флексибилност,
независност,мишљењеиспособностодлучивања.
 Кадасепроценатнеписменихљудиод18до24годинеуСрбији
упоредисадругимземљамаурегиону,можесезакључитидајеондоста
висок.Последицатогајеимањипроценатљудиусеоскимсрединама
Србије,којиимајувећинивообразовањаодосновнешколе.Наведене
земље су чланице Европске уније и оне имају унапређенији систем
образовања.Уколикосеупоредипроценатвисокообразованихљудиу
селимаСрбијесаистимпроцентомуземљамаурегионукојесучланице
Европске уније, можемо видети да је он доста низак. Хрватска се
недавноприкључилаЕвропскојунијииобразовнисистемуовојземљи
јенапреднијиупоређењусаСрбијом.УХрватскојје2,86%становника
од15ивишегодинакојисубезшколе.УСрбијиовајпроценатизноси
5,48%.Кадајеречостановницимаовогузрастакојисузавршилисамо
основнушколу, уХрватској овај проценат износи 21,75%, а у Србији
34,35%.Топоказуједа јеуХрватскојмањељудикојиранонапуштају
школовање.УСрбији је 52,59%људи у узрасту од 15 и више година
којисузавршилисредњушколу,доковајпроценатуХрватскојизноси
47,06%. Хрватска је у предности и када је реч о људима који имају
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више(4,08%)ивисоко(7.27%)образовање.УСрбијије3,65%људиса
вишим и 3,92%људи са високим образовањем. Босна иХерцеговина
нијечланицаЕвропскеунијеиподациообразовањууселимасуслабо
доступни. У селима Босне и Херцеговине је 47,5% неписмених жена
и 25% неписмених мушкараца. Овај проценат је велики у односу на
стањеуСрбији,гдејенеписменостжена5%,амушкараца1%.Велики
проценатнеписменихуБоснииХерцеговинијерезултатрата.Збогтога
јеобразовнисистемуовојземљиспоријенапредовао.

ЗАКЉУЧАК


Приликом свеобухватне анализе образовања, чији су поједини
сегменти изнети у раду, уочено је да постоји низ неједнакости у
образовању,алиинеједнакостикојерефлектујеобразовањенадруштво.
Велики број неписмених одраслих људи и деце, успорава економски
развојнашеземље.Неједнакостиуобразовањеиспољенесупооснову
различитих аспеката полних, географских, старосних, доступности
модернизованихсредставанаставе,финансијскихислично.Позитивно
је што данашње генерације деце у основним и средњим школама
имају изједначен однос мушке и женске деце. Напредак је остварен
у самосталности избора деце за одабир професије, самим тим је
већамотивисаностдасеташколазавршиивећесушанседаћедеца
наставити да се у будућности баве одабраним делатностима.Држава
битребалавишедаутиченапобољшањестањаобразовањауселима
крозсмањењефинансијскихиздатакадеце,којасуспремнадастекну
одређенупрофесију.Нанеједнакостиуобразовањупотребноједеловати
реактивнозбогуоченихизвориштанеједнакостиипревентивнодабисе
истиспречилиубудућности.
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EDUCATIONANDINEQUALITIES

Summary

 Educationisveryimportantforhumancivilization,butit’sevidentthat
withdevelopmentofeducationtherearecertaininequalitiesinmanyaspects.
Inequalitiesineducationareofwiderange:frominequalityingenderstructure,
geographical inequality, differences in quality, accessibility of education,
influenceofculture,religion,traditionandlike.Althougheducationinsome
societiesismandatory,itshouldbenotedthatevery6growncitizensdonot
knowhowtoreadandwrite.InCouncilhas600millionunmannedand300
millionmenilliterate.115millionchildrenaged6-11donotattendschooland
thisisapotentiallyuneducatedadultpopulation.Educationinfutureimplies
the reconstruction of the education system, whichmeans: implementation
of reforms of the entire education system, development of the concept of
permanenteducationthatwillfollowandchangesinsociety.Inadditionto
knowledge,skillandskills,educationhasthetaskofdevelopingcreativity,
responsibility,flexibility,independence,thinkinganddecisionmakingability.
Improvingeducationalstructureisinevitableforsocietytodevelop.
 Educational inequalities can in some ways be annihilating the
introduction of modern methods of education in rural areas would be of
greatbenefit.Children,butalsoadultsintheseareasfacealargenumberof
problemswithregardtoeducation.Distanceeducationoronlinewouldsolve
theproblemofpoorroadinfrastructureaswellastheunregulatedtransport
ofchildreninruralareas.Thiscanberealizedthankstothedevelopmentof
technologiesandtheorganizationofprivateschools.Uneducatedpopulation
existsinallcountriesofworld.Problem(not)educationareparticularlyacute
inAfrica,partsofAsiaandtheMiddleEast.Indevelopingcountries,almost
half(45%)ofpopulationisilliterateorloweducation.Forexample,inAfrica,
54%ofpopulationcannotreadandwrite.Of the totalnumberof illiterate
people,77%liveinAsiancountries.Positionofwomenineducationiscalled
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intoquestionbecausethe60milliongirlsdonotattendschoolandatagethat
they shouldbeeducated. Inequalities arepresent in systemandmethodof
education,buttheyalsohaveanimpactonpresenceofinequalityinsociety.
 InSerbia,thereisnoequalaccesstohighereducation.Duetohigh
fees,afinanciallylimitedpartofthepopulationisnotabletocontinuewith
education.Thefacultiesaremostlyenrolledinmiddle-classyouthandthose
wholiveincities.
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УЛАГАЊЕУОБРАЗОВАЊЕКАОНЕОПХОДAНФАКТОР
ПОДСТИЦАЊАПРИВРЕДНОГРАЗВОЈАЕВРОПСКИХ

ТРАНЗИЦИОНИХЕКОНОМИЈА

Значајкојиобразовањеима зарастиразвојнационалнихекономија
одавно није споран и њиме се не баве више само педагози, стручњаци у
областиандрагогије,психологије,социологије,већсвевећибројекономистаи
стручњакаудругимобластиманаукејерверујудаједруштвениипривредни
развојједногдруштваудиректнојвезисаулагањемуобразовање.

Акопођемоодкласичнеекономскетеорије,основнифакторпривредног
развоја је капитал. Када говоримо о капиталу онда мислимо и на људски
капитал, а то нас доводи до дискусије о значају улагања у образовање као
неопходногфакторасоцијалногипривредногразвоја.

Из врлодинамичногдруштвеногокружења, којеподразумевачитав
низ економских и социјалних промена, можемо да приметимо да се пред
образовањепостављајунови захтеви, којипримарнопроизилазеизпотреба
привредеипроизводње.

Предметовоградајестедасеобјаснизначајкојиулагањеуобразовање
има за генерисање привредног развоја. С обзиром да је образовање једног
друштва претпоставка динамичког привредног и социјалног развоја, циљ
овоградаједасекрозсвеобухватнуанализујавнихиздатаказаобразовање,
првенственовисокообразовањеивезуизмеђувисокообразованепопулације
и БДП по становнику, укаже на неопходност улагања у образовање као
круцијалногфакторазаповећањеживотногстандардаједнеземље.

Кључне речи: образовање, привредни развој, социјални развој,
транзиционеекономије.

1 mkranjec@kg.ac.rs
2 t.tubic@kg.ac.rs
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Увод

„Некадајеучењебилолуксуззаелиту,садајетонационалнапотреба,
потребаширокихмаса,управомсмислутеречи.

Конесхватаовепроцесе,несхвататенденцијувремена,онзаостаје.
Ко,супротноовоме,схватиовепроменезањегајебудућноствећпочела.“

(Баланџија,2010,стр.240)

Образовањевећодавнонијелуксуззаелиту,већјепосталоопшта
друштвенапотребаионоимаекономски,политички,културниишири
социјалнизначај.

У индустријској ери, националне економије су повећање
конкурентности и животног стандарда базирале на издашности
природних ресурса. У савременој, глобалној интегрисаној економији,
која се означава као економија знања, предност имају неценовни
факториконкурентности,тематеријализацијаипотпунијеангажовање
интелектуалногкапиталадопрносипорастуразвијености.Тонезначи
дасунекитрадиционалниресурсикаоштосурад,капитал,земљиште
и сл. сада неважни, напротив, они можда нису примарни, али се
свакако користе у економији, односно „[...] интелектуални капитал
појединацапостајеонајфакторкојидоводидоповећањаефикасности
коришћењаприроднихипроизводнихбогатстава,људскихпотенцијала
иинформацијаунутариизмеђунационалнихекономија“(Јаковац,2012,
стр.90 ).Снагаинтелектуалногкапитала,односнознања јеутомеда
покрећеикористисведосадашњересурсеуекономскимисоцијалним
процесима.Затосеикажедазнањеимамоћидапредстављакључни
ресурсусавременојекономији.

Земље у транзицији су до сада свој развој углавном базирале
на компаративним предностима оличеним у обиљу природних и
других ресурса, јефтиној радној снази и сл. Међутим, поседовање
оваквих предности није довољно за подизање и очување високог
животногстандарда,збогчегасупрепорукедаиовеземљеморајусвоје
функционисањедабазирајунагенерисањуиприменизнања.Развијене
земље су то управо схватиле. Економски раст и већа продуктивност
у развијеним земљама, није пука случајност, она је само резултат
коришћења знања и улагања у образовање. Стога је неопходно да
државнеинституцијеинвестирањемуобразовањеитопресвегависоко
образовање,образовањеодраслихисистемдоживотногучења,створе
неопходнепредусловезановеинвестиције.Управозатоулагањетреба
схватитикаоинвестицију,анетрошак.

МиленаЈовановић-Крањец,ТијанаТубић



Усавременимусловима економијебазиранена знању, односно
економије где знање, информације и високо софистициране вештине
играјуважнуулогууразвојуцелокупнепривреде сунајразвијенијеи
најконкурентнијеекономије.ПремаДракеру[Drucker]знањепредставља
најзначајнијуинајпрофитабилнијуинвестицијуусвакојземљи.

Предмет овог рада је да се објасни значај инвестирања у
образовање, као једног од фактора и главног генератора привредног
развоја. С обзиром да је образовање једног друштва претпоставка
динамичког привредног и социјалног развоја, циљ овог рада је да се
крозсвеобухватнуанализујавнихиздатаказаобразовање,првенствено
високо образовање и везу између високо образоване популације и
БДПпо становникуукаженанеопходност улагањау образовање као
круцијалног фактора за повећање животног стандарда једне земље.
У раду су коришћени релевантни подаци међународних економски
институција.

Теоријски аспект

Прелиминарна мисао о образовању била је усмерена на
вредности и врлине или идеје које појединац треба да усвоји.
Уоквириматеусмерености,створенајебогатаризницаљудскемисли,
оријентисана првенствено на стварање човека који се може описати
као добар, племенит, узвишен (Флере, 1976, стр. 14). Велики заокрет
на пољу образовања догодио се када се открила нова улога науке
у друштву, посебно у материјалној репродукцији. Тада се јављају
ауторикојиповезујуобразовање, знање, економијуипишуонаучно-
технолошкој револуцији која битно мења друштвене односе, као
што су: Џ. Гелбрајт [J. Galbraith], М. Диверже [М. Duverger], Д. Бел
[D.Bell],Р.Арон[R.Aron],Е.Кросланд[Е.Crosland],П.Дракер[P.Drucker].

„Развој образовања текао је од недовољно институционализованих
ка потпуно институционализованим облицима, од ексклузивности
домасовности,одњеговогмаргиналногзначајазадруштвенеулогеи
статускањеговомнепосредномиодлучујућемутицајунарасподелу
друштвенихулогаизадобијањестатусаудруштву“(Трипковић,2006,
стр.373).

Образовањејесложенивишедимензионаланпроцес.Образовање
је заправо ужи део ширег социјалног процеса учења, које у свим
културама и друштвима има одлучујући значај (Социолошки речник).
У социолошкој литератури преовлађујућа дефиниција образовања
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је она у којој се издвајају два структурална елемента: преношење
и стицање знања, као први елемент и развијање и формирање
вештина и навика, као други елемент (Ивковић, 2004). Образовање,
у ширем значењу, представља сталан процес остваривања духовних
вредности, процес који траје током целогживота.Суштинска одлика
тог процеса састоји се у прожимању и повезивању формалног,
неформалног и информалног образовања у индивидуалном развоју
и духовном обликовању сваког појединца (Гвозденовић, 2011,
стр.84).

Образовање као конкретни друштвени процес претпоставља
такво стање образованости где појединац поседује релативну целину
(систем) општих и стручних знања (истина), информација, умећа,
спретностиитд., на релативно високомнивоу, у релацијама дотичног
друштва и културе, а што води стварању целовитог погледа на свет
(Флере,1976,стр.17).

Социјалниипривредниразвојједногдруштвајединамичанпроцес
и фактори који утичу на тај процес се стално мењају, а образовање
добија све више на значају. Данас је образовање један од важних
фактора социјалног и привредног развоја и у том контексту ће се у
овомрадуипосматрати.

Улагањеуобразовањеуизабранимевропскимтранзиционим
економијама

Увид у еволутивне помаке у погледу фактора који подстичу
развој као и факторе, разлоге и узроке његовог одсуства пружају
теорије економског развоја. У том контексту направљен је помак од
традиционалних теорија развоја и фактора: рада, капитала и земље
ка новим факторима попут знања и нове технологије. Растућа улога
знања за одвијање привредних активности довела је до преласка
традиционалне привреде у привреду засновану на знању, која се све
мање заснива на улагању физичког капитала, а све више на знању и
иновацијама. С развојем економије знања, односно са сазнањем да је
људски капитал кључна детерминанта конкурентности и економског
развоја,законрастућихприносаимаприматуодносунадотадаважећи
закон опадајућих приноса фактора. Стога, мањи повраћај средстава
уложених у физички капитал бива замењен повећаним повраћајем
средставауложенихуинтелектуалникапитал.
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Данас се образовање сматра јединим одрживим ресурсом
конкурентске предности у дугом року, те стога није довољно
поседоватисамоприроднересурсе,технологијуилифинансиједабисе
постигаозадовољавајућиживотнистандард.Главнаодликасавременог
образовања је постала његова временска неограниченост чиме оно
постајеједандуготрајанпроцес,којинетрајесмаодотренутказавршетка
формалног образовања, већ траје током читавог живота (Јанковић,
Јоветић, 2012, стр. 511−533). Свакако, образовање треба да буде у
одређенојузрочнопоследичнојвезисаосталимфакторимакаоштосу
улагање у истраживање и развој, примена резултата истраживања и
иновацијаиприменановихтехнологија.

Утеоријамаекономскограстауочавајусенајмањетримеханизма
путем којих образовање може утицати на економски раст (раст БДП
илирастБДПpercapita).Прво,образовањеможеповећатинивољудског
капитала, повећавајући тиме продуктивност рада и обезбеђујући
виши ниво равнотежног аутпута (Mankiw, Romer,Weil, 1992). Друго,
образовањеможеповећатииновативникапацитетекономијекаоизнања
о новим технологијама, производима и процесима подстичући раст
(Lukas,1988,Romer,1990).Накрају,крозпоједностављивањеширења
ипреносазнањапотребногзаразумевањеиобрадуновихинформација
иуспешнуимплементацијуновихтехнологија,образовањепромовише
економскираст(Benhabib,Spiegel,1994,143−173).

Лисабонскастратегија,каоглобалнастратегијазаекономскии
социјалниразвој,садржисмерницезаразвојимодернизацијуобразовања
у Европи и указује да развој и конкурентност економије захтева и
развој људских ресурса, али и ефикасније и ефективније коришћење
тихресурса.Приоритеткојиседајеобразовањуможесесагледатина
основуиздатака за образовањеизБДП-а.Већииздаци за образовање
могупомоћиподстицањеекономскограста,повећањепродуктивности,
допринетиличномисоцијалномразвојуисмањитинеједнакости.
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Слика1.ПросечнидржавнииздацинаобразовањеуЕУ-15иЦЕЕ10у
периоду2000−2013.као%БДП-а

Извор:WorldBank,WorldDevelopmentIndicators

На Слици 1 приказана су просечна издвајања за образовање
из БДП-а у развијеним земљама ЕУ, ЕУ-15 (Немачка, Француска,
Италија, Холандија, Белгија, Луксембург, Велика Британија, Данска,
Ирска, Грчка, Шпанија, Португал, Аустрија, Шведска и Финска) и
транзиционимевропскимземљамаЦИЕ10(Пољска,Чешка,Словачка,
Словенија, Мађарска, Литванија, Летонија, Естонија, Румунија и
Бугарска) у периоду 2000−2013. године. Са слике се може видети да
сеупосматраномпериодупросечнаиздвајањаразвијених земаљаЕУ
крећу око 5% БДП-а, насупрот транзиционим економијама у којима
супросечнииздацимањиикрећусеоко4%БДП-а.Уобепосматране
групеземаљаједошлодопорастаиздатаказаобразовањеод2000.до
2013.године,стимдајезатранзиционеекономијекарактеристичновеће
флуктуирањетокомгодинауодносунаразвијенеземљеукојимаиздаци
имајустабилантренд.
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Слика2.Државнииздацинаобразовањеуцелиниивисокообразовањепо
земљама,у2015.години,као%БДП-а

Извор:Eurostat,Unesco

НаСлици2датјеприказјавнихрасходазаобразовањеуцелини
ивисокообразовањеу2015.годинипоземљама.У2015.годинијавни
издацизаобразовањеуЕУ28износилису4,8%БДП-а.Одовогизноса
1,5%односи се на примарно образовање, 1,9%на средње образовање
и свега 0,7% на високо образовање. Највећа улагања у образовање
од свих ЕУ земаља имају Ирска (7,5% БДП-а), Данска (7,0% БДП-а),
следеШведска(6,5%БДП-а)иБелгија(6,4%БДП-а).Одтранзиционих
економијанајвећерасходезаобразовањеималесуЛетонија(6%БДП-а)
и Словенија (5,6% БДП-а). Просечни јавни издаци за образовање у
Србијиу2014.годиниизносеоко4,1%БДП-а,одчегаје0,86%усмерено
кависокомобразовању.Овојениженегоувећиниразвијенихекономија
ЕУиземаљановихчланицаЕУ.Циљдржавнеполитикеједаиздациу
овусврхудо2020достигну1,23%БДП-а.Најнижаулагањауобразовање
од посматраних транзиционих земаља имају Румунија, Албанија и
Бугарска.Светриземљеимајунижаулагањауодносунапочетак90-
их година, што указује на то да током транзиције образовање није
представљалоприоритетзавладеовихземаља.Можесезакључитида
свеземљеурегионузаостајузамеђународнопрепорученимциљемод
6%БДП-азаобразовање.

Кадасеразматрапроценатбуџетскихсредставакојисеулажеу
високообразовање,тајпроценатјејаконизакусвимземљамаииспод
препорука да би требало да износи 2%БДП-а (EuropeanCommission,
2016).ПосматранонанивоуЕвропскеунијеДанска,ФинскаиХоландија
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су на врху табеле по висини јавних издатака за високо образовање –
свеземљедају1,5%БДП-аиливишеодтога,доквећинатранзиционих
земаљазаостајезатимпроцентом,штосеможевидетисаСлике2.

Како се у извештају ЕБРД (2016) наводи сваки додатни ниво
образовања повећава вероватноћу задовољства животом од 5−10% у
транзиционимземљама(EBRD,2016).Сходнотоме,свеземљебитребало
унареднимгодинамaдаповећајуиздвајањазависокообразовањекако
бисеобезбедиоквалитетанобразовнисистеми тимеобезбедиовећи
животнистандард.

Будућидајевисокообразовањекруцијалнозаповећањеживотног
стандардаједнеземљенаСлици4јепредстављенпроценатпопулације
старости од 30 до 34 године са високим образовањем у економијама
ЦИЕ-10иземљамаЗападногБалканау2010.и2015.години.

Слика3.Високообразованостановништвостарости30−34годинеу
европскимтранзиционимекономијамаЦИЕиекономијамаЗападног

Балкана,у%,у2010.и2015.години

Извор:Eurostat
Циљ стратегије Европа 2020 у области образовања јесте да

удео популације старости 30−34 године у високом образовању треба
да износи најмање 40% до 2020. године. Са Слике 3 се види да све
посматране економије бележе тенденцију раста процента високо
образованог становништва старости 30−34 године у периоду од 2010.
до2015.године.У2015.годиниуЕУвишеодједнетрећинепопулације,
38,7%, имало је високо образовање, док уколико се посматра по
земљаманајвећибројразвијенихекономијајециљодминимум40%већ
оствариоу2015.години.БалтичкеекономијекаоиСловенијаиПољска
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су такође оствариле задатициљ.УРепублициСрбији у 2015. години
проценатвисокообразованепопулацијестарости30−34годинеизноси
око27%,штојестављанасамозачељелистепосматранихевропских
транзиционих економија. Мањи проценат високо образованих од
Републике Србије имају три земље из окружења, Румунија, Босна и
ХерцеговинаиАлбанија.Управозато:

„Будућидајејакотешкопобољшатиконкурентностбезистраживања
и развоја, унапредити привреду са недовољно квалификованом
радномснагомипостатичланевропскепородицебезнапреткауовим
областима, потребна су значајно већа улагања у поменуте секторе“
(Јована,Тошовић-Стевановић,2013,стр.83).

Везаизмеђувисокогобразовањаиекономскогразвоја

Анализом динамике промене БДП по становнику у европским
транзиционимземљамаупериоду1993−2015стичесеиницијалниутисак
онивоуразвијеностиовихекономија.НаСлици4приказанојекретање
просечногБДПпостановникумеренопаритетомкуповнихснага(ППП)
уразвијенимекономијамаЕУ,ЕУ-15,транзиционимекономијама,ЦЕЕ-
10иземљамаЗападногБалкана.



Слика4.КретањепросечногБДПper capita (ППП)уЕУ-15,ЦЕЕ-10и
WБС,упериоду1993-2015.годинеутекућиммеђународнимдоларима

Извор:WorldEconomicOutlook,2016
Ниво животног стандарда мерен просечним БДП per capita

повећанјеусветрипосматранегрупеземаља.Саизбијањемглобалне
финансијскекризепрекинутјепросперитеткојијеодпочеткаXXIвека
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одликоваоевропскетранзиционеземље.Кризајеуказаладаумногим
земљамарастнијебиоодрживидаједугорочноважанначиннакојисе
генеришепривреднираст,анесамобрзоповећањепроизводње.Најнижи
нивоживотногстандардаприсутанјеуземљамаЗападногБалкана,2015.
годинејебиодвоструконижиупоређењусаземљамаЦЕЕ10иокотри
путанижиупоређењусаразвијенимземљамаЕУ,ЕУ-15.ГепуБДПper
capitaизмеђупосматранихгрупаземаљаможесеприписатиконстантно
нижојпродуктивности,запослености,нивоуљудскогкапиталаинижој
конкурентностирегионаЗападногБалкана(Холзнер,2016).

Постојање позитивне корелације између високог образовања
и економске развијености потврђује Слика 5. Економије које имају
највећибројвисокообразованихграђана(Луксембург,Шведска,Ирска)
сунајразвијенијеекономије,односноекономијесанајвећимживотним
стандардом.Сдругестране,земљесанајнижимживотнимстандардом
су земље са најмањим процентом високо образоване популације
(Албанија,СрбијаиБоснаиХерцеговина).

Слика5.УзрочностБДПpercapitaипроцентависокообразованепопулације
старости30−34годинеуизабранимземаљама,у2015.години

Извор:Eurostat,WorldDevelopmentIndicator
Закључаккојисеможеизвестинабазисвегадосадареченогјесте

дајепогрешноштедетиназнању,будућидајетогенератордруштвеног,
технолошкогиекономскогразвојасвакеземље.Уприлогтомеговори
и податак да су земље које су пре кризе имале велика издвајања за
образовањеуједнобилеземљекојесуинаконкризеуспеледаодржераст
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нанивоу2−3%.Сдругестране,земљечијасуулагањапопутРепублике
Србије билаиспод1%су земљеу којима јепадаоБДП.Осим тога, у
РепублициСрбијипосебнамањкавостсистемависокогобразовањајесте
неповезаностсатржиштемрада.Другимречима,непостојиповратна
спрегаизмеђувисокообразовнихинституција,саједне,ипривреднихи
непривреднихорганизација,садругестране.

Закључак

Најразвијеније економије су економије које имају највећи број
образованихграђана,каоштосуЛуксембург,ШведскаиИрска.Сдруге
стране,земљесанајнижимживотнимстандардомсуземљесанајмањим
процентомвисокообразованепопулације,каоштосуАлбанија,Боснаи
Херцеговина,алииРепубликаСрбија.

Погрешно је штедети на знању будући да је то генератор
друштвеног,технолошкогиекономскогразвојасвакеземље.Уприлог
томе говори и податак да су земље које су пре кризе имале велика
издвајањауобразовањеуједнобилеземљекојесуинаконкризеуспеле
даодржерастнанивоу2−3%.Сдругестране,земљечијасуулагања
попут Републике Србије испод 1% су земље у којима је падао бруто
домаћипроизвод.Наравно,требаиматиувидучињеницудаседруштво
РепубликеСрбијесуочавасабројнимдругимпротивуречностимачијаје
последицаприсустворазличитихполитичко-идеолошких,економских
исоцијалнихинтересних групакојенемогулакоданађу заједнички
вишиинтересуспровођењуреформиуразличитимаспектимадруштва.
Образовањенијемимотаквогоквира.Утаквимнестабилнимдруштвеним
условимаулогаимоћобразовањасуограниченеделовањемсоцијалних
фактора. У таквом друштву, какао би рекла Загорка Голубовић:
„[...]образовањеикултурасумаргинализованиупројектутранзиције
после2000,године[...]“(Голубовић,2012,стр.517).

Више од једне деценије у нашој земљи само поновљамо као
некуфлоскулудајезнањекапиталибитниекономскиресурс,азаиста
ништаинечинимодаискористимознањеукојесвакакоулажемоибар
покушамодастворимопривредузасновануназнању.Тосамоосликава
коликосмомиједнавеоманеодговорнадржаваусоцијалномсмислу.То
јеједанодразлогазаштосенаулагањеуобразовањегледакаонатрошак.
Кадапроменимоначинпоимањазначајаобразовањауједномдруштву,
схватићемодајеулагањеуобразовањеинвестицијазабудућност.
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 Међутим,верауснагунејењава,онаидаљепостоји,аданијетако
миниданаснебисмоговорилиотоме.Уснагуобразовањасеодвајкада
улагаланада.КаконаводипознатифилозофЛисман[Liessman]:

„Ни у једно подручје живота није се полагало толико наде као у
подручје образовања. Образовање је било нада радничке класе да
ћезнањемдосегнутионумоћкојусујојускратиленеуспелеилипак
изостале револуције; образовање је било, и јесте, средство којим
треба еманциповати и интегрисати ниже слојеве, жене, мигранте,
особењаке,особесаинвалидитетомипотлаченемањине;образовање
важи као жељени ресурс у борби за одредишта информационог
друштва; образовање је средство којим треба спречити предрасуде,
дискриминацију, незапосленост, глад, сиду, нехуманост и геноцид,
средство којим треба савладати изазове будућности те онако
успут усрећити децу и учинити одраслес пособним за запослење“
(2009,стр.43).
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MilenaJovanović-Kranjec,
TijanaTubić

INVESTMENTINEDUCATIONASANECESSARYFACTORFOR
STIMULATINGECONOMICDEVELOPMENTOFEUROPEAN

TRANSITIONECONOMIES
Summary

Educationhasnotbeenforalongtimealuxuryforelite,but ithas
becomegeneralsocialneedandithaseconomic,political,culturalandwider
socialsignificance.
Inindustrialera,nationaleconomieshavebasedtheincreaseofcompetence
and welfare on the bounty of natural resources. In contemporary, global
integrated economy, which is marked as the economy of knowledge, the
advantageisgiventothenon-pricedfactorsofcompetence,materialization
andmorecompleteengagementofintellectualcapital.

Countries in transition have so farmostly based their development
on the comparative advantages personified in the abundance of natural
and other resources, cheap work force, etc.  However, the possession of
suchadvantages isnotenough forupgradingandmaintenanceofhigh life
standard, due towhich the recommendations are that these countrieshave
to base their functioning on generation and implementation of knowledge.
Thatisjustwhatdevelopedcountrieshaveunderstood.Economicgrowthand
higher productivity in developed countries is not amere coincidence, it is
just the result of the use of knowledge and investment in education.Thus
itisnecessarythatstateinstitutionscreatenecessarypreconditionsfornew
investmentsineducation,primarilyhigheducation,educationofadultsand
thesystemoflifelonglearning.Preciselybecauseofthattheinvestingshould
beunderstoodastheinvestmentandnotasanexpense.

Growingroleofknowledgeforthedevelopmentofeconomicactivities
hasledtothetransitionfromtraditionaleconomyintotheeconomybasedon
knowledgethatis,lessandless,basedontheinvestmentofphysicalcapital,
andmoreonknowledgeandinnovations.Themostdevelopedeconomiesare
thosethathavethebiggestnumberofeducatedcitizens,suchasLuxembourg,
Sweden and Ireland.On the other hand, the countrieswith the lowest life
standardarethosewiththesmallestpercentageofhighlyeducatedpopulation,
suchasAlbania,BosniaandHerzegovinaandtheRepublicofSerbia.

It iswrongtosaveonknowledgesince it is thegeneratorofsocial,
technologicalandeconomicaldevelopmentofeverycountry.Thisisproved

МиленаЈовановић-Крањец,ТијанаТубић
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alsobythedatathatthecountriesthatbeforecrisishadlargeinvestmentsin
educationwereatthesametimethecountriesthat,afterthecrisis,managed
tomaintainthegrowthatthelevelof2-3%.Ontheotherhand,thecountries
whose investments are such as the Republic of Serbia, under 1%, are the
countriesinwhichgrosssocialproducthasbeendropping.Ofcourse,onehas
tobearinmindthefactthatthesocietyoftheRepublicofSerbiaissuppressed
by a number of other controversieswhose consequence is the presence of
differentpoliticalandideological,economicalandsocialinterestgroupsthat
cannoteasilyfindmutualhigherinterestintheimplementingofreformsin
differentsocialaspects.Theeducationisnotoutofsuchframework.Insuch
unstablesocialconditionstheroleandpowerofeducationislimitedbythe
influenceofsocialfactors.
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КРИТИКАОНТОЛОШКЕТЕОРИЈЕСУВЕРЕНИТЕТА

УчланкукојислијединастојимодеконструисатиАгамбеновутеорију
онтолошкогсуверенитета,полазећиодставадаетикапретходионтологији,због
чегарјешењесвихвеликихпроблемасадашњиценепочиваувеликимнаративима
Запада, већ напротив уњиховом одсуству.У том смислу посебан нагласак
стављамонатривеликегрешкепоменутетеорије:1.погрешноразумијевање
разликеизмеђуζῷονиβiοs;2.погрешноразумијевањеконцептасуверенитетаи
3. неувиђање да етика претходи легалитету и да етика одређује границе
легалитета(анеобрнуто).

Кључнеријечи:Агамбен,онтологија,етика,суверенитет.

Агамбенова[Agamben]књигаHomoSacer(1998,p.102)садржи
трипознатетезекојесунасуштинскиначинодредилеметатеоријски
хоризонтнашеепохе.Прватезагласи:“Примарниполитичкиодносје
забрана (ванредно стање као немогућност разликовања спољашњег и
унутрашњег,искљученостииукључености“.Другатезагласи:„Основна
активност суверене моћи је производња голог живота као изворног
политичког елемента и као прага артикулације између природе и
културе, односно zoē andbios.“Трећа теза гласи: „Данас, не град већ
пријеконцентрационилогорпредстављафундаменталнубиополитичку
парадигмуЗапада.“2

Ове тезе Агамбен даље развија у каснијим публикацијама
Remnants ofAuschwitz (1999)иStateofException (2005).У текстукоји
слиједипокушаћемооспоритипоменутетезе,полазећисасупротиних,
али подједнако легитимних метатеоријских и метаепистемолошких
позиција. Наиме, потреба за метатеоријским и епистемолошким
заокретом, те сљедствено томе и деконструкцијом ове врсте, долази

1 nemanjadjukic00@yahoo.com
2 Преводаутора. 
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отуда што проблеми савременог свијета нису научна, него етичка
питања, то јест они не представљају посљедицу вишка знања, него
вишка егоизма (Panarin, 2005). Отуда, ни њихова (могућа) рјешења
не треба тражити унутар великих наратива Запада, већ напротив
у њиховом одсуству и као њихово одсуство. То значи да, сасвим
левинасовски говорећи, превасходство не припада онтологији, већ
етици.КакојетопоказаоЛевинас,полазећиодсликесвијетаантичких
Грка,онтологијакао„метафизикаистог“представљахоризонтукоме
се концептуализација идентитета догађа као самоеротизам. Због тога
питањеидентитетауонтологији запарвоинеможебитипостављено
будућидауонтологијиДругинијемогућ.Отуда,идентитетморабити
мишљенрадикалноне-Грчки,тојестизванонтологијезачетојуслици
свијетастареХеладе(Badiu,2001,p.19).СликасвијетаантичкихГркау
основијекосмоцентричнаистатичкаконцепцијасвијетакаопростора.
Слика свијета античких Јевреја насупрот представља теоцентичну и
динамичку концепцију свијета као оповијешћеног времена (Berdyaev,
1952,p.197).Збогтога,радикалноне-Грчкиконцептидентитета,према
Левинасу,можеседогађатисамоунутарјеврејскетрадиције,будућида
јединоесхатолошкареконструкцијаприсустваможеотворитихоризонт
Другом (Taubes, 2009, pp. 3−10). На овоме мјесту поново искрсава
драматичнихоризонтповијестиЗападакаопитањаСемитско-Аријевске
(повијесно-просторне)констелације(дијалектике).ИликакотоЛевинас
вели,оноштојеуистинуважносуБиблијаиантичкиГрци,свеосталоје
игра.Заправо,БиблијаиантичкиГрцисуоноштојеуопштеимогућес
обзиромнатодасехришћанстводогађаунутарсликесвијетаантичких
Јевреја,а(пост)модернисвијетунутарсликесвијетаантичкихГрка.

Западно (просвјетитељско-хуманистичко) разумијевање
античкихГрка,засвојусврхунемареконструкцијудухаантичкихГрка,
него учитавање духа Запада у дух Антике. Просто, разумијевајући
античке Грке, Запад је учитавао себе. Намјерна грешка ове врсте
резултатјезападнеонтологије–неуспјешногпокушајадасевластити
идентитет пројектује у прошлост и будућност како би се произвела
повијеснауниверзалностзападнецивилизације.3

Агамбеновапрвавеликагрешка(каоиуосталомгрешкаФукоа,
алиицјелокупногзападногонтолошкогпројекта)почиваупогрешном
разумијевањуразликеизмеђуζῷονиβiοs.ζῷονπολιτικόνнијеполитичка
3 Покушај да се путем стандардизације повијесног процеса (тзв. периодизацијом
повијести)извршиеволутивнатаксономијасвихдруштава(дивљаштво,варварство
и цивилизација) и да се на тај начин Запад (конкретно протестантско-либерално
грађанскодруштво)успоставикаокрајповијести,почињесаХегелом,настављасеса
Морганом,Контом,ЕнгелсомиМарксом,тезавршавасаПоперомиФукујамом. 
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животиња. Наиме, сама потреба да се биће човјека установљује или
одређује у односу на животињу већ претпоставља еволуционизам
као мјеродавну метапарадигму, што је тековина Модерне (овдје је
сувисло напоменути да су се у времену и слици свијета античких
Грка гдје и када и настаје овај појам људи самјеравали у односу на
богове, а не у односу на животиње). Заправо, прије се може рећи да
јемодернаидејаграђанинаидејаполитичкеживотиње, јер јетоидеја
правно-политичког формализовања онтолошког хомосексуализма
– транспозиције Ероса из подручја етике у подручје онтологије при
чему примарна форма Ероса престаје бити Жртва (Други) и постаје
еротика (преокупираност јастства сопством тј. преокупираност его-
идентитетазадобијањемсамогсебе).Утомсмислуζῷονπολιτικόνтреба
разумијевати као личност, као биће заједнице, као комуникативно
и интерсубјективно биће политике, као логосно биће, као саборно
(καθολικη, λέγειν)биће,каобићеПолиса,којиникадаинијебиоград-
држава, него заједница, јер како вели Аристотел, Полис настаје по
природи, а не по уговору (1988, стр. 4−5). Дакле, ζῷον πολιτικόν је
литургијско или божанско биће, а не каква животиња – напросто,
хартмановскиговорећи,човјекиживотињанеприпадајуистимслојевима
стварности (слојевима битка) због чега се налазе ван сваког односа
упоредивости. Насупрот, βiοs означава фактичко физичко присуство.
Отуда,ζῷονјеегзистенција,хипостазаилиан-архија:свијестопрвости
Другог,свијестотомедаДругипретходисамомчинусамоконституције
мојесвијести.Такођеотуда,ζῷονјесуверен,аβiοsнесуверен,јеридеја
политичкогнијенештошто семожеразумијевати еволуционистички
(биолошки) као атрибут фактичког физичког присуства. Политика је
управоонаспецифичнаразликазбогкојејебићечовјеканеупоредиво
саживотињом–тојеспецифичнаразликакојаодређујесампојамζῷον.
ТаразликајеинтерсубјективнаМи-свијестутемељенау(вертикалном)
литургијском (рукополажућем) односу Ја-Ти (Бубер). Због тога πόλις
никада и није могао бити политичка, већ метаполитичка чињеница.
Он никада и није био град-држава, како су га тенденциозно у духу
модерног диктата првости територијално-просторне идентификације
(демос)разумијевалиипреводилипросвјетитељскинастројениучитељи
будућности (укључујући и наше марксисте) јер он никада није ни
представљаопукипросторнифеномен,већантичкупарадигмусвијета
(заједницекаоизразалогосногпореткастварности).

Агамбенова друга велика грешка (што је опет грешкаФукоа
и цјелокупног западног онтолошког пројекта) почива у погрешном
разумијевањуконцептасуверенитета.Каодиофилозофскелегитимације
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глобалистичке деконструкције идеје националне државе, Агамбенова
онтолошка теорија суверенитета полази од тезе да је идеја државе
као модерног облика политичког организовања простора неодвојива
од идеје концентрационог логора, јер су и држава и концентрациони
логорутемељенинасуверенитетукаоегзистенцијалномпринципузбог
чегазапримарниобјектсвојеполитичкемоћиимајуголиживот(bare
life).Консеквентнотоме,апремаАгамбену,питањесуверенитетаима
онтолошкикарактер,будућидајенеодвојивоповезаносапитањемшта
јеживотиштаједржава.Отуда,одговорнапроблемсуверенитетапрема
Агамбенуморабитионтолошки–онсеморасастојатиунегацијисамог
суверенитетакаоегзистенцијалногпринципадржавеиуспостављању
радикално другачијег (недржавног) начина егзистирања. Због тога
је онтолошка теорија суверенитета двоструко погрешна: зато што је
онтолошкаизатоштосуњениаргументинеистинити.Каопрво,западна
идеја модерне државе, чије примјере према Агамбену представљау
ЊемачкаиЕнглеска(алинеиНДХ,којајетакође„stateofexception“),
нијејединамогућаидејадржаве.Тозначидамодерназападнадржавакао
модерни облик политичког организовања простора чији суверенитет
произилазиизексклузивногправанаконтролутериторије,нијеиједини
могући облик државе. Добар контрапримјер у вишеструком смислу
представља(теократска)државаИзраел.4Притоме,азбогврлоучесталог
и,наравно,потпунопогрешног(нарочитоусоциологији)разумијевања
суштинетеократије,наовомемјеступостајепотребноукраткимцртама
подсјетитинатоштајетеократија.Теократијапредстављаполитички
облик који настаје директном примјеном теолошких принципа у
политици,анекаорезултатквантитативногистатистичкогповећања
бројавјерникаодређенеконфесијетеизњиховогпритисканаполитичку
елиту изведених резултујућих корекција јуристичког поретка
(каоштотонеозбиљнотврденекиовдашњиписци„лепихсоциолошких
речи“).Утаквомполитичкомобликуполитичкастварностнепосједује
одлику самосталности, јер је непосредно дедукована из теолошке
стварности и инхерентно структурирана према њеним начелима.
Збогтогајетеократскимоделдржавезаправоједини„неконструисани“

4 На овом нивоу анализе довољно је упутити на неколико детаља. Прво, није
суверенитет (очување територије), већ напротив биосуверенитет (очување
заједнице)главниегзистенцијалнипринципјеврејскедржаве,збогчегајеодржање
суверенитета(територије)увијекуфункцијиодржањабиосуверенитета(заједнице).
Друго, Самсонова опција као војно-политичка стратегија Израела утемељена је у
есхатологији (вјечности као политичком императиву). Треће, да би се разумјела
теолошкаосновајеврејскеполитикеиратадовољнојепогледати5Мојсијеву28:7те2
Самуилову22:38-50. 

НемањаЂукић

78



облик државности јер је заснован на „супстанцијалном“ карактеру
стварности. Напротив, конструктивистички (секуларни) модел
државностиполазиод„несупстанцијалистичког“карактерастварности
(претпоставкедастварностнијејединственаиликохерентна)тедастога
њенеразличитедимензијенисуујерархијскомодносу,негоегзистирају
самостално, дакле независно једна од друге због чега различите
димензије стварности (културна, социјална, економска, политичка)
могу бити структурисане самостално (појединачно и независно једна
од друге) и на различите начине (ашто је премаЛукману и Бергеру
основни узрок кризе смисла у савременом свијету). Укидајући идеју
трансцеденције као унутрашњег организационог начела стварности
(Λόγοι), модерни секуларни либерално-демократски онтолошки
пројекатузрокујераспадањедотада јединственогпореткастварности
чија кохеренција се сада покушава произвести накнадно извањским
путемкрозпринципмоћи,којиотудапостајенесамоосновнипринцип
модерне политике и основно принцип модерне друштвености, него
и основно начело искуствовања егзистенције. Као друго, субјект
суверенитета или пак објект моћи државе и концентрационог логора
није појединац него заједница. Питање голог живота (bare life) није
питање (опстанка) појединца него (опстанка) заједнице.Наиме, Срби,
ЈеврејииРоминисуубијаниу Јасеновцу,Аушвицуилињиховадјеца
у Јастребарскомкаопојединции затоштосупојединци,негоуправо
супротно–каозаједницаизатоштосузаједница.Међутим,заједница
није Δῆμος (резултат политичке и територијалне идентификације)
нити пак само ἔθνος (резултат повијесно-културне идентификације),
него прије свега Λάος (свети изабрани народ Божји (1 Петрова 2:9,
2:10)). Треће, осим суверенитета као егзистенцијалног принципа
модерне државе (модерног облика политичке организације простора),
постојииаутономијакаоегзистенцијалнипринципзаједнице(Dugin,
2012, pp. 317−329). Аутономија у односу на суверенитет, представља
радикално другачији (паралелни и недржавни) начин егзистенције
који није повезан са питањима организовања и контроле територије.
Класичан примјер заједнице као недржавног принципа егзистенције
очигледанјеуповијестиСрбаиЈевреја.Отуда,Агамбеновапостмодерна
потрагазадругачијим(недржавним)начиномегзистенцијепредставља
само апсурд самоеротичне позиције западне филозофије (која рачуна
самосасвојомвластитошћу).

Агамбенова трећа велика грешка (опет повезана са „кривом
насађеношћу“ западног онтолошког пројекта) почива у неувиђању да
етика претходи легалитету и да етика одређује границе легалитета
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(анеобрнуто).Претхођењеетикенадлегалитетомпроизилазиизпросте
чињеницедајепокушајЗападнецивилизациједаонтологизујелегалитет
довеодонајвећихгеноцидауповијести–напримјербританскоггеноцида
над60милионаХиндуса,америчкоггеноциданад125милионаиндијанаца
(Churchill, 1997), њемачког геноцида над Јеврејима, геноцида НДХ
надСрбимаиРомимаитд.Наосновурасних закона (Њемачке,НДХ,
САД, Аустралије, Јужноафричке републике) омогућено је легално
убијањемилионаљудијерсуликвидацијевршенепремаутомтренутку
важећим законима. Отуда, крајњи резултат рационалног права није
повијеснауниверзалностЗападнецивилизације,негоконцентрациони
логор. Управо због Јасеновца и Аушвица рационално право као
израз инструменталне логике опште воље не посједује мјеродавност.
ИуправоодЈасеновцаиАушвицаразликаизмеђуЕтике(исправности)и
Легалитета(ауторитета)постајеобавезујућа.Тојеразликаидентитетакао
оправдавањапоступакапомоћуауторитетаиличностикаооправдавања
поступака помоћу принципа (Голубовић, 1999, стр. 6). То је разлика
између ζῷονиβiοs.Такођеотудапридолазинеизбјежан закључак:ми
смообавезнидапоштујемозакон(онтологијукаоједан,алинеиједини
могућирежимстварности)самоондаиуколикојеонисправан.Онога
тренуткакадазакон(онтологија)каопројекатстварностипрестанебити
етична,мисмообавезнинаактпобуне,наактотпора,начинслободе.
Тада ми постајемо обавезни да дјелујемо против закона (онтологије).
Итојесвамудростзападногнаративаолегалитету.Скривајућисеиза
питањаонтологијеилегалитета,Западпокушавадаприкријечињеницу
дајенаконЈасеновцаиАушвицаЗапад(п)остаоетичкимртав.Тојеоно
штонаконЈасеновцаостаје.Топреостајућенијеонтологијавећетика.
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NemanjaDjukic

ACRITIQUEOFTHEONTOLOGICALTHEORYOFSOVEREIGNTY

Summary

In the articlewe trying to give a crituque ofAgamben’s theory of
ontological sovereignty. We starting from the Levinas assumption that
ethics precedes ontology.Consequently, the solution of allmajor problems
ourtimedoesnotrestinthegreatnarrativesoftheWest,butratherintheir
absence. In this sense, we focus on the three major errors of the above
theory: 1. A misunderstanding of the difference between ζῷον and βiοs;
2.Misunderstandingoftheconceptofsovereignty;and3.Non-observation
thatethicsprecedeslegalityandethicsdeterminesthelimitsoflegality.
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NOVEDIDAKTIČKEPARADIGMEIIZAZOVI
NASTAVNIKA

Nove opšte didaktičke paradigme su fenomenološka i konstruktivistička.
Respektovanje tih paradigmi omogućava prevazilaženje ograničenja nastavne
praksezasnovanenakonzervativnojparacionalističkojparadigmi.Nanovimopštim
paradigmama(konstruktivističkojifenomenološkoj)razvijenesuposebnedidaktičke
paradigmeinovativnihsistema,kaoštosu:razvijajuća,otkrivalačka,individualizovana,
responsibilna,integrisana,inkluzivnanastava,itd.Rješavanjekonkretnihpitanjau
inovativnojnastavizasnivasenapojedinačnimnovimdidaktičkimparadigmama.
Svetrigrupenovihdidaktičkihparadigmiizvorištasuprevazilaženjakrupnihizazova
nastavnika u okvirima: 1. kontraverzi našeg društveno-tranzicijskog konteksta,
2. izgradnjefunkcionalnihstručno-metodičkihkoncepcijaplaniranja,pripremanja,
izvođenja i vrednovanja tokova i ishoda inovativne nastave i 3. razvijanja opšte
stručnih(pedagoško-psihološkihididaktičko-metodičkih)kompetencijanastavnika
zaprevladavanjeključnih izazova.U radusu sažetoekspliciranenovedidaktičke
paradigme, identifikovani i rasvjetljavani ključni izazovi nastavnika u njihovoj
primjeni, te analizirani rezultati ilustrativnih empirijskih istraživanja o ishodima
prevladavanjaizazovaueksperimentalnojverifikacijiinovativnihnastavnihsistema
temeljenihnanovimdidaktičkimparadigmama.

Ključne riječi: konstruktivistička i fenomenološka didaktička paradigma,
konzervativnadidaktičkaparadigma,posebneipojedinačnedidaktičkeparadigme,
nastavnisistemi,izazovinastavnika
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Uvod

Usistemima,modelimaivarijantamainovativnenastaveutemeljenim
implicite i/ili eksplicite na novim opštim, posebnim i pojedinačnim
didaktičkim paradigmama nastavnici uspješnije uočavaju i prevladavaju
društveno-kontraverzne i stručno-metodičke izazove. Oslanjajući se na te
paradigme,onikreirajuokruženjezarefleksivno,otkrivalačkoistvaralačko
učenje, responsibilno i stimulativno poučavanje, a time i humanističko
i emancipatorsko vaspitanje djece i mladih u cjelokupnom vaspitno-
obrazovnomprocesu.Premaključnimodrednicamaimogućnostimaprimjene
iprevazilaženjasvekrupnijih izazovazanastavnike,didaktičkeparadigme
klasifikujemo na opšte, posebne i pojedinačne. Respektovanje novih
didaktičkihparadigmirazličitihnivoaomogućavada teoretičari, istraživači
inastavniciuspješnijeprevazilazesloženeizazoveusavremenojnastavi,na
štoukazujuinalazieksperimentalnihistraživanja.

Klasifikacijaieksplikacijadidaktičkihparadigmi

Polazeći od savremenih multidisciplinarnih saznanja, većina
didaktičara,psihologaipedagoga(Vigotski,1996;Davidov,1995;Gojkov,
2016;Đukić,2003;Ilić,2012,2013,2015,2016;Kovačević,2016;Matijević,
2013;Hutorski,2004;Rudakova,2005;Slatina,2005;Gojkov,2016;Španović,
2016) identifikuje i razmatra neke od četiri ključne didaktičke paradigme
–konzervativnu,racionalističku,fenomenološkuikonstruktivističku.Natim
paradigmama zasnivaju se dominantni tipovi, koncepcije, sistemi imodeli
nastave.Rudakova (2005, str. 8) razlikuje i rasvjetljava četiri tipa nastave
–dogmatski,objašnjavalačko-reproduktivni,razvijajućiiličnosno-orijentisani
tip.Uokviru tih tipovanastavepostoje različitemogućnosti danastavnici
odgovorenadelikatnijeizazove.Temogućnostiznatnosuuslovljenedometima
didaktičkihparadigmi–polazištimadominantnih tipova i sistemanastave.
Prema naučnim dometima i rasponima u rješavanju teorijskih i praktičnih
pitanja unapređivanja nastave i vaspitanja (među kojima su i odgovori na
izazovenastavnika)dajemosljedećuklasifikacijudidaktičkihparadigmi:

1. Opštedidaktičkeparadigme
a) nove−konstruktivističkaifenomenološka,i
b) stare−kozervativna,racionalistička;

2.Posebnedidaktičeparadigme
a) paradigmesistema(modelaivarijanti)tradicionalnenastavei
b) posebnedidaktičkeparadigmenovihiinovativnihsistemanastave;
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3.Pojedinačnedidaktičeparadigme
a) paradigmeurješavanjukonkretnihpitanjatradiconalnenastavei
b) paradigmeurješavanjukonkretnihproblemainovativnenastave.

Šema1.Prikazklasifikacijedidaktičkihparadigmi

Koncepcijsko-didaktičke i operativno-metodičke izazove nastavnici
su prevazilazili od nastanka nastave do danas u svjetlu konzervativne
didaktičke paradigme. U središtu konzervativne didaktičke paradigme su:
idejaznanja,zahtjevizastandardimaznanja,logikanastaveodređujelogiku
nastavnogpredmeta.Ovaparadigmajeteorijskaosnovanastavedogmatskog
iobjašnjavalačko-reproduktivnogtipa(predstavnikDžeromBruner[Jerome
Bruner]). Protagnosti tih tipova nastave pedagozi, didaktičari, klasici
(Herbart [Herbart], Pestaloci [Pestalozzi], Lok [Locke], Ruso [Rousseau],
Komenski[Komenský],Bakić)uosnovisvojihkoncepcijanastaveimalisu
konzervativnudidaktičkuparadigmu.Njihovaklasičnadidaktikapoučavanja
teorijskajeosnovasistematradicionalnenastave.Onanemožebitipolazište
urješavanjunovihizazovanastavnikaunastavidanas.



Novedidaktičkeparadigmeiizazovinastavnika
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 Racionalističku didaktičku paradigmu didaktičari i nastavnici
respektovali su uXIX i XX vijeku. Racionalistička didaktička paradigma
sadrži centralnu ideju učeću djelatnost, logiku procesa učenja potčinjenu
zakonima prelaska od reproduktivne ka tvoračkoj aktivnosti, čiji je ishod:
struktura, saznajna aktivnost (predstavnici Galjperin [Гальперин], Pijaže
[Piaget],Blum[Blum]injihovisljedbenici).Njenimuvažavanjem,teoretičari,
istraživačiinastavnicirješavajuizazoveumisaonomaktiviranjuučenikatj.
unapređivanju intelektualnog vaspitanja. Izazovi u društveno-moralnom,
građanskom, psihomotornom, estetskom, emocionalnom vaspitanju nisu
moglibitiprevazilaženinatemeljuracionalističkeparadigme.

Prema konstruktivističkoj didaktičkoj paradigmi učenik ne usvaja
pasivnogotovaznanja,većihstvara,konstruiše(protagonistiteorijerazvijajuće
nastave i postmoderne didaktike). U prvom planu je aktivno i unutrašnje
motivisanoučenje(anepoučavanje)uprevladavanjudidaktičko-metodičkih
izazova u povećavanju efikasnosti savremene nastave. Djelotvornim
poučavanjem definišu se ishodi, produktivni zadaci inovativne nastave,
obezbjeđuju stimulativnimediji, okruženje i podrška za što su neophodni
adekvatnoobrazovanjenastavnikainjihovstalniprofesionalnirazvoj.

Ufokusu fenomenološkedidaktičkeparadigmesukoncepti:glavna
ideja je integracija aktivnosti u razvoju ličnosti, ličnosno orijentisano
obrazovanje;znanjeiaktivnostineophodnezasamorazvoj,vjeru,ubjeđenje
i strukturne opredijeljenosti, a nastavnik je stvaralačka ličnost (S. Frojd –
teorija konflikata, ličnosti; Vigotski – ideja ličnosti, kulture, razvijajuće
nastave);Hutorski–humanističkaličnosnoorijentisananastava;Rudakova–
didaktičkeparadigmeitipovinastave).Respektovanjemovenovedidaktičke
paradigmemogućejepredupređivatiiprevladavatiizazoveuprojektovanju
i ostvarivanju personalističkog i emanicpatorskog učenja i inspirativnog
poučavanjauinovativnojnastavi.

Naposebnimstarimdidaktičkimparadigmamazasnovanesuteorijske
postavke sistema tradicionalne (predavačke i predavačko-prikazivačke)
nastave. U duhu su konzervativne didaktičke paradigme, pa je njihova
primjenauprevazilaženjunovihizazovanastavnikaneefikasna.

Respektovanje posebnih paradigmi inovativnih nastavnih sistema
omogućujenjihovoeksperimentalnoioglednoizvođenje,aliteškoćenastaju
udiseminaciji.Daljaprimjenautekućojnastavnojpraksiuglavnomzaviseod
ličnogentuzijazmanastavnika.

Uvažavanjepojedinačnihdidaktičkihparadigminajčešćejeuslovljeno
recepcijomkomplementarnihopštihiposebnihnovihdidaktičkihparadigmi
uprevazilaženjukonkretnihprofesionalnihizazovanastavnika.
Izazovisavremenihnastavnika
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Ključneizazovesavremenognastavnikamožemoidentifikovatiuokvirima:
1. protivrječnostinašegdruštveno-tranzicijskogkontekstai
2. pitanjadidaktičko-metodičkogkoncipiranjaiizvođenjainovativne

nastave.
Protivrječnosti iliodrednicedruštveno-tranzicijskogkontekstaangažovanja
nastavnikasu:

1. napuštenvrijednosni(iinstitucionalnisistem)iztotalitarizma,anije
uspostavljenkoherentannovisistemmoralnihvrijednosti;

2. mjesto totalitarnog političkog sistema nije nastao pluralističko-
demokratskisistemnitivladavinaprava,većkonkurentskapartokratija,
tj. onoliko hijerarhizovanih i idolatrijskih sistema moći koliko je
političkihstranaka,čiječlanstvonekritičkiprihvataiprovodistavove
lidera;

3. društvena i ekonomska neravnopravnost: povećanje jaza između
bogatihisiromašnih,devastiranaiponiskimcijenamaprivatizovana
društvena imovina, čime se izdvojio sloj malobrojnih bogatih, a
povećanbrojpojedinacačijaegzistencijajeugrožena;

4. zapostavljen razvoj primarneproizvodnje, a enormnopovećanbroj
zaposlenihudržavnojadministracijiineproizvodnomsektoru,štosve
višeopterećujebudžetzaduživanjemuinostranstvu;

5. umjesto jačanja vladavine prava čime bi se privukla investiciona
ulaganja,smanjilanezaposlenostipotpunijeostvarivalasolidarnosti
boljiživotnistrandard,povećavasezavisnostodinostranihkredita,a
nemasprečavanjakriminala,korupcijeinepotizma;

6. nije intenziviranaposvećenost institucija,vlasti, panigrađanstvau
poboljšanjuzajedničkogdobra,većseprednostdajeličnimigrupnim
interesima;

7. umjestokonsenzusomusaglašenogpolitičkogsistema, sukobljavaju
setendencijeunitarizacijeidecentralizacijeodlučivanjairazvojana
svimnivoimavlastiudruštveno-tranzicijskimzajednicama.

Međudidaktičko-koncepcijskimistručno-metodičkimizazovimaza
nastavnikaističusestalnasloženapitanja:

1.Kakoorganizovatiusvajanjeitrajnozadržavanjeinterdisciplinarno
naučnoutemeljenihznanja?
2.Kakoomogućavatiipodsticatistalnuteorijskuipraktičnuprimjenu
znanja,razvojsposobnostiiformiranjapozitivnihosobinaličnosti?
3. Kako prevazilaziti ograničenja predavačkog poučavanja i
kvaziinteraktivnogaktiviranjaučenika?
4.Kakopodsticatipovezivanje i integrisanjeegzemplarnihključnih
znanja,vještinasposobnostiivrlinadoličnihmaksimuma?
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To nisu samo otežavajuće okolnosti (prepreke) već i izazovi
nastavnikaosposobljenogdakreira i realizujevaspitno-obrazovniprocesu
duhunavedenihnovihopštih,posebnihipojedinačnihdidaktičkihparadigmi.

Uspješniodgovorinatapitanjaizvjesnijisuusvjetlunavedenihnovih
paradigmi,negonatemeljimadidaktičkihparadigmi.

Rezultatieksperimentalnihistraživanja

Ueksperimentalnimistraživanjimaprovjeravanojedalićenastavnici
uspješnijerješavatistručno-metodičkeizazove(uprojektovanjuinovativnih
mikroplanova;stimulisanjuipodržavanjuučenikaurefleksivnom,aktivnom,
individualizovanom i interaktivnom učenju u ugodnom okruženju;
ostvarivanju djelotvornog poučavanja) u sistemima inovativne nastave
čije su teorijske osnove temeljene na novim didaktičkim paradigmama
(konstruktivnojifenomenološkoj),negousistemimatradicionalnepretežno
predavačke i predavačko-prikazivačke nastave zasnovane na starim
didaktičkim paradigmama (konzervativnoj, pa i racionalističkoj). Polazna
hipoteza bila je da će nastavnici uspješnije prevladavati (u prethodnom
poglavlju navedene i druge) stručno-metodičke izazove u inovativnoj
optimalno individualizovanoj inkluzivnoj i interaktivnojnastavi temeljenoj
nanovimdidaktičkimparadigmama,negoutradicionalnojnastavizasnovanoj
pretežno na starim didaktičkim paradigmama, što će uticati na postizanje
značajno boljih obrazovno-vaspitnih rezultata u inovativnoj nastavi. Prvi
eksperimentjetrajaotokomprvogpolugodišta.„Uuzorkubiloje208učenika
V razreda osnovne škole, 104 učenika u četiri eksperimentalna odjeljenja
(uOŠ„IvoAndrić“,BanjaLuka)i104učenikaičetirikontrolnaodjeljenja
(uOŠ„BrankoRadičević“,BanjaLuka)“(Илић,2012,str.215).Prosječni
rezultati inicijalnogmjerenjabili suuprosjekupribližno izjednačeni, ana
finalnomispitavanjuustanovljenisusljedećirezultati:

1. brzinečitanjausebi(Me=187,38;Mk=158,10;t=4,35;0,01)
2. razumijevanje pročitanog teksta (Me = 58,10; Mk = 50,30,

t=6,045;0,01)
3. pismenomizražavanju(Me=17,49;Mk=12,63;t=7,72;0,01)
4. motivacijezaškolskoučenje(Me=20,48;Mk=15,62;t=7,70;

0,01)i
5. verbalnekreativnosti(Me=56,38;Mk=36,50;t=5,71;0,01).
Primjeraradi,razlikeupismenomizražavanjuuEiKodjeljenjima

(grupamaučenika)moguseuočitiusljedećojtabeliinagrafikonu:
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Tabela1.PostignućaučenikaEiKgrupenafinalnomispitivanju
pismenogizražavanja

Grupa N M SD
t-

omjer

Nivo
značajnosti
razlike

0,05 0,01
Eksperimentalna 104 17,49 4,60 7,72 1,98 2,63Kontrolna 104 12,63 5,40

Pokazatelji u tabeli ukazuju na zaključak da su učenici E grupe,
koja jebilauključenau inkluzivnunastavu(zasnovanunafenomenološkoj
paradigmi),postigliuprosjekustatističkiznačajnoboljerezultatenanivou
značajnosti0,01(t=7,72),štoideuprilogpotvrđivanjunašepolaznehipoteze.
Takavrezultatjeiuostalečetirivarijable.

UJUOŠ„Sokolac“izvedenjedrugipolugodišnjididaktičko-metodički
eksperiment sa paralelnim odjeljenjima četvrtog razreda. Provjeravani su
obrazovno-vaspitniefektipredupređivanja(ieventualnogrješavanja)izazova
nastavnikau3varijanteinteraktivne(tandemske)nastaveiliradauparovima
učenikau:

1. tradicionalnojnastavizasnovanojnaracionalističkojparadigmi
2. (E1grupailiodjeljenje);
3. interaktivnoj nastavi različitih nivoa složenosti razvijajućeg tipa

(konstruktivističkaparadigma)(E2grupa);
4. inkluzivnojinteraktivnojnastavirazličitihnivoasloženostiličnosno-

orijentisanog tipa (fenomenološka paradigma) (E3 grupa) u odnosu
na tradicionalnu pretežno frontalnu nastavu objašnjavalačko-
reproduktivnog tipa (temeljenoj na konzervativnoj paradigmi – K
grupailiodjeljenje).
Nalaziistraživanjanavedenisuusljedećimtabelarnimpregledima.

Tabela2.Uspjehučenikaurazumijevanjupročitanogtekstanafinalnom
ispitivanju

Grupa N M SD t-omjer 0,05 0,01
E1 24 66,12 6,628 1,75

2,01 2,68K 24 62,20 8,497
E2 24 71,83 6,314 4,37 2,01 2,68K 24 62,20 8,497
E3 24 72,85 6,825 4,47 2,01 2,68K 24 62,20 8,497
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Iz tabele vidimo da su sve tri eksperimentalne grupe (koje su
učestvovale u interaktivnoj ili tandemskoj nastavi zasnovanoj na novim
didaktičkimparadigmama)postiglevećeprosječnevrijednostiodprosječne
vrijednostikontrolnegrupenafinalnomispitivanjuurazumijevanjupročitanog
teksta,astatističkiznačajnerazlikepostiglesugrupeE1iE3uodnosunaK
grupuučenikakojajebilauključenautradicionalnojnastavi temeljenojna
konzervativnojparadigmi.
Tabela3.Postignućaučenikanafinalnomtestuznanjaizsrpskogjezika

Grupa N M SD t-omjer 0,05 0,01
E1 24 77,12 6,188 1,69 2,01 2,68K 24 73,87 6,801
E2 24 82,70 7,156 4,28

2,01 2,68K 24 73,87 6,801
E3 24 83,04 7,590 4,31 2,01 2,68

Prosječni rezultati na inicijalnoj primjeni testa znanja iz srpskog
jezika u svim paralelnim grupama (E1, E2, E3 i K) bili su ujednačeni, pa
su razlike u finalnom ispitivanju rezultat djelovanja eksperimentalnog
faktora, tj. varijanti interaktivnogučenjakoje je organizovanou različitim
nastavnimsistemima.Iz tabelevidimodasusvetrieksperimentalnegrupe
u diferenciranom tandemskom učenju postigle veće prosječne vrijednosti
odprosječnevrijednostikontrolnegrupenafinalnojprimjenitestaznanjaiz
srpskogjezika.Razlikesuustanovljenet-omjeromuz46stepenislobode,na
obanivoaznačajnosti(0,05i0,01)uEiKgrupi.Najvećeprosječnerezultate
izsrpskogjezikapostiglisutandemiučećiuinkluzivnojnastavi(E3).

Nainicijalnojprimjenitestaznanjaizprirodeidruštvasvaparalelna
odjeljenjačetvrtograzreda(E1,E2,E3iK)postiglasupribližnoujednačene
rezultate. Pod dejstvom tandemskog učenja, na finalnom ispitivanju,
ustanovljenesurazlikeupostignućimanatestuznanjaizprirodeidruštva.

Tabela4.Postignućaučenikanafinalnomtestuznanjaizprirodeidruštva

Група N M SD t-omjer 0,05 0,01
E1 24 76,70 8,821 2,68 2,01 2,68K 24 69,70 8,861
E2 24 81,87 7,371 5,10 2,01 2,68K 24 69,70 8,861
E3 24 82,25 8,102 5,01 2,01 2,68K 24 69,70 8,861
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Rezultati eksperimentalnih istraživanja potvrdili su hipotezu da
nastavnici uspješnije prevazilaze stručno-metodičke izazove u inovativnoj
nastavičijesuteorijskeosnovetemeljenenanovimdidaktičkimparadigmama,
negoutradicionalnojnastavizasnovanojnastarimdidaktičkimparadigmama,
što utiče i na postizanje boljih obrazovno-vaspitnih efekata u inovativnoj
nastavi.Kakoobjasnititakveistraživačkenalaze?

Nastavnici su uspješno realizovali vježbe za učenike koje su bile
operacionalizacije u duhu teorijskih osnova navedenih sistema inovativne
nastave – posebnih novih didaktičkih paradigmi. Predupređivali su (i
eventualnoprevladavali)specifičneizazoveučenjaipoučavanjaustrukturama
tih sistema i rješavali aktuelna pitanja nastave, respektujući odgovarajuće
pojedinačnenoveparadigme.Zarazlikuodtradicionalnenastave,inovativna
nastavajebilausmjerenanaočekivaneishodeuzoninarednograzvojasvakog
učenika u centru nastavnog procesa, pa je bila razvijajuća. Respektovani
su dijagnostifikovani nalazi nivoa i struktura znanja, sposobnosti učenja,
saznajnihpotrebaieventualnihrazvojnihpreprekaidrugihfaktorauspjehau
nastavi.Uprikladnimvježbamasmjenjivalisusesamostalnoiinteraktivno
učenje,optimalnodiferenciraniizajedničkirad.Pojediniučeniciaktivnosu
usvajali elementarne programske sadržaje, drugi su stvarali ili konstruisali
svoja produktivna znanja, a daroviti su učili otkrivanjem rješenja složenih
problemaustvarnimizamišljenimsituacijamaikreativnimispoljavanjem.
Komplementarnimpoučavanjemnastavnicisustvaralistimulativnoiugodno
okruženjeuinovativnojnastavi,pozitivnosustimulisaliipodržavalisvakog
učenika,diferenciranoiredovnoihobavještavalionapredovanjuuučenjui
stvaralaštvu,maksimalnopodržavajućisamoaktualizacijuupersonalizovanom
razvoju, ličnosno usmjerenom i emancipatorskom obrazovanju. Ta
obilježja sadržana su u teorijskim osnovama (posebnim paradigmama)
eksperimentalno provjeravanih inovativnih sistema nastave, a izvedena su
iznovihopštihdidaktičkihparadigmi(konstruktivističkeifenomenološke).
Teorijske osnove inovativnih sistema bile su instruktivne i inspirativne u
predupređivanju (i eventualnom prevladavanju) didaktičko-psiholoških i
stručno-metodičkihizazova.Zatosuučenicipostiglistatističkiznačajnobolje
prosječne(ipojedinačne)obrazovno-vaspitnerezultate(usvojenostznanjaiz
srpskogjezikaiprirodeidruštva,razumijevanjepročitanogteksta,pismeno
izražavanje,brzinačitanjausebi,motivacijazaučenje,verbalnakreativnost).
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Zaključak

Novedidaktičkeparadigmenisusamopolazištaurazvijanjuteorijskih
osnova i njihove konkretizacije u elemente i obilježja tipova, sistema i
modelainovativnenastave,većsuoslonciupredupređivanju(ieventualno
prevazilaženju) društveno-tranzicijskih i stručno-metodičkih izazova
savremenognastavnika.Premanaučnimdometimaimogućnostimanjihove
operacionalizacije u stalnom unapređivanju nastave (u čijem sklopu je i
prevazilaženjeizazovanastavnika)razlikujemoopšte,posebneipojedinačne,
noveistaredidaktičkeparadigme.Iznovihdidaktičkihparadigmiizvodese
iteorijskeosnoveinovativnihnastavnihsistema.Konkretizacijomtihosnova
umikroplanoveivježbeinovativnenastaveomogućujeseipredupređivanje
(ieventualnorješavanje)izazovanastavnika.

Iz novih opštih didaktičkih paradigmi (konstruktivističke i
fenomenološke)izvedenesuposebnedidaktičkeparadigmeiliosnovesistema
inovativne(optimalnoindividualizovane,interaktivneiinkluzivne)nastave.
Njihovomkonkretizacijomuodgovarajućeelemente,obilježja,vježbeučenja
i aspekte komplementarnog poučavanja omogućeno je i prevazilaženje
izazovanastavnika.Upolugodišnjimdidaktičko-metodičkimeksperimentima
utvrđenisuznačajnoboljiobrazovno-vaspitniefektiprevladavanja izazova
nastavnika u inovativnoj (optimalno individualizovanoj, interaktivnoj i
inkluzivnoj) nastavi razvijajućeg i ličnosno-orijentisanog tipa (zasnovanih
na konstruktivističkoj i fenomenološkoj paradigmi), nego u tradicionalnoj
nastavidogmatskogireproduktivno-objašnjavalačkogtipa(izvođenojuduhu
konzervativne didaktičke paradigme). Zato nove didaktičke paradigme u
funkcijirazvijanjainovativnihsistemanastave(usklopukojihjeprevencija
i prevazilaženje prepreka i izazova nastavnika) treba da budu obuhvaćene
studijskim programima nastavničkih fakulteta i planovima stalnog
profesionalnograzvojanastavnikaistručnihsaradnika.
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NEWDIDACTICPARADIGMSANDCHALLENGESOFTEACHERS

Summary

New general didactic paradigms are phenomenological and
constructivist. Respecting these paradigms facilitates overcoming the
limitations of teaching practice based on the conservative, and then
rationalisticparadigm.

Specialdidacticparadigmsofinnovativesystemshavebeendeveloped
onthebasisofnewgeneralparadigms(constructivistandphenomenological),
such as: evolving, discovering, individualized, responsive, integrated,
inclusiveteaching,etc.Solvingconcreteissuesininnovativeteachingisbased
onindividualnewdidacticparadigms.

Allthreegroupsofnewdidacticparadigmsaresourcesofovercoming
majorchallengesofteachersintermsof:1.controversiesofoursocio-transition
context,2.buildingfunctionalprofessional-methodicalconceptsofplanning,
preparing, performing and evaluating flows and outcomes of innovative
teaching,and3.developinggeneralprofessional(pedagogical-psychological
and didactic-methodical) competencies of teachers for overcoming
thekeychallenges.

Thepaperconciselyexplicatesnewdidacticparadigms,identifiesand
elucidates thekeychallengesof teachers in their application, andanalyzes
theresultsofillustrativeempiricalresearchontheoutcomesofovercoming
challengesinexperimentalverificationofinnovativeteachingsystemsbased
onnewdidacticparadigms.
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ПРОТИВУРЈЕЧНОСТИУВРИЈЕДНОСНОМЗАСНИВАЊУ
СМИСЛАВАСПИТАЊА

У осмишљавању васпитања одувијек су његов најдубљи смисао
чиниле одређене вриједности. Завјештане правриједности (корисно, лијепо,
племенито и свето) многи и данас сматрају универзалним вриједностима.
Хеленисуафирмисаличетиривриједности(мудрост,храброст,умјерености
праведност).Родоначелникантрополошкогдискурса,Сократ,сматраоједабез
одговоранапитањекојечовјек?нијемогућениваспитањениобразовањезато
шточовјекконституишесвакусврховитудјелатност.Умијећеживотасматрао
јенајтежим,алиинајвреднијимодсвихумијећа.Задостојанственживоттреба
упознатисамогасебеиускладусхеленскимвриједностимаизграђиватисебе.У
хришћанству током два миленијума доминирају најсвјетлије вриједности:
љубав,вјераинада.Убројнимевропскимјезициматерминвриједностпотиче
од латинског коријена волео (крепак, јак, здрав, ваљан), што представља
обухватан термин за појмове истинито, лијепо и добро са имплицирањем
значењаипреференција.

Наосновуразличитихсхватањаипротивурјечнихставоваобројним
вриједностима, систематизовали смо оне вриједности које су доминантнo
префериране у филозфији и религији протеклих вијекова. Критички смо
се осврнули на актуелни циљ васпитања у нашем друштву и предложили
осмишљавањеваспитањауконтекстухеленскихихришћанскихвриједности
утканих у изграђивање карактерне структуре појединца и понашања које
произлазиизтеструктуре.

Кључнеријечи:смисао,вриједности,врлине,васпитање,карактер

1 radovancokorilo@yahoo.com 
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Увод

Смисао васпитања различито је одређиван у историјској
перспективииусавременомдобу.Посвомпоријеклу,циљу,садржају,
остваривању и осмишљавању васпитање је континуирано било
вриједносно утемељен феномен. Његов најдубљи смисао чиниле су
одређене вриједности, правриједности које су нам завјештали стари
(корисно,лијепо,племенитоисвето)многииданассматрајууниверзалним
вриједностима.Хеленисуафирмисаличетиривриједности−мудрост,
храброст, умјереност и праведност. У хришћанству су најсвјетлије
вриједностиљубав,вјераинада.Родоначелникантрополошкогдискурса,
Сократ,утемељиојестановиштедабезодговоранапитањекојечовјек?
нијемогућениваспитањениобразовањезатошточовјекконституише
свакусврховитудјелатност.Умијећеживотасматраојенајтежим,алии
највреднијимодсвихумијећа.Задостојанственживоттребаупознати
самога себе и у складу с хеленским вриједностима изграђивати себе.
Убројнимевропскимјезициматерминвриједностпотичеодлатинског
коријенаволео (крепак, јак, здрав, ваљан),штопредстављаобухватан
терминзапојмовеистинито,лијепоидобросаимплицирањемзначења
ипреференција.

Циљрадаједанаосновуразличитихсхватањаипротивурјечних
ставоваобројнимвриједностимасистематизујемооневриједностикоје
су доминантне у формирању карактера појединца и понашања које
произлазиизтаквогкарактера.Самимтимнеопходноједатикритички
освртнаактуелнициљваспитањаунашемдруштвуипредложитињегово
превазилажење, односно осмишљавање у контексту противурјечних
вриједностикарактера.

2.Поријеклоипојамвриједности

У бројним европским језицима термин вриједност потиче од
латинског коријена волео (крепак, јак, здрав, ваљан)што представља
обухватан термин запојмовелијепо, доброи истинитоиимплицира
значењеипреференције.СтариГрцисузапојамвриједностикористили
појмове аксиос (достојан, вриједан), етхос (обичај, карактер) и тиме
вредновање,поштовање.

Наосновупојмаетхосанастаојепојаметикаучијемоквирује
знатан дио хеленских филозофа разматрао проблем вриједности као
оношто једобро (агатхос) и оношто је лијепо (калос). Етика заједно
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саестетикомиданасприпадазаједничкојобластифилозофијекојасе
називааксиологијаилитеоријавриједности.

Поријекло вриједности и његов смисао одређује се увијек
уз поријекло човјека и његовог смисла. Моралне вриједности су у
најближојвезисачовјековимкарактеромипонашањемкојепроизлази
изтогкарактера.

Коријене педагошког заснивања вриједности поставио
је већ Сократ [Σωκράτης], имајући, можда, на уму Хераклитов
[Ἡράκλειτος] 115. фрагмент (Душа има мјеру која сама себе
повећава), тако што је одредио смисао човјековог постојања као
старање за душу, обдјељавање душе или самоостваривање путем
самоспознавања и на тим основама поучавао атинску омладину.

Сократов ученик – Платон [Πλάτων] и Платонов ученик –
Аристотел[Αριστοτέλης]дециднијесуповезаливриједностисадијеловима
човјековедуше.

Платон(1957)сматрадабесмртначовјековадушаиматридијела:
умни,вољниипожудни.Наосновуовихдијеловадушеињиховихвеза
иодносаПлатонразликујечетириосновневрлине,ито:мудрост,као
врлинуумногдијеладуше;храброст,каоврлинувољногдијеладуше;
умјереност,каоврлинупожудногдијеладушеиправедност,каоопшту
врлину.

Аристотел (1959) сматра да човјекова душа има два дијела:
разумскиинеразумски.Носилацврлинеможебитисаморазумскидио
душекојијеопетдвојак:једанјеспецифичноразуман(имаразум),док
једругисамопотенцијаланразумипожуда.Сходнооваквомсхватању
Аристотел дијели врлине на два дијела: дианоетичке (управљене на
сазнање)иетичке(управљененавољу).Првесестичузнањем,учењем
и вјежбањем, а другима је извориште у вољи чије је битно својство
слобода.Слободнавољајеусловморалногдјеловањаиодношењакојесе
самозасниваназнању.ТакоАристотелврлинеодређујесагласнољудској
индивидуалности, а као одређене особине сматра их инхерентним
човјековомбићу–„Врлинајеодабирачканаклоноствољекојаседржи
срединеподеснезасопственуприроду,аодређенеразмишљањем,ито
онакокакобијеодредиоразуманчовјек“(Аристотел,1959,стр.40).

Све шире објављене религије се могу протумачити и тако да
човјека посматрају као активног ствараоца властите личности, на
примјер у хришћанству, према савршеном лику Богочовјека какав је
биоИсусХристос, који је учио: „Царство Божије је у вама“. Слично
јесавјетоваоиделфијскиБог: „Упознајсамогасебе.“ИБуда јеказао:
„Будитевластитиослонац.“
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(Ре)афирмација ових идеја се може пратити из угла
цивилизацијске перспективе човјекова постојања код бројних
мислилаца, различите вокације, националне, религијске и друге
провенијенције. Значајан допринос томе су дали психолози
хуманистичке оријентације (Маслов [Maslow],Фром [Fromm], Роџерс
[Rogers] и др.) поновном афирмацијом појма самоостваривања,
који умјесто идентификације на начин интернализације
вриједности, омогућава узајамну, развојну и самоидентификацију.
Наосновуоваквогсхватањавриједностифункцијасоцијалнихагенсасводи
сенапомагањедјететудаупознаје,доживљаваиизграђујевриједности,
на основу чега оно спознаје себе, другим могу бити узор, али свако
морапостатинајсличнијисвомисконском јако јепосједујемогућност
самоостваривања, мора изградити особену (оригиналну) личност.
Насупрот несвјесном, у много чему субмисивном идентификовању
са ауторитетом, стоји процес самоспознавања, паралелан с процесом
самоостваривања у ком спознајни (когнитивни и емоционални)
процеси играју одлучујућу улогу. Овај процес подразумијева
заједничке вриједности међу којима је личност најважнија. Личност
се остварује на основу утицаја других, али и на основу сопствених
диспозицијакојеоткриваиразвијаинатајначинстичемогућностда
утиченадруге.

У одређивању појма вриједности постоје бројне недоумице
и терминолошке варијације, као што су: вриједносне оријентације,
вриједносни смисао, систем вриједности, уједињујућа филозофија
живота, али и: циљ живота, стил живота, смисао живота, смисао
постојања и сл. У педагошким и психолошким истраживањима се
најчешће,скороискључиво,небашсинонимно,алисвакакоравноправно,
употребљавају термини вриједности и вриједносне оријентације. У
етици,социологијиикултурнојантропологијичешћесеупотребљава
појамсистемвриједности.

Узпојамвриједностичестоидеиатрибутсмисаоностиштододатно
компликујеипроширујењеговопсег.ПодвриједноснимсмисломШешић
подразумијеваусмјереностчовјеканавриједности.Онкаже:„Вредносни
смисаоимајуонипроцеси,радње,активностииделатностикојимаљуди
стварају,одржавају,мењајуиразвијајусвеоношто јељудскивредно,
тј. материјалне, екеномске и друштвене, културне, моралне, научно-
сазнајне,уметничкеидругевредности“(1977,стр.167−168).Употребом
појма смисаоност и настали су конструкти каошто су: „уједињујућа
филозофијаживота“,„смисаоживота“,„темељнаживотнаоријентација“
исл.Свесутоиндивидуално-филозофскеоријентацијеиодређенесу
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каковриједностима, такоиосталимособинамаличности.Типојмови
асоцирајуиоправдавајупостојање„врховневриједности“,којабибила
„идеја водиља“ и повезана са циљем и смислом живота који свако
себиодређује.

У одређивању појма вриједности постоје бројне недоумице
и терминолошке варијације, као што су: вриједносне оријентације,
вриједносни смисао, систем вриједности, уједињујућа филозофија
живота, али и: циљ живота, стил живота, смисао живота, смисао
постојања и сл. У психолошким истраживањима се најчешће, скоро
искључиво,небашсинонимно,алисвакакоравноправно,употребљавају
термини вриједности и вриједносне оријентације. У етици,
социологији и културној антропологији чешће се употребљава појам
системвриједности.

Вриједностисеупсихологијипроучавајукаостеченедиспозиције
појединца  за  релативно  стабилизоване  облике  субјективног
доживљавања  и  социјалног  понашања.  Диспозиције  спадају  у з
начајну класуструктуралнихкомпонентиличности,каоштосуцрте
личностииспособности,нпр.Подњимасенеподразумијевасамо
реаговањеипонашањепојединца,већсепретпостављапостојање
извјеснихвише-мањетрајнихнеуропсихичкихструктурауорганизму
којевршединамичкиутицајнањеговуактивност.Органскикорелати
диспозиција,поготоводиспозицијазасоцијалнопонашање,представљају
готовонеистраженоподручје, због чега се свидиспозиционипојмови
квалификујукао„хипотетскиконструкти“.

У теоријско-методолошким моделима којима се објашњава
интеракцијапојединцасасоцијалномоколиномдиспозиционипојмови
имају статус посредујућих варијабли. Варијабле које чине услове
под којима се формира диспозиција зову се претходеће варијабле
(антецедентни услови). Већина тих варијабли може се објективно
посматрати, регистровати, а често и мјерити. Антецедентне услове
формирања диспозиција представљају разне срединске и органске
варијабле.Формиранадиспозицијапредстављасубјективнииоргански
остатак (резидијум) искуства појединца о антецедентним условима.
Тајаспектдиспозицијекојичинињенусуштинунеможеседиректно
проучаватизатоштонифизиолошкенипсихолошкетехникејошувијек
не дају довољно прецизне и издиференциране податке о диспозицији
каоорганскојикаоменталнојструктури.Диспозицијавршидинамички
утицај на понашање и субјективно доживљавање појединца у новим
ситуацијама и тако „посредује” између ранијих и нових искустава,
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измеђудјеловањасрединенапојединцаиактуелногпонашањапојединца
уодносунасредину(уп.Чокорило,2003,стр.12−13).

3.Противурјечностиусхватањувриједности

Феномен вриједности је веома комплексан па отуда произлазе
бројнепротивурјечностиуњиховомсхватању.Првајепротивујечносту
везисанастанкомвриједности(теистииатеисти).

У хришћанству су вриједности божанског поријекла са ликом
ИсусаХриста,који јесвеврлинаиспасилацчовјечанстваодгријехаи
смртисастарозавјетнимДекалогомкаобазомвриједности.Међутим,у
вриједносномсмислуразликујусекатоличке,протестанске,православне
идругеконфесионалневриједности.

Оникојивјерујудавриједностинисубожанскогпоријеклаистичу
да вриједности ствара човјек. Овамо у првом реду припада Ничеова
[Nietzsche] идеја о натчовјеку и превредновању свих вриједности.
Ничеовчовјек јебиолошкакатегоријанасупроткојој стојипарадигма
свечовјека(богочовјека)којиједуховнакатегорија.

Друга противурјечност намеће се у вези с питањем броја и
хијерархијевриједности.

Макс Шелер [Scheler] (1960) је засновао априорну хијерахију
вриједности:
1)религијске,
2)духовне(истинито,лијепо,правично),
3)виталне(племенито,здраво,јако)и
4)хедонистичке(пријатно,непријатно).
Ове вриједностиШелер је посматрао у односу субординације:

хедонистичке–виталним;виталне–духовним,доксусветризаједно
подређеневрховнојвриједностисветог.

Едвард Шпрангер [Spranger] (1942) је учинио знамениту
класификацијутиповаличностинаосновупреовлађујућихинтересовања
(вриједности):

1)религијске(јединство),
2)естетске(хармонија),
3)политичке(моћ),
4)теоријске(истина),
5)друштвене(алтруистичкаљубав)и
6)економске(корисност).
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Ове вриједности (интересовања) су организоване у једном
пирамидалноммоделу,гдјесунаврхупирамидерелигијскевриједности,
анањеномднуекономскевриједности.

ЧарлсМорис[Morris]полазиодтриосновнекомпонентељудске
личностиинаосновуњихкласификујевриједности:

1) дионизијска – која се састоји од тенденције ослобађања,
толеранцијепремапостојећимжељама,
2)прометејска–каоскупактивнихтежњидасеуправљасвијетом
идасеонмијења,
3) будистичка – садржи тенденцију усмјеравања личности
контроломжеља.
Изгледадасурелигијскеидуховневриједностиусамомврхунајвећег

бројахијерархијавриједности,анасамомднухедонистичкевриједности.
Извансвакепаметијештосавременастварностовајпоредаквриједности
обрће,панапрвомјестоиспливавахедонизамкаонајвећавриједност.

Противурјечностпостојииизмеђудруштвенихииндивидуалних
вриједностиусваком,паинајкохезивнијемдруштву.Распећевриједности
усавременојбосанско-херцеговачкојстварностиимаузрокеунеколико
важнихмомената:

1.Срушенесудоминантнонаметнутевриједностиуондашњем
југословенскомдруштву(братствоијединство,самоуправљање,
марксистичко-атеистички поглед на свијет, СКЈ), а да нису
утемељененовезаједничкевриједности.
2. Три конститутивна народа са различитим историјом,
традицијом и културом припадају трима религијама, хоће да
говоре три језика и имају различите аспирације што се тиче
будућности.
3. „Као бајаги“ прихватају се европски вриједносни стандарди
(слобода, демократија, правна држава, достојанство личности
итд.)којесупротивурјечнеинеизвјесне,паитешкоостварљиве
устварности.
Притом се заборавља суштинска карактеристика вриједности,

а то је да оне имају своју когнитивну, емоционалну и мотивациону
димензију и да их није лако наметнути или силом изграђивати,
јер се тиме отварају врата за највећу невриједност (хипокризију).
Такве„непостојећеилилажневриједности“лакојесрушити.

Уосновипостоједвијеперспективесистемадруштвенихевро-
вриједности:
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1)вриједностидржавногпројекта,
2)вриједностикултурно-цивилизацијскогпројекта.
Обапројектамеђусобносуусловљенаинајвјероватнијегајесвоје

експлицитнеиимплицитнециљеве.
У првом случају, вођена су (и још увијек незавршена!?) два

свјетскарата.Збогтогајетешкопостићиинтеграцијувриједности,ада
онааприоринијезасновананаскривенимциљевима,нановимратовима,
освајањимаипоробљавањима.

Удругомслучају,вишедимензионалневриједностинасталесуна
европскомтлуидефинисанеуаксиологији(етицииестетици),културне,
научне, религијске и друге вриједности. Око ових вриједности нема
консензуса; могуће је говорити о плурализму европских вриједности
или„превредновањусвихвриједности“илиуспостављањунекогновог
системавриједности.

Нетребазаборавитидаевропскевриједностипочивајунаономе
штосунамсуштинскизавјешталадваизвора:

1.Атина:филозофијаинаучнаспознаја,
2.Јерусалим:БиблијаиокретањечовјекапремаБогу.
Европа новог вијека „подарила“ је раскол хришћанства

на римокатолички и протестантски дио. Узроци и посљедице су
застрашујући.
 Ту је и епоха просвјетитељства која је породила Француску
револуцију, која је развила спој демократије, републиканизма и
протуцрквеног секуларизма. Из тога настала, европска свијест
успоставља напетост између националне посебности, европског
заједништваиглобалнеоријентације.

Хришћанске врлине (вриједности) суштински представљају
поштовањебожјих закона.Ова традиција обухвата четири „прирдне“
врлине:смјерност,уздржљивост,моралначистотаиправедност.

Овим врлинама СветиПавле је додао теолошке врлине: вјера,
надаиљубав.
Врлиненисуурођене,већихјеБогдаокрозИсусаХристадаби

ихвјернициусвојилиипримјењивали.
Протестанти су елаборирали сљедеће протестантске врлине:

практична страна живота, рад, радна дисциплина, моралност и
послушност. Сличне вриједности поштују и јевреји: рад, марљивост,
предузимљивост,поштовањестаријихипородичноваспитање.

ПротестантизамјенастаореформацијомунутарРимокатоличке
цркве у 16. вијеку.Он нема јединствено вјерско учење и јединствену
црквенуорганизацију.Протестантскецрквечине:лутерани,реформисти,
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презбитеријанци,англиканци,баптисти,методистиитд.Запротестанте
је карактеристично практично рационално свакодневно живљење са
обрасцем понашања који је капиталистички: интензивна преданост
раду, поузданост, марљивост, самоодрицање, крутост, штедљивост,
тачност, држање ријечи и вјерност интересима групе. Рад се схвата
као средство индивидуалног просперитета, који нуди могућности за
самопомоћ и самоусавршавање. Протестантско тумачење библијског
појмаљубавипремаБогуиближњимапроизлазииздословногтумачења
оригиналногбиблијскогконтекстаукојемпојамљубавдолазиодгрчке
ријечи„агапе“којасеодносинадјеловањеилислужење,аненастрасти
и емоције. Протестантима је важан њихов позив, који су кроз разне
талентепримилидиректноодБога.Богихјепозваодакрозрадслуже
људимаидруштву,штодоводидопросперитетапојединцаичитавог
друштва,асамимтимидопоказивањаБожијеславеназемљи.

Заразликуодкатоличке,паиправославне,визијечијијесимбол
монахкојемунијезадатакрјешавањепривреднихисоцијалнихпитања,
већтумачењесмислачовјековогпостојањаназемљи,кодпротестаната
је симбол предузетник са задатком да рјешава овоземаљска питања.
Данас „протестантски предузетник“ постаје примамљив и у осталим
хришћанским,алииудругимвјерскимучењима.

Уконтекстухришћанскихвриједностиличностсенеразвија„из
самесебе“инеможебити„самоциљ“.Својимвишимистваралачким
снагама повезана је са свијетом вриједности, са Апсолутом – Богом,
апсолутнаЛичност,ачовјеккаобићествореноодБоганеможеживјети
изванвезесњим.Стога јесубјективизампојединцанедовољан,треба
га ослонити на објективну сферу, на оне вриједности које су изнад
личностиикоје јојдајуважност.Васпитањеморабитиосмишљеноу
цјеловитом погледу на свијет и своје основне проблеме освјетљавати
помоћуонихпринципакојепозајмљујеизантропологије,филозофијеи
религије(Зењковски,2002).
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Закључак

У историјској перспективи смисао човјековог постојања
противурјечнојеодређиван,асамимтимразличитојеодређиванисмисао
васпитањачија јесуштинанајчешћеантиципиралаидеалнозамишљен
лик човјека са пожељним моралним, карактерним, радним и другим
својствима и способностима. Осмишљавање васпитања у савременом
тренуткупотребно је дискутовати уважавајући равнотежуна релацији
филозофске – хришћанске – педагошке – друштвене – индивидуалне
вриједности.

Претходна анализа даје нам за право да је потребно и могуће
мијењати у нашој педагошкој теорији наслијеђено осмишљавање
васпитањаусвјетлусоцреалистичкогдискурсаслободнеи свестрана
личности.Утомконтекступотребнојеиматинаумунеколиконајпречих
чињеница.

Прво,хипокризијајеутеоријипрокламоватислободуисвестраност
кадаустварностисусрећемосаморопствоиједнодимензионалност.

Друго, због противурјечног схватања слободе као слободе од
Бога, односно слободе са Богом, није лако ускладити прихватљиву
дефиницијуовогфеномена.

Треће, слобода и свестраност, како год да их схватимо, само
су двије карактеристике личности, а потребно је изграђивати читав
систем вриједности и вриједносних тенденција на индивидуалном и
друштвеномплану.


 Четврто,већинапсихолога,осимОлпорта[Allport](1969),личност
посматра,проучаваипоистовјећујесањенимкарактером,акарактерје
сумавриједностииневриједности(порока)одређенеличности.

Из разуђеног подручја вриједности и противурјечности у
њиховом схватању, нама се учинило оправданим синтетизовати
хеленскеихришћанскевриједностииредефинисатисмисаоваспитања
у свјетлу изграђивања карактерних (моралних) вриједности. Основу
таквихвриједностичинилебихеленскевриједности(мудрост,храброст,
умјереност,праведност)ихришћанскевриједности(вјера,љубавинада).
Овимвриједностиманеопходноједодатиирадљивосткаовриједност
којанијесамопреузетапротестантскавриједност.Њусусрећемовећу
Старомзавјету,уХристовомучењуиправославнојетици.

Установљена правила која омогућавају човјеку да његује
различитевриједностиизабрањујупорокеподучавајугакакодапређе
из могућности у чин. Човјекове жеље и осјећања треба васпитати
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употребом таквихправилаињеговањемонихобликапоступањакоја
прописујепроучавањеморалнихвриједности.Притомтребаиматина
умутрибитнествариуразвијањувриједности:1)схватањесировељудске
природе,2)схватањеправилаетикеи3)схватањељудскеприродекаква
бионамогладабудеакобиоствариласвојтелос.Људскаприродаусвом
природномстањуунескладујесаетичкимправилима.Поучавањеми
васпитањем треба је преобразити у људску природу каква она може
битиуколикоостварисвојтелос(уп.Макинтајер,2006,75).
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RadovanČokorilo

DISCREPANCYINVALUATIVECONCEIVINGOFTHEEDUCATION
SENSE

Summary

 Thestartingassumptionofthisresearchpaperwasthatintheforming
ofeducationalprocesscertainvaluesplaythemostprofoundrole.Thearchaic
fore-values (useful, beautiful, noble andholy)whichour forefathers left in
ourlegacy,manyconsideruniversalvalueseveninthemoderndays.Ancient
Helensaffirmedfourvalues(wisdom,courage,moderationandrighteousness).
Theforefatherofanthropologicaldiscourse,Socrates,consideredthatwithout
ananswertoaquestionwhoarehumans,whoisman,aneducationalprocess
andupbringingprocessarenotpossible,becausetheman(human)represents
thecenterpieceof,andconstitutesanypurposefuleffort.Heconsideredthe
artoflifetobethemostdifficult,butatthesametimethemostvaluableofall
skills.Forasereneanddignifiedlife,onefirstneedstogettoknowhimself
andinconsolidationwithHellenicvalues,tobuildandformoneself.During
twomillenniainChristianity,thebrightestvaluesweredominant:love,faith
andhope.Inthatregard,thepersonadoesnotdevelop“withinitself,orfrom
itself” and cannot represent the “self-goal”.With its higher and producing
strengthsisconnectedwithaholyvalue,withtheAbsolute–God,absolute
Persona,whilethemanasabeingcreatedbyGodcannotlivewithoutbeing
connectiontoGod.
 In psychology, values are studied as acquired dispositions of an
individual for relatively stabilized forms of subjective experience and
social behavior. Dispositions are a part of a significant class of structural
componentsofapersona,suchaspersonal traitsandabilities.Dispositions
dynamicallyinfluencethebehaviorandsubjectiveexperienceofanindividual
innewsituation,insuchawaythatthey“mediate”betweenearlierandnewer
experiences,betweentheinfluenceoftheenvironmentonanindividualand
presentbehavioroftheindividualinrelationtotheenvironment.
 Based on these different understandings and contrary positions on
numerousvalues,wehavesystematizedthosevalueswhicharepredominantly
preferred inHellenic philosophy andChristian religion.We have adjoined
diligenceasavaluewhichwasdeemedunnecessarybytheHelens,duetothe
factthattheyhadslaves,anditwasnotapriorihighlightedinChristianity
which favors spirituality.We have critically evaluated the current goal of
educationalprocessinoursociety(freemultilateralpersona)andsuggested
thattheeducationalprocessshouldbedevisedbasedonHellenicandChristian
valuesthatrepresentanintegralpartofbuildingandformingthestructureof
thecharacterofapersonaandthebehaviorwhichstemsfromthatstructure.
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ПоучавањедјететаиПозив

Учитељ:Дођи,дјечаче,учисемудрости.
Дјечак:Штатозначибитимудар?

Учитељ:Свештојепотребнодасеправилносхвати,
дасеправилнопоступаиправилноизражава.

Дјечак:Коћедаменаучи?
Учитељ:Ја,сбожијомпомоћи.

Дјечак:Како?
Учитељ:Повешћутесвуда,показаћутисве,именоваћутисве.

(Коменски,2000:20,према:Orbissenzualiumpictus,Nirnberg,1679).

Увод

 ЗаКоменскогможемосправомрећидаје,несамонајвећипедагог
17.вијекаукомејеживиоистварао,већјеједаноднајвећихсвјетских
педагога, мислилаца и хуманиста свих времена. Јан Амос Коменски
[JanAmosKomenský]биојеподутицајемразличитихидејнихидругих
струјањасвогдоба:ренесанснепедагогије,привреднихпотребамладог
грађанства,Беконовеемпиристичкефилозофијеидемократскихтежњи
вјерских секти (Pedagoška enciklopedija 1, 1989).Највише је допринио
развоју модерне дидактике. Представник је емпиризма и реализма у
педагогији.Бориосепротивсхоластикеивербализмаунастави.Аутор
је разредно предметно часовног система. Његова позната дјела су:
Пансофијскашкола(1651),Отворенавратајезика(1631),Чулнисвијету
сликама(1654),Великадидактика(1632),Информаторијумматеринске
школе(1630−1632)идр.Некањеговадјелапронађенасумногогодина
наконњеговесмрти.

„Од1931.до1934.годинеоткривенисурукописишестмањихдјела,
диопрепискеивеомавриједнодјелоDererumhumanarumemendatione
consultatiocatholica(Опћесавјетовањеопоправљањуљудскихствари),
којемусредишњидиочиниPanpedagogia(Panpaedia)илиОдгојсвих
усвему,гдјерасправљаоодгојучовјекаодзачећадосмртиушколи
пренаталногпериода,раногдјетињства,позногдјетињства,дјечаштва,
младости, зрелог доба и старости“ (Pedagoška enciklopedija 1,
1989,401).

Његовеидејеидјелаимајусвојуактуелностиданас,ичиневелике
изазове за данашњицу. Многобројна отворена питања, неријешени
проблеми,друштвенеиморалнекризеупућујунаснаплеменитидухи
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насљедствовеликогмислиоца,научника,педагога,теолога,хуманисту,
генијалногвизионарабудућностиЈанаАмосаКоменског.Вјероваојеу
човјека,могућностњеговогразвојаиусавршавања,упобједудобранад
злом,знањанаднезнањем,љубавиихуманостинадмржњом,насиљем
излочином.

Раздобље интензивног научног, техничког и технолошког
напретка много је обогатило људско сазнање, проширило човјекову
моћимогућности, алинекиваспитно-образовнипроблемисуостали
неријешени. Ти проблеми нису условљени недостатком научних
сазнања, техничко-технолошких рјешења и могућности, већ најприје
занемаривањемморалнихкритеријумаиобезвређивањемопштељудских
вриједности.Стогајециљнашегпроучавањаусмјереннасагледавање
изазова и вриједности педагошких и дидактичких идеја Јана Амоса
Коменског.Изциљапроизилазезадацикојисеодносена:1)анализирање
иидентификовањеизазоваивриједностипедагошкихидејаЈанаАмоса
Коменскоги2)анализирањеиидентификовањеизазоваивриједности
дидактичкихидејаЈанаАмосаКоменског.

ПедагошкеидејеКоменског–изазовиивриједности

Јан Амос Коменски је вјеровао у могућности изграђивања
потпунихособеностикојесеодликујуспецифичнољудскимсвојствима
– интелектуалним, естетским, моралним и радним квалитетима,
карактерном снагом и људском добротом. Оне су по њему сјеме
будућности.Исказује,такође,вјеруучовјековемогућности,његовразвој
и усавршавање. Тиме је поставио темеље педагошке футурологије.
Коменскијесвимсвојимдјеломусмјеренкабудућности.Визионарски
јегледаонаприједунастојањудасеуспоставебољимеђуљудскиодноси
ипобољшаположајчовјекаузаједници,дасепостигнучовјекадостојни
облицидруштвеногуређењаиостварисрећазасвељуде.

Коменски сматра да грешке почетног васпитања прате
индивидууцијелогњеногживота,тејезатоглавнаодбраначовјечанства
у колијевци.Он је расправљао о скоро сваком важнијем педагошком
питању, јер за њега је васпитање представљало главно средство
обнове човјечанства. Васпитањем се бави од најранијег узраста до
смрти појединца и преласка у вјечни живот. Расправљајући о овим
питањима, први је дао оригиналне идеје и напредна рјешења и тиме
је означио почетак једне нове епохе и промијењеног односа према
дјетету, васпитању и школовању уопште. Заступајући овакве идеје,
Коменски се приближио савременим концепцијама васпитања.
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Првиједаоицјеловитпедагошкисистемдопринијевшидасепедагогија
утемељикаосамосталнанаука.Такојеизвршиовеликиутицајнамноге
својесавременикеисљедбенике.

Оноштоданаспотврђујусавременанаучнасазнањаизпедагогије
и психологије о томе да одлучујући значај васпитања за цјелокупни
даљиразвојчовјекајестеуправоупрвимгодинамаживота.Коменскије
истицаооваквосхватањејошодсредњегвијека.Отудаињеговизахтјеви
да се од самог почетка најшире поставе циљеви, садржаји и методе
васпитања и образовања у интелектуалном, моралном, религиозном,
језичком, као и у васпитању тијела и чула (Коменски, 2000). Управо
зато, Коменски за остварење васпитног циља и указује на сљедеће
стране личности (компоненте васпитања) на које треба дјеловати и
развијативаспитањемито:умно,морално,вјерскоифизичко.Иданассе
указујеназначајиразвојовихподручјаваспитањаињиховумеђусобну
повезаност. Дакле, Коменски је износећи овакве идеје избјегао
једностраностуваспитањуипоставиотемељесвестраностикакобисе
остварилипостављенициљеви.

Иако Коменски није представник слободног васпитања, јер је
добримдијеломсвогабићапредставниксредњегвијека,ипаккодњега
доминирависоковредновањечовјековогдостојанства,његовогразума
иуздизањељудскихстваралачкихмогућности.Измеђуосталогонкаже:
„Разумусенеможеодредитиграницанинанебунидругдеизваннеба“
(2000,стр.87).Коменскиједијетевредноваочакивишенегоодрасле,
полазећиодтогадаседијететребапоштоватиизахтијеваојеблагост,
ненасилност и одстрањивање нељудских, понижавајућих казнених
поступака.Отудаи захтјев за умјереномдисциплиноминенасилним
васпитнимпоступцима.

ПринципнакомепочивапедагогијаКоменскогјестетајдатреба
дабудеускладусаспољномприродомиваспитањетребадаводирачуна
оприродидјететанакојојсесвеизграђујеиразвија.Премањемучовјек
једиоприродеиутоликојеподређенњенимзаконима.Овајпринцип,
који јеразвиоКоменски,каснијесуподржалиидругипедагози(Русо
[Rousseau],Песталоци[Pestalozzi]).

УсвомнајзначајнијемдјелуВеликадидактикаКоменскиопширно
упоређује законитости у природи са законитостима у педагогији, те
на примјер: природа пази на погодно вријеме, дакле, и васпитање
мора да пази на то (младост); природа се развија постепено, ишкола
морабитиподијељенанаразредеинаставнестепене;природадјелује
изнутра према споља – најпре разумијевање, затим памћење и друго
(Žlebnik, 1970). Коменски је био велики познавалац дјетета и зато се
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насупротдотадашњемсхватањуоштрозалагаозаопштуосновношколску
обавезу,тј.дасесвиморајуваспитаватииобразоватибезобзиранапол,
средину из које потичу, сталеж (племићка и грађанска, богаташка и
сиротињска)идашколетребаотваратисвуда.Дао јеинову,модерну
организацију система образовања тако што је за свако раздобље у
животузамислиошестогодишњешколовање:

-материнскашкола(0−6година),васпитањеупородици;
-школаматерњегјезика(6−12година),основнашколаили 

 школазаматерњијезикусвакоммјесту;
-латинскашколаилигимназија(12−18година),усвакомграду;и
-академија(18−24година),усвакојдржавииливећојпокрајини

(Žlebnik,1970).Школовањесепоњемузавршавапутовањемпосвојоји
странимземљамаистицањемискуства.

Коменски је у дјелима изнио и своја вјерска схватања, као и
великизначајшколезаоздрављењедруштва.Уодређивањуваспитног
циљаКоменскиполази од ренесансне концепцијеживота и од својих
вјерскихпогледа.Имаојемишљењедајељудскаприродауниверзална
идајеовајживотприпремазавјечниживот.Иакојенајвишиваспитни
циљ,Коменскивидиоустицањувјечногблаженстванадругомсвијету,
штојеусредњемвијекубилокарактеристичноосхватањучовјекакао
створења оптерећеног гријесима, ипак је његов човјекжив и диван.
Сматрао једапостојетристепенаприпремањазавјечност:познавати
себе,владатисобомиуправљатисепремаБогу.Вјероваоједахармонија
која се запажа у природи треба да влада и у човјеку и у друштву и
васпитању.

Јан Амос Коменски у својим дјелима дао је и значајно мјесто
предшколском васпитању. Његова књига Чулни свијет у сликама
је претеча данашњих сликовница и први уџбеник који се користио у
предшколском периоду. Говорио је да омладину треба образовати од
најранијегдоба,алидасвојезнањенецрпесамоизкњигавећдасами
проучавајуииспитујустваринаосновусвојихзапажањаимишљења
(принцип очигледности). Коменски је захтијевао да настава буде
поступнаисистематична,апосебнојеуказиваоназначајпонављањаи
вјежбањадабисезапамтилоистеченознањебилотрајно.

Поредмногихактуелнихтемаиидеја,Коменскијерасправљао
и о породичном васпитању. Те идеје препознали су многи педагози
данас и уврстили их у своја дјела као актуелне, а међу њима је и
РаткоПејић(2010).ПоменутиауторпосебноистичеидејеКоменского
важностииулозиродитељауформирањумладеличности,исказујући
да омладина не може расти као шума, већ јој је потребна њега, а
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сасвим је природно да та њега припада родитељима (Пејић, 2010).
Књига Јана Амоса Коменског Материнска школа (2000) је дјело
посвећеноуправоваспитањудјецераногузрастаукомејеширеидубље
разрађенаипредстављенаулогаизначајпородичногваспитања.

УМатеринскојшколипосебносеговорелијепествариоучитељу
и његовим добрим особинама, јер дијете у предшколском периоду
опонашастарије.Онуказујенаважностсистематичностипредшколског
васпитањаиразрадиојесистемзадатака,садржајаиметодакојимаће
мајке васпитавати и образовати дјецу до поласка ушколу. Коменски
сматрадасудјецабесмртнонасљедствосвојимродитељима,најдража
невинашца,којимасудужнидауказујуиљубавипоштовање.Такође,
сматрадајебављењедјецомнајвећарадост.Родитељскабриганијесамо
физичкиразвојдјетета,већибригадаимукрасемислиидушу.

Коменскијеизниосвојемишљењедасаваспитањемдјецетреба
почети још у пренаталном периоду и млађем узрасту јер је, како он
мисли,тешкоисправљатидрвокојејекривоизрасло.Коменскиуказује
на то да су родитељи, док још увијек сами васпитавају своју дјецу,
дужнидаихувјежбајууморалуиразличитимслободнимумјетностима.
Штосетичеморалаиврлина,дјецадошестегодинетребадасенауче:
умјерености, чистоћи, пажљивом односу према старијима, да увијек
говореистину,дабудуправедна,данекраду,дасенавикавајунарад,да
сенаучеговорити,алиићутатикадтреба,стрпљивости,пристојности,
учитивомпонашању,поздрављању,захвалности,разумнимпоступцима,
стидљивости,штедљивостиидр.(Коменски,2000).Коменскијепосебну
пажњуусмјераваоинапотребујачањаздрављаиснагекоддјеце,јерјето
основзањиховуспјешанразвојиваспитање.Посебнупажњупридавао
је и посвећивао начинима вјежбања дјеце у разуму.Истицао је да се
разумиспособностикоддјецемогуразвијатипричамаоживотињама
идругимдуховитимизмишљенимбаснама,јердјецаихрадослушајуи
лакопамте.Такође,указиваоједадјецатребадаседружесавршњацима
такодасеродитељиморајупостаратидаседјецасвакодневнодружеса
другомдјецомкакобисезаједноиграла,алиистотакородитељиморају
пазитиинатодаседјецанеукључујуулошедруштво(Коменски,2000).
УсвојојМатеринскојшколи,Коменскитакођеуказујеинапотребуи
значајродитељауприпремидјецезаполазакушколу.Неразумноједа
родитељиплашедјецушколоми са учитељем, а каснијеихдоводеу
школу,каоидаихдоводенеприпремљене.

Видимо да многи ставови и погледи Коменског о формирању
врлина и моралних црта личности, о физичком и интелектуалном
развојудјететаупородициупериодупредшколскогузраста,опотреби
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оспособљавањародитеља,оприпремидјецезаполазакушколуидр.,
изражени у дјелуМатеринска школа, и данас су са неких аспеката
актуелнииприхватљивиупроцесуњеге,развојаиваспитањадјецеу
породици.

ДидактичкеидејеКоменског–изазовиивриједности

УовомдијелурадапредстављенесунекеодидејаКоменскогкојесу
развојно-стимулативнекакозасадашњу,такоизабудућунаставуиобразовање.

Вриједност дидактичкихидејаКоменскогналазимоунаучним
сазнањима из Велике дидактике које су уобличене у предметно-
разредно-часовнишколскисистем.ОвеидејеКоменскогиданасимају
својуактивнупримјенуусвакодневнојшколскојпракси(предмет,разред,
час).Коменски је задужиоцјелокупночовјечанство, које већ вишеод
тристогодинанепроналазиоригиналнијеидејеодњеговихкојимаби
сеизмијениладосадашњаорганизацијанаставе.Издвајамоидејекојесе
односенашколскугодину,временскираспоред,дидактичкeпринципe,
инструкторска упутства, као и идеје цјеложивотног учења (Lukaš i
Munjiza,2014)којесуподстицајнезаовајтрећимиленијум(Vukasović,
2003).

Одређенброј савременихпедагога (Поткоњак, 1997) сматра да
категоризација школства према Коменском и данас постоји у нешто
измијењеном облику. Матерњу школу представља основна школа,
латинскашколајеозначенакаогимназијаилисредњастручнашкола,док
академијучинифакултет.Данасучениципослијеосновногобразовања
похађају наставу у средњим стручним школама и профилишу се у
одређеназанатсказанимањаили,садругестране,ученицикојиимају
више афинитета за опште образовање похађају гиманзију, а касније
и факултет. Ипак, садашња организација школства разликује се од
организацијепремаКоменскомугодинаматрајањаипредметима.

Коменски је један од зачетника идеје интегративности, односно
интенције успостављања јединственог образовног система. Желио је да
образовање буде доступно свима, што је у то време била визионарска
замисао која је упркос бројнимпрепрекама заживјела у садашњости, не
самонапросторуЕвропе,већишире(LukašiMunjiza,2014).Потпуноје
погрешнопредаватинаукеупојединостимаако сеприје тоганеначини
детаљни и општи преглед цјелокупне наставе. Изучавањем сваког
предметатребакренутиоднајпростијихоснова,дабисеразумјелањегова
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цјелокупнасликаидасвешточовјекнаучитокомживотабудејединствена
цјелина(Коменски,1997).

У раду школа, настави и васпитању треба се придржавати
природнихзакона.Битнисусљедећи:поступност(одлакшегкатежем,
од простог ка сложеном, од дијелова ка цјелини), вођење рачуна о
узрасниммогућностимаученика,интересантностизанимљивострада,
пријатност услова у којима се ради, очигледност, не правити скокове
(Ibidem).АуторВеликедидактикепредставиојерезултатеаналитичког
приступа текстовимаиобразложиопринципескладамисли,ријечии
дјела,каоидидактичкаправилатеочигледностнаставекојомсестичу
трајназаживотпотребназнања.Иакојеочигледностназиваозлатним
правилом наставе, Коменски је није сматрао циљем, већ средством
добре наставе (Bakovljev, 1994), односно очигледност се у савременој
настави задржала као претпоставка мисаоне активизације ученика.
ЗахтјевКоменскогдасенаставнициурадусаученицимапридржавају
очигледности, систематичности, понављања, вјежбања и утврђивања
(Вилотијевић,2000)негубинаактуелностиизначају.

Школуукојој јеучењесведенонаголомеморисањеготовихи
туђихзнањаКоменскисупротстављашколикојаученицимаомогућујеи
помажедадознањадођусамосталноммисаономактивношћу.Наставау
тојшколимаксималномисаоноактивираиинтелектуалноосамостаљује
(Bakovljev, 1994). Такође данас можемо сматрати за унапређивање
квалитетанаставевриједнимидејеКоменскогкојесеодносенаразвој
критичкогмишљењакодученика.Активнанаставазависиодученикове
мотивисаностизаучење,односноприучењућебитимисаоноангажован
самоонајучениккојијезаучењеињеговерезултатезаинтересован.У
добројшколирад је разонода  (Ibidem)–даби се топостиглошколе
морају имати пансофијске наставнике, тј. универзалне педагоге.
Стога Коменски поставља најмање два савремена и значајна захтјева
уорганизацијинаставе:први–неопходностповезивањатеоријскихи
практичнихзнањаидруги–повезивањеучењаунастависареалним
животом (Поткоњак, 1997). Ове идеје Коменског о значају учења
умлађемузрасту каои мотивацији ученика остају и даље у центру
интересовања.

Идејеинклузивногваспитањаиобразовања,инклузивненаставе
налазимоусхватањуКоменскогданекимкојиимајупрепрекеурасту
и развоју, који су злобни од природе (Коменски, 1997), ваља посебно
помагати.
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Коменски истиче да се језици не уче као дио образовања или
ученостивећкаосредстводасепомоћуњихистичеобразовањетедасе
преносинадруге.ПремаКоменскомтребаучитисамопотребнејезике,а
тосунамматерњирадидомаћегживотаијезицисусједнихнародаради
комуникацијесањима.Постојеправилазаучењејезикаионатребада
будуграматичка,анефилозофска.Осамправилазаучењевишејезика
односесенасхватањедасесвакијезикмораучитизасебно;свакијезик
мора имати тачно одређено вријеме; нека се сваки језик радије учи
употребом него помоћу правила; нека правила ипак помажу пракси
иутврђујупримјену; језичкаправила требадабуду граматичка, ане
филозофска;присастављањуправилазановијезик,требадаважикао
норма већ познати садржаји; прва вјежбањановом језику треба да се
обављајунавећпознатојграђи;свисејезицимогуучитинаједанисти
начин,односнопраксом(Ibidem).Наглашеноједасвакијезикимасвоје
захтјеветокомучења,односнодајејезикпотребанзаобразовање.Данас
сунекаодовихправилазаучење језикаидаљеактуелнауметодици
наставејезика.

Многисежаледаимамалољудикојиизшколаизносетемељно
образовањеидавећинаизносиједванекоповршноимагловитознање.
За то постоје два узрока: 1. то је или због тогаштошколе посвећују
више пажње незнатним и спореднијим стварима, занемарујући
основе или 2. због тога што ученици поново заборављају оно што
су научили, јер многа знања само прођу поред њихова духа и не
задрже се у њему (Ibidem). Он жели мијењати постојеће, ма колико
оно било добро, и у свом хуманистичком духу подстиче и друге на
размишљање,креативностистваралаштво.ИдејеКоменскогопотреби
увођења промјена, реформи и мијењању, а не мирењу с постојећим,
заступљене су су у радовима савремених дидактичара (Вилотијевић,
2000;Илић,2009).

Коменски је предлагаоформирање једногмеђународног тијела
(академија)којебиималозадатакданадгледаостваривањедатихидејао
свакојшколиидасебринедарадсвихшколаусвимземљамабуденаистом
нивоу.ТимејеКоменскипретечаиидејеонеопходностимеђународне
интеграције(иуједињавања)системаобразовањаиваспитања(имладих
и одраслих), која је у наше вријеме веома актуелна и односи се на
Болоњскудекларацију.

У дјелу Велика дидактика наглашено је да се човјек развија
самодо24.годинеживотаистогаседотогвременатребаидашколује.
Међутим,укаснијимидејамајекрозсвојепансофијскеидејешколовање
човјека проширио за цијели живот, заговорник је идеје да човјек
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учицијелогживота.МожесеконстатоватидајеКоменскитеоретичар
перманентног (доживотног) образовања и васпитања сваког човека
(Поткоњак, 1997). Према Коменском једно од водећих начела у раду
свакешколепредстављаНе учитизашколу,већзаживот.Данасове
идејетумачимоидејомумјестоконцептадоживотнепрофесијезаступа
секонцептдоживотногобразовања.

За Коменског једини учитељ достојан тог имена је онај
који побуђује дух слободног мишљења и развија осјећај личне
одговорности. Наставници треба да прилагоде свој начин рада
ученицима:уизлагањудаидуодлакшег–катежем,од једноставног
– ка сложеном, али и обрнуто, како би ученици користили своје
интелектуалнеснаге(капацитете),развијаливишекогнитивнепроцесе,
којиутичунаоспособљеностучениказасамосталноучење.Коменски
указује и на потребу да сваки наставник прилагоди свој стил рада
ученицима, с обзиром да стил рада наставника омогућава сваком
ученику да напредује према својим способностима и могућностима.
Натајначинсеподстичеиразвијасамосталностученика(Михајловић,
2009),односнозадатакнаставниканијесамодаподстичеинтересовања
ученика за рад, него и да поставља питања ученицима (како би се
видјелодалиразумијупрезентованоградиво).

Наосновуизложеногевидентно једадјелаиидеје ЈанаАмоса
Коменскогнемогупастиузаборавтесууфокусубројнихпроучавања.
ТакоједјелоВеликадидактикабилоинспиративнозаЗлаткаПавловића
(2015)који јеурадуАналогијеуВеликојдидактициидентификоваои
класификоваометафореианалогије.АнализоманалогијаудјелуВелика
дидактика поменути аутор истиче залагање Коменског да текстови
намијењенинаставиипросвјећивањубудуписанипопуларнимстилом.
При томе Коменски показује властито умијеће, односно другима на
приступачаниразумљивначинобјашњавасложенеиапстрактнеидеје.
Једанодважнихсегменататогумијећапредстављапримјенааналогија,
гдјесеКоменскипоказујекаовиртуоз(Павловић,2015).ТакођеуВеликој
дидактици аутор упозорава на начине структуирања и дидактичког
припремања књига из којих ће ученици учити, али упозорава и на
опасности које ствара претјерано усмјеравање наставних активности
научењекњига.Штосетичеучењаизприродеилиучењаизкњига,
Коменскиупозоравадаљудеваљаучити,донајвећемјере,дасвојезнање
нецрпеиз књига, већ дапроучавајунебои земљу, храстовеи букве,
тј. да проучавају и испитују саме ствари, а не запажања о стварима
(Коменски,1997).Овеидеједанасможемотумачитисааспектазначаја
примјенеискуственогучењаунастави.
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Закључак
У складу са просвјетитељским идејама су и педагошко-

просвјетитељски погледи Ј. А. Коменског о васпитању, значају
предшколског васпитања, породичног васпитања, затимулозишколе,
циљеваизадатакаваспитања,компонентиваспитањапопутморалног,
умногифизичког,алиидидактичкихпринципаинаставнихметода.

Анализом педагошких и дидактичких идеја Коменског
установилисмовриједностиактуелностодређенихидејаоваспитању,
образовањуинастави.Указалисмонаоригиналност,алиинепролазност
одређенихпедагошкихидидактичкихфеноменакојисеналазеудјелима
Коменскогтепотврдилињиховусавременостизначај.

Коменскијевизионарскигледаонамисаонуактивностученика,
мотивацијуученика,улогуучитељаизначајуџбеника,алијеинастојао
да се у друштву успоставе бољи међуљудски односи и побољша
положајчовјекаузаједницитедасепостигнучовјекадостојниоблици
друштвеногуређењаистворисрећазасвељуде.

Иако су педагошке и дидактичке идеје Коменског изложене
бројнимкритикама,тешкодаћеонеизгубитинавриједности,односно
билесуибићеизазовзасвеонекојисебавепроблематикомваспитања,
образовања и наставе. Педагошке и дидактичке идеје Коменског
представљају истраживачка полазишта за откривање нових идеја о
унапређивањуимијењањуваспитно-образовногпроцеса.
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ВЫЗОВЫИЦЕННОСТИПЕДАГОГИЧЕСКИХИ
ДИДАКТИЧЕСКИХИДЕЙКОМЕНСКОГО

Резюме

В статье тщательно анализируется и представляется очерк
педагогических и дидактическихидей Яна Амоса Коменского.
Эксплицированы возможные развивающие и стимулирующие
ценностипедагогическихидидактическихидейКоменского.Анализом
его дидактических идей становится ясным, что система образования
предмет-класс-урокдосихпорявляетсяосновойвшкольнойпрактике.
Можно заключить, что дидактические принципы (принципы
наглядности,постепенностиисистематичностизнаний,упражненийи
прочногоовладениязнанияинавыками),дидактическиезакономерности
(отлегкогоктрудному,отпростогоксложному,отближнегокдальнему,
от известного к неизвестному) и его идеи в сязи с ролью учителя и
важностиучебникавобразованиидосихпорактуальны.

Авторы заключают, что педагогические и дидактические идеи
Коменского основа для исследования и открытия новых идей, чтобы
воспитательно-образовательныйпроцессулучшилсяиизменился.
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UVOD

Rasprava o naučnim paradigmama počela je objavljivanjem knjige
Strukturanaučnihrevolucija[TheStructureofScientificRevolutions]Tomasa
Kuna [ThomasKuhn] 1962. godine.Odmahpo izlaskuovodelo jepostalo
nezaobilaznometodološkopolazištenaučnikaiteoretičara,anjegovuticajna
širuintelektualnujavnostinapopularizacijunaukejeneprocenjiv.Tonajbolje
potvrđuječinjenicadasugotovo65godinakasnije,idejeKunovihdelajošsu
uvekaktuelne,očemusvedočehiljadereferencinovijegdatuma.

Otkriće paradigme Tomasa Kuna (1962), kao primarnog elementa
za razumevanje naučnog progresa, imalo je veliki uticaj na metateoriju
društveno-humanističkih nauka.Do tada uobičajeno viđenje naučnog rada
kaojednogkumulativnogprocesaKundemantujeipokazujedasenaukane
razvijaakumulacijomznanja,većrevolucijompristupa(Maksimović,2011).A
paradigmesu,uopštemznačenjukojeimjedaoKun„[...]skupoviiskazakoji
suuniverzalnoprihvaćeniuodređenojnaučnojzajednici(zajednicinaučnika
određene discipline) i koji postaju za određeno vreme primeri ili uzori za
postavljanjeirešavanjenaučnihproblema“(1974,str.165).OsnovaKunove
idejepočivanatomedajesvakanaukauodređenomvremenuobeleženajednom
isamojednomparadigmom,anaučnerevolucijesedogađajukadapromena
paradigmedovededotogadanaučnicisvetsvogistraživanjavidedrugačije.
Odbacivanje jedne paradigme, a da je ne zamenimo drugom, predstavlja
odbacivanje same nauke. Mnogi autori (Maksimović, 2011; O’Donnell,
1999)saglasnisudaparadigmapredstavljamatricuzanaučnudisciplinukoja
obuhvataopšteprihvaćenauopštavanja,pretpostavke,vrednosti,verovanja i
primereonogaštojepredmetnaučnediscipline.

Korene reči paradigma pronalazimo u starogrčkom jeziku:
παράδειγμα parádeigma, od παρὰ parà pored i δεικνύµι deiknymi
pokazati, učiniti razumljivim. U Pedagoškom rečniku (1967) pojam
označava uzor, obrazac, model, primer za ugled. Savićević (1996) navodi
da se termin paradigma prevodi kao primer ili tabela deklinacije i
konjugacije. Banđur i Potkonjak (1999) iMužić (1977) pod istraživačkom
paradigmom podrazumevaju orijentaciju, pristup, tradiciju i pravac u
proučavanju vaspitanja, model i obrazac koji se u proučavanju koristi,
osnovazainterpretacijurezultataproučavanja,osnovazaizgradnjuteorijske
koncepcijeovaspitanju.
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NASTANAKIRAZVOJKRITIČKETEORIJE

Ustranojliteraturi(Carr&Kemmis,1986;Cohen,ManioniMorrison,
2000; Habermas, 1986; Halmi, 1996) prihvata se podela na empirijsko-
analitičke, istorijsko-hermeneutičke i kritičko orijentisane nauke, koju je
postavioHabermas.Uliteraturisavremenihautorakodnas,ovapodelasluži
kaopolazištezametodološkeorijentacijeupedagogiji(Gojkov,2006a;2006b;
2006c;Maksimović,2011;Morrow&Torres,2002).Upolazištuempirijsko-
analitičkihnaukasadržanjetehnički,upolazištuistorijsko-hermeneutičkih
naukasadržanjepraktični,aupolazištukritičkiorijentisanihnaukasadržan
jeemancipacijskisaznajniinteres.Habermas„slušaempancipatorskiinteres“
(1975,str.243).Empirijsko-analitičkenaukenastojeutvrditizakonitostikoje
vladajuuprirodiiudruštvenomživotu.Njihjemogućesaznatiempirijskom
proveromhipoteza.Utvrđene zakonitosti omogućuju prognoziranje, a time
i kontrolu budućih procesa. Za razliku od empirijsko-analitičkog pristupa,
istorijsko-hermeneutičkenaukesvojeidejetemeljenatomedametodologija
koja se koristi u prirodnim naukama nije odgovarajuća za proučavanje
problema društvenog života (König&Zedler, 2001).Mada interpretativni
pristupuvažavaspecifičnostiodređenogdruštvenogkontekstaipretpostavlja
mogućnost ostvarivanja istraživanja samo ukoliko uvažimo subjektivno
razumevanjenjegovihučesnika,onidaljerazdvajateorijuodprakse.Uloga
istraživačajeinformisanjeonihkojidonoseodluke,alineiodlučivanje.Sve
tojezasnovanonapretpostavcidanaučnikmorasakritisvojeličneinterese
i podrediti ih interesu nauke, a to je stvaranje teorijske slike postojeće
stvarnosti. Dakle, stvaranje savršene slike nesavršene stvarnosti naučni
je ideal oba pristupa: empirijsko-analitičkog i istorijsko-hermeneutičkog.
Odvajanjeteorijeiinteresa,odnosnonaukeidelovanjatakođejeosobinaoba
pristupa.Naukanastojidapokaženeumešanostutrenutnedruštveneprocese
jer se plaši rizika „[...] jednom saznate povezanosti saznanja i interesa“
(Habermas,1975,str.27).

Paradigma u koju se pedagoška teorija i pedagoško istraživanje
mogusvrstatijestekritičkateorijailikritičkateorijadruštva.Primenjenana
područjevaspitanja i obrazovanja, kritičkaparadigma,poredpozitivističke
(empirijsko-analitička)iinterpretativne(istorijsko-hermeneutička)paradigme,
nastoji da unapredi obrazovanje, evaluaciju i samoevaluaciju istraživača,
kao i metodološka pitanja pedagogije. Kritička teorija, nastala u okviru
Frankfurtskog filozofskog društva, tridesetih godina uNemačkoj, težila je
da izgradi teoriju društva kako bi istovremeno bila i kritika savremenog
građanskog društva i nudila načine za njegovo progresivno menjanje
(Murphy & Fleming, 2010). Njeni najvažniji predstavnici bili su Mark
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Horkhajmer[MaxHorkheimer],TeodorAdorno[TheodorW.Adorno],Erih
From [Erich Fromm], Herbart Markus [Herbert Markuze], Frans Njuman
[FranzNeumann]idrugi.PosleDrugogsvetskogrataduhFrankfurtskeškole
oživaljavaudelimaJirgenaHabermasa[JürgenaHabermas]iAlfredaŠmita
[AlfredSchmidt].

Umestopozitivističkogodvajanjateorijeipraktičnogdelovanja,kao
i tretiranja praktičnih pitanja kao tehnike, predstavnici ove kritičke teorije
insistiraju na jedinstvu teorije i prakse (Maksimović, 2011), budući da se
ona uzima kao teorijsko-epistemološko ishodište akcionog istraživanja.
KritičkateorijadruštvaHabermasa(1986) jemetateorija izmeđufilozofije i
nauke,kojatežidadođedoonogaštojepraktičnoneophodnoiistovremeno
objektivnomoguće.O’Donel(O’Donnell,1999),poznavalacjeHabermasove
teorije. Saznanje je, prema Habermasu, rezultat ljudske aktivnosti koja je
motivisana prirodnim potrebama i interesima. Habermasova metateorija
svojsredišnjipojampronalaziuinteresu.Interesvodisaznavanjuiinteresje
transcendentalniuslovsaznavanja.Habermasrazlikujetritemeljnainteresa.
U dimenziji očuvanja života pojavljuju se tehnički i praktični interes, dok
iz dimenzije samooblikovanja života proizlazi emancipacijski interes.
Svaki interesutemeljujedrukčijuvrstusaznanja.  Intereszaraspolaganjem
sa svetom objekata (tehnički interes) utemeljuje saznanje u empirijsko-
analitičkim naukama, interes za očuvanjem i proširenjem sporazumevanja
među subjektima (praktični interes) utemeljuje saznanje u hermeneutičko-
duhovnim naukama, interes samooblikovanja, emancipacijski interes za
pomeranjemtežištadeterminacijeodpolaprirodnogitradicionalno-kulturnog
determinizma prema polu samoodređenja utemeljuje saznanje u kritičkoj
teorijipostavljajućikaonjenglavniinteresemancipaciju.

NatemeljuHabermasovihideja(1979;1975;1973;1971),Kar[Carr]i
Kemis[Kemmis](1986)postavljajupetosnovnihzahtevakojeovateorijamora
zadovoljiti:1.Pristupkritičkedruštvenenaukeupedagoškimistraživanjima
odbacujepozitivističkagledištaoracionalnosti,objektivnostiiistini,budući
dajeistinaistorijskoidruštvenoutemeljenaividisamunaukukaomogućnost
za emancipaciju članova društva; 2. Kritička društvena nauka zavisi o
značenjuiinterpretacijamaučesnika:pojmoviukritičkimpojmovimamoraju
bitiutemeljeninajezikuiiskustvusamorefleksivnezajedniceizadovoljavati
kriterijumeistinitostiikomunikativnosti;3.Društvenanaukauvodikritički
proces samorefleksije čija je svrha razlučivanje ideološki iskrivljenih ideja
i interpretacija od onih koje to nisu, te razlikovanje iskrivljene samosvesti
od neiskrivljene; 4. Kritička društvena nauka koristi metodu kritike kako
bi identifikovala i razotkrila sve aspekte društvenog poretka nad kojima
učesnicinemajukontroluikojisprečavajunjegovurazumnupromenuinjeno
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organizovanje strateških akcija usmereni su uklanjanju i nadvladavanju
ograničenja razumne promene društva; 5. Kritička društvena nauka je
praktičkiusmerenainastojipomoćipraktičarimauinformisanjuoakcijama
kojebi trebalopoduzetikakobi rešilisvojeproblemeiuklonili frustracije.
Kar iKemis formulišu kritički pristup pitanju odnosa teorije i prakse kao
„[...]pristupukomeinterpretacijeakteraigrajucentralnuulogu,aliukome
jepotrebnovišepraktičnogprosuđivanja“(1986,p.162)ovoiziskujeaktivno
učešće praktičara u artikulaciji i formulisanju teorija koje su imanentne
njihovojpraksiirazvijanjetihteorijaputemkontinuiraneakcijeirefleksije.

Konačno, kritička paradigma se odlikuje po tome kako određuje
ulogu istraživača iučesnikaupedagoškoj situacijikoja se istražuje (Pešić,
2006; 2004).Učesnici u jednoj vaspitno-obrazovnoj situaciji nisu predmet
istraživanjazaobjektivnogineutralnopostavljenogistraživačavećsubjekti
kojiseuzajamnosaznajuipriznajukaonezamenljiveindividue(Habermas,
1979;1975;1973;1971).Jedinokritičkaparadigmaiziskujepotpunusaradnju
izmeđuistraživačaipraktičaraitotakodaistraživačučestvujeupedagoškoj
akciji,apraktičaripostajuistraživačisopstveneprakse.

Naosnovu iznetih stavovamožemozaključiti da teorija predstavlja
reflektovanu praksu, a praksa promišljeno i angažovano delanje u pravcu
otklanjanjatihzabludaiograničenja.

JEDINSTVOTEORIJEIPRAKSEUHABERMASOVIMDELIMA

Habermasovakritičkateorijadruštva(1979;1975;1973;1971;1970)
polaziodkritike(menjanjasvesti)kakritičkojpraksi.Onapostavljajedinstvo
teorijeiprakse,takodasesamajavljakaorefleksivnielemenatdruštveneprakse.
Kritička teorijaoobrazovanjuutemeljena jena razumevanju,utemeljenau
emancipacijskominteresuinužnojenormativna,paseobrazovanjepoimakao
komunikacijskodelovanjekojenastajenadefektimatrenutnestvarnostipred
horizontomnekebudućemogućnosti,štoukazujenatodasuteorijaipraksa
misaoniipraktičnimomentiudijalektičkomprocesurefleksije,prosvećenja
iakcije.UsvomraduTeorijaipraksa(Habermas,1974,str.32),nasledeći
načinformulišeodnosteorijeiprakse:posredovanostteorijeipraksemogu
sejedinorazjasnitiakonapočetkurazlikujemotrifunkcijekojeseprocenjuju
naosnovu različitihkriterijuma: formiranje i širenjekritičih teorema,koje
mogu da izdrže naučni diskurs; organizacija procesa prosvećenja, u kome
se takve teoremeprimenjuju imogu testirati iniciranjemprocesa refleksije
unutargrupanakojesutiprocesiusmereni;iselekcijaprimerenihstrategija,
rešavanjetaktičkihpitanjaiizvođenjepolitičkeborbe;naprvomnivou,ciljje
istinitiskaz,nadrugomautentičanuvid,anatrećemrazboriteodluke.
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Habermas(1988,str.21)ističeuHegelovojfilozofijipojamsubjektivnosti.
Subjektivnost donosi sa sobom četiri konotacije: (1) individualizam,
(2) pravo kritike, (3) autonomiju delovanja, (4) idealističku filozofiju. Ako
sadarazmotrimokritičkuparadigmu,sastanovištakakoHabermasodređuje
kritičkudruštvenunauku,jasnojedaseonauodređenjupredmetaifunkcije
naučnogistraživanja,odnosaizmeđuistraživačaipraktičara,bitnorazlikuje
od interpretativne i empirijsko-analitičke paradigme. Predmet kritički
zasnovane društvene nauke je sama društvena praksa, odnosno kritička
refleksija te prakse. Funkcija nauke i naučnog istraživanja nije otkrivanje
univerzalnih zakonitosti društvenog života i interpretativno razumevanje
subjektivnihznačenjaakterasituacijaiodnosa,većemancipacijaimenjanje
prakse(Maksimović,2011;Žiru,2013).Ukritičkojparadigmiodnosizmeđu
teorije ipraksepostavljasedijalektičkipraksanijepoljeprimene iprovere
tehničkihrešenjakojasudedukovanaizteorije,kakotajodnosodređujesamo
pozitivistička paradigma, niti polje praktičnog odlučivanja, koje je samo
informisanointerpretativnomteorijom(Hinchey,2004;Uwe,2009).

Jedna od glavnih meta kritičke teorije predstavlja pozitivistički
zasnovana društvena nauka i zastupanje teze o objektivnom i vrednosno-
neutralnom istraživaču, čija je uloga da stvarnost objasni, ali ne i da je
menja.Premaovome,pozitivističkizasnovanadruštvenanaukaseunapred
odrekla društvene prakse kao jednog objektivnog kriterijuma provere
istinitostisaznanja (Ševkušić,2011).Samimtimštosaznajeneštonovo,do
tadneistraženo,čijibirezultatibitnouticalinapostojećupraksu,neutralnimi
uzdržavajućimponašanjem,istraživačneutičenastvarnost,nemenjaje,već
kontrolišepostojećestanjeinatajnačinprodužavastatusquo.Habermasova
kritička teorija društva polazi od čiste kritike ka kritičkoj praksi. Ona
predstavljajedinstvoteorijeiprakse,takodasesamajavljakaorefleksivni
elementdruštveneprakse.

UraduTeorijaipraksa,Habermasnaglašavadasepovezanostteorijei
praksemožerazjasnitinaosnovutrifunkcije,premasledećimkriterijumima:
(1) formiranjem i širenjem kritičkih teorema, kojemogu da izdrže naučni
diskurs; (2) organizacijom procesa prosvećenja, u kome se takve teoreme
primenjuju i mogu testirati iniciranjem procesa refleksije unutar grupa na
kojesutiprocesiusmereni;(3)selekcijomprimerenihstrategija,rešavanjem
taktičkihpitanjaiuvođenjempolitičkeborbe(1974,str.32).

Kritička teorija, kao ideološka kritika unapredila je nivo svesti o
ekonomskom,socijalnom,političkomikulturnomobrazovanju.Pedagoškoj
nauci bio je neophodan ideološki kriticizam koji je postavio postulate
autonomije,solidarnostiisaradnje(Klafki,2007).
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 Kritička teorija analiziradruštvo, želi daukaženanjegovounutrašnje
suprotstavljanje i teži da prevaziđemoguće prepreke na tom putu. Njome se
razmatra naučno iskustvo i naučna objektivnost, jedinstvo teorije i prakse,
suprotstavljenostpozitivističkomipragmatističkompretvaranjuteorijeupraksu.

ZAKLJUČNARAZMATRANJA


Kritičkateorija,kaoistraživačkaparadigmaupedagogiji,predstavljala
je pravu novinu za vreme u kome je nastala. Njen doprinos pedagogiji
u promeni načina organizacije procesa istraživanja, kao i same prirode
dotadašnjegodnosakojijevladaomeđuistraživačimaiispitanicima,veoma
je značajan, kao i zauzimanje kritičkog stava prema načinu dolaženja do
objektivnihčinjenicaiznanjaneophodnihzadaljirazvojpedagogije.

Kritička paradigma, nastala je i razvijala se u krilu frankfurtskog
intelektualnogkruga,uokriljuFrankfurtskeškole.Kritičkuteorijudruštva
formulisaojekrugmislilacaokupljenihokoInstitutazadruštvenaistraživanja
ičasopisazadruštvenaistraživanjauFrankfurtu,kojisunastaviliraduegzilu
uAmerici,tokomDrugogsvetskograta,anakonratausmanjenomsastavu,
na Univerzitetu u Frankfurtu (Pavićević, 2011). Najpoznatiji i najuticajniji
predstavnicioveškolesuMaksHorkhajmer,TeodorAdorno,HerbertMarkuze,
ErihFromi,nakraju,najuticajnijimeđunjima,JirgenHabermas.Predstavnici
kritičketradicijeprvenstvenosutežilikatomedapovežuonoštojenaučno
i ono što je filozofsko, te da prevaziđu surotnosti između teorije i prakse
(BanđuriPotkonjak,1999).

Kritičkaparadigmasmatradaprethodnedveparadigme,dajunepotpune
opise društvenog ponašanja, zanemarujući politički i ideološki kontekst
većine istraživanja u obrazovanju (Cohen,Menion iMorrison, 2007).Ova
teorijanastojalajedaizgraditeorijudruštva,kojabiistovremenobilakritika
savremenogdruštva,sajednestrane,inudilanačinezanjegovoprogresivno
menjanje,sadrugestrane.Važećevrednostibi,uovomnovomdruštvu,bile
sagledavanesagledištajedneidealnebudućnostiemancipacionoghumaniteta.
Utomeležičitavakritičnostoveteorije(Halmi,2005;Maksimović,2011).

Kritičkaparadigmapredstavljasintezukvalitativnogikvantitativnog
pristupa i njegovih osobina, to je kombinacija suprotnosti, indukcije i
dedukcije,objektivnogisubjektivnog,teorijskogiempirijskog,razumevanja
iobjašnjenja.

Predstavnici kritičke teorije nastojali sudanaprave sintezu između
filozofskoginaučnogidaprevaziđusuprostavljanjeteorijeiprakse(Banđur
i Potkonjak, 1999; Maksimović, 2011). Kritika ne znači zastupanje jedne
i zanemarivanje ostalih koncepcija i odbacivanje svih ostalih pristupa.
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Kritika je odbijanje apsolutizma, epistemološkogmonizma i dogmatizma.
Kritičkametodologija bi bila primerena istraživanju savremenog društva i
njegovihprotivrečnosti(Halmi,2005).Kritičkaparadigmaiskazujemeđusobnu
saradnjuistraživačaipraktičara,istraživačučestvujeupedagoškojakciji,a
praktičaripostajuistraživačisvojeprakse(Maksimović,2011).Takodaobe
strane istraživanja, i istraživač i učesnik, imaju ravnopravnemogućnosti i
obojica su učesnici i istraživači.Kritička teorija ima dinamičan karakter i
stalnotežinovimsaznanjima.
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CRITICALTHEORYASAPARADIGMOFTHERESEARCH
OFEDUCATIONANDEDUCATION

Summary

This paper deals with pedagogical paradigms, in particular the
research paradigm, critical theory of society or critical theory, about
traditional or orthodox research paradigm.Within this research paradigm,
the authors presented its historical development, focusing on the founder
of this pedagogical paradigm, but also on other important representatives.
ThepaperdealswiththesignificanceandworkofJürgenHabermasandhis
theoryofinterest,whichrepresentsasignificantpointonwhichtheelements
ofthecriticalparadigmarebased,aswellastheimportancethatthecritical
theory of society occupies in themethodology of pedagogy. In their final
consideration,theauthorspointedtothegoodsidesoftheconceptofcritical
theoryfortheimplementationofpedagogyasascience.
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ПЕДАГОШКИИНСТРУМЕНТАЛИЗАМЏОНАДЈУИЈА

Ауторурадууказујенафилозофијупрагматизма,којаобјективностоји
изнадидеализмаимaтеријализма.Разлогзатојекритеријумкорисности,осјећање
унутрашњегзадовољства,лично,субјективнозадовољство,самозадовољство.
Отуда и Џон Дјуи под утицајем филозофије прагматизма, затим гешталт
психологије, Дарвинове теорије еволуције, Фребела и његових принципа,
својеидејезасниванаидејислободе, једнакости,моћирасуђивања,слободи
подстицањаразличитогмишљења,борбипротивдогматскогзнања,механичког
учења,кооперативногикорисногживљења.Усвојуфилозофијуипедагогију
прагматизмаДјуиједубокоукоријениосхватањекорисностииувеоновипојам
–појаминструментализма.

Анализомпримарнихисекундарнихизвораипримјеномисторијске,
аналитичке, каузалне, али иметоде вредновања, аутор указује да суштину
педагошког инструментализма Дјуија чине основни појмови – васпитање,
образовањеинастава;онисуоруђа(инструментакцијеилихипотезељудске
праксе)запрактичнудјелатносткојисепровјеравајууЛабораторијскојшколи
(образовноокружење).ЗаДјуијатозначидасвакаидеја,свакатеоријавриједи
оноликоколиконампомажедаоткријемонајбољиначинкакодасеприлагодимо
стварности,односнокаконајбољеможемодаживимо.Лабораторијскашкола
била је експерименталног типа у жељи да тестира ефекте истраживачког
рада, задовољи интересе ученика и захтјеве наставних предмета, развије
духсоцијалнеинтеракцијеизаједничкогживота.Њенглавнизадатакбиоје
образовањеумадамислирефлексивноиинтелектуално.

Узакључкуаутористичедаутомправцутребатражитионеелементе
уДјуијевојпедагoгијиинструментализмакојисуприхватљивиизанас,како
упрактичномосмишљавањуреформиобразовнихсистема,такоитеоријским
студијама.

Кључнеријечи:педагошкиинструментализам,еволуционипринципи,
начелоконцентрацијенаставнихсадржаја.

1 tatjana.mihajlovic@ff.unibl.org
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Уводноразматрање

ЏонДјуј[JohnDewy]утицаојенаамеричкупедагошкутеoријуи
праксу,алиинапедагошкиживотмногихземаљапосебноЈапана,Енглеске,
Кине,Индије.УРусијииМексикузабиљеженисупокушајиреформеу
томправцу.ЗахваљујућиДјуијуизродиосевеликибројшколаипокрета,
каоимногихреформнихправацапедагогије20.вијека(Поткоњак,2003).
Једанодњихјепрагматистичкапедагогијакојапредстављаутопистички
покушај да се премости јаз између педагогије есенције и педагогије
егзистенције (Суходолски, 1974). Овај педагошки правац добио је
назив по својој филозофској основи – прагматистичкој филозофији
(филозофији прагматизма). Сам термин прагматизам први је
употријебиоПирс[Peirce].ЗаједносаВилијамомЏејмсом[WilliamJames]
иЏономДјуијемоснивач јефилозофијепрагматизма.ЧарлсСандерс
Пирс [Charles Sanders Peirce] углавном се бавио логиком и науком,
Џејмсморалом,докјетрећипредставникфилозофијепрагматизмаДјуи
објединиоподручјакојимасусебавилињеговипретходнициистворио
јединственуцјелину.УфилозофијипрагматизмазаДјуијаукоријењено
јегледиштекорисности,тесвојпрагматизамназиваинструментализмом
(инструмент – оруђе). То заправо значи да свака идеја, свака теорија
вриједисамотоликоколиконамналажедаоткријемонајбољиначинкако
де сеприлагодимостварности,односнокакобисмонајбољемоглида
живимо(Žlebnik,1970;Zaninović,1988).Натаквомпоимањупрагматизма
Дјуи је изградио цјеловиту педагошку концепцију – прагматистичку
педагогију.УтојфилозофијиипедагогијиДјуијенастојаодаоствари
„[...]јединствологикеиетике,наукеиетике,теоријскогипрактичног,
индивидуалногисоцијалног“(Поткоњак,2003,стр.84).Требаистаћида
сеово„[...]прагматистичконазирањеразвијалојошодПротагоре(човјек
је мјерило свих ствари)“ (Pataki i sar., 1939, str. 303), касније Џејмса,
Пирса, а затим и самогДјуија.Сходно прагматистичкојфилозофској
теоријипојмовисусамооруђа (инструмент) запрактичнудјелатност,
доксењиховаистинитостсастојиуспособностидадјелују(Вујаклија,
2006).Онисузаправохипотезељудскепраксе(плановизаакцију)који
постижу квалитет истинитости тек када дају резултате корисне за
људе.ЉудскапраксазаДјуијатакојепроцесрационалноорганизоване
и методички вођене друштвене кооперације усмјерене на мијењање
природеињеногпотчињавањаљудскимпотребама(Dewey,1926).

Суштину педагошког инструментализма Дјуија чине основни
појмови–васпитање,образовањеинастава;онисуоруђазапрактичну
дјелатност (инструмент акције или хипотезе људске праксе), који се
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провјеравајууЛабораторијскојшколи.Квалитетњиховеистинитости
је у резултатима корисним за ученика – образовање ума да мисли
рефлексивноиинтелектуално.Расправљајућиопитањимаваспитања,
заДјуијаонојеживотнапотребаљуди;безваспитања,тј.безпреношења
искуствастаријихнамладе,људскаврставрлобрзоподлеглабистихији.
Појамваспитањауширем значењуобухвата свеукупностпедагошког
дјеловањанасвесферечовјековогбића(Ibidem).Акценатјенарадној
компоненти васпитања, у чему велики допринос имају Дјуијеве
лабораторије, радионице, школски врт, библиотека. Рад за Дјуија је
моћносредствоваспитања,доксесколоностидјецепремарадуналазе
усоцијалном,конструктивном,истраживачкомиумјетничкомнагону,
затимдруштвенимусловимаукојимадијетеживи(посебнопородиции
школи).Васпитнииобразовнизадатакрадногваспитањаостварујесе
напосебнимсадржајимаузпримјенуФребелових[Fröbel]	педагошких
начела, сматра Дјуи. Појам васпитања у ужем смислу односи се на
изграђивањеиобликовањеличностиикарактера–развијајусепсихичке
моћи(Kant,2003).Тежиштетогпроцесајенаемоционалном,конативном
и карактерном обликовању личности. Важну улогу у постизању овог
циља имају фактори васпитања који су за Дјуија инструмент акције
или хипотезе људске праксе; својим утицајем доприносе да ученик
„[...] побољша лични и живот заједнице“ (Spaić, 2008, str. 227),
обликује личност и карактер, подстиче личну срећу, задовољство,
Хераклитовуеудаимонију.

Заразумијевањесуштинепедагошкогинструментализма,поред
васпитањаважнојеиобразовање.ОсноваобразовањазаДјуијалежиу
дјеловањудјететовихмоћи,које„[...]дејствујудужистихонихопштих,
неимарскихсмјерницакојесуизградилеовуцивилизацију“(Dewey,1983,
str.171).Образовањејеускоповезаносанаставом,каотрећимпојмом
важним за разумијевање педагогије инструментализма. У настави се
примјеномексперименталнеметоде(учењепутемактивности)реализује
активни,инклузивнинаставникурикулум,слободнобиран,сациљемда
сезадовољепотребеиинтересовањаученика.Посебанакценaтјенањеним
факторима–ученику,наставникуинаставнимсадржајима(Brankovići
Ilić,2011).Дјуијевученикјеуцентрунаставногпроцеса,„[...]сунцеоко
когасесвеокреће“(Djui,1935,str.13),докнаставникорганизујерадне
активностиисавјетује.

Терминолошки систем Дјуијеве педагогије кога чине основни
појмови васпитање, образовање и настава, инструмент су акције или
хипотезе људске праксе. Имају задатак да у Лабораторијској школи
рационално,организовано,методичкивођенимактивностимаобразују
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умученикадамислирефлексивноиинтелектуално.Дабисереализовао
овај задатак и постигао квалитет истинитости корисне за ученика
Дјуијева Школа повезује научна теоријска знања са друштвеном
средином.Такоомогућаваученикудаобликујесвојуличностикарактер,
развија своје психичке моћи (Кантова vis aestimativa) и ставља их у
функцијудруштвенихциљева.

Васпитањеиобразовање–инструментакцијезапрактичну
дјелатностЏонаДјуија

Дјуи сматра да васпитање утиче на развој личности у склопу
друштвених фактора. Заправо сам процес васпитања одвија се
учествовањем појединца у „[...] друштвеној свијести људске врсте“
(Dewey,1983,str.167).НаовакавставДјуијаутицаојеФребелкојимеђу
првима наглашава „социјални карактер васпитања“ (Zaninović, 1988,
str. 171).Процес васпитања заДјуија почињенесвјесно, готово одмах
порођењу,тенадаљеконтинуиранообликујемоћипојединца,засићује
његов ум, ствара навике, буди осјећања (Dewey, 1983). До изражаја
долазиКантовамоћрасуђивања(visaestimativa);дјелујеизмеђуразума
и ума, природе и слободе; повезује теоријска и практична начела
ума, без којих би „[...] стваралачки разум остао празан“ (Kant, 2003,
str. 7).Дјуијевасазнањаоваспитању, садругестране,указујунадух
Дарвиновог [Darwin] учењао еволуцијии еволуционимпринципима.
Развој појединца за еволуционисту Дарвина није изолован процес –
неопходна је динамична, промјенљива друштвена средина, у којој
се васпитање трансформише, мијења, реорганизује, прилагођава
заинтересованости индивидуе, једном ријечју адаптира друштвеној
средини (Darvin,1948).Динамичну,промјенљивудруштвенусредину
прихватаиДјуи.Средина(образовноокружење),инструментјеакције
зареализовањециљаваспитања–изграђивањеиобликовањеличности
икарактера;доксеправоваспитањепостижеподстицањемученикових
моћи,штоуказујеина„[...]генетичнутенденцијуваспитања“(Клапаред,
1920,стр.16).

Ова теоријска сазнања сасвим су оправданразлог схватањада
васпитањезаДјуијаимадвијестране–психолошкуисоциолошку;да
сениједнаодњихнеможезанемаритиилиподредитионојдругој,ада
тонедоведедо„каквогрђавогисхода“(Dewey,1983,str.168).Васпитање
заДјуијауовомслучајуинструметјеакцијезапрактичнудјелатност
–учениксеприпремазабудућиживот.Дабисеоспособиозаживот,
важноједакористисвојеспособности,посебнопсихомоторнеисензорне
–даоко,ухоирукабудуоруђаспремназауправљање(Ibidem).Стогајеза
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Дјуијасједнестранепотребноуважаватипсихолошкустрануваспитања
–наставникушколиимаувидуучениковаинтересовања,способности
исклоностикојесеподстичуудинамичној,промјенљивојдруштвеној
средини(уважавасеДарвиновеволуционипринцип).Садругестране,
социолошкастранаваспитања,акценатстављанадруштвенусрединукоја
јеврлокомплексна,ањениутицајинаразвојличностибројни(Branković
iIlić,2011).Уоквирудруштвенесрединепосебанутицајнаваспитање
има државно уређење, друштвени односи, социјална припадност,
породица, школа. Заправо овако оспособљен ученик, свјестан својих
способности,можеупотпуностиодговорити„[...]захтјевимадруштвене
средине, која има улогу у васпитању способности“ (Stojaković, 2002,
str.34).ПсихолошкаисоциолошкастранаваспитањазаДјуијаоргански
суповезане,важнајењиховаравнотежакакобидјеловаленасвесфере
ученикове личности. Стога је потребно је извршити конкретизацију
општегциљаваспитањакојуДјуивезујезаструктурупроцесаучења,
али и уважавање узрасних нивоа ученика – ученициЛабораторијске
школегруписанипогодиштуизучавајунаставнепредметесанеколико
наставника. Ова конкретизација васпитно-образовних циљева
везана је за когнитивно, афективно и психомоторно подручје, те у
складу са индивидуалним могућностима и способностима ученика
доприноси усвајању знања, заузимању критичког става, развоју и
аутоматизацијивјештина.

Поред васпитања, његове психолошке и социолошке стране,
за разумијевање суштине педагошког инструментализма важно је и
образовање.НаДјуијевосхватањеобразовањаутицалисупросвјетитељи
којисувјеровалидаљудскабићамогупоправитиусловесвогпостојања
(Peri, 2000; Илић иМихајловић, 2016). СазнањаДјуија о образовању
иусловимау којима сеонореализујепопутослањањана самог себе,
учења путем искуства и дјелања у природном окружењу, утицале су
романтичарскеидејеРусоа[Rousseau].ТакоосновуобразовањазаДјуија
представља Русоова континуирана реконструкција искуства (Ruso,
1950), којa је извор знања; потребно је омогућити природно узајамно
дјеловањепојединцасадруштвом(илионимокружењемкојесеразвија
и мијења). Циљ образовања је, заправо, креирање бесконфликтног
окружењакакобисеподстицаоразвојученика(Дјуи,1983).Потребно
јеобезбиједитиобразовноокружење(попутРусоовог)којестимулише
развојученика;докорганизујућуиразвијајућуснагууискуству(извор
знања) представља „активномишљење“ (Pope&Denicolo, 2001, p. 9).
Какобисеподстицалоактивномишљење,заДјуијавеликуулогуима
интеракција,социјалнидискурс,односнопреношењеискуствастаријих
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намлађеученике.Акценатјенаулозисазнања,причемуседостизање
тог циљапосматра као акт промјене у структуримишљењаизазване
проблемскомситуацијомирјешавањемпроблема.Циљнијепреношење
сумезнања,већподстицањепроцесаучењакојећепромовисатидаље
учење захваљујући образовном окружењу слично Русоовом. Ово
је сасвим оправдан аргумент који има утицаја на схватањаДјуија да
одбаци статичност и универзалност циљева образовања (Savićević,
2002)доминантнихустаројшколи.

Дјуијева Школа, за разлику од старе школе, је животна
заједница; њен основни задатак је координација психолошких и
социолошкихфактора–ученикушколиживи,ради,доприносињеном
развоју (Рогачëва, 2008).ШколуДјуи види као „мултифункционалну
институцију“ (Милутиновић, 2009, стр. 267), јер служи широком
распону задовољавања индивидуалних и социјалних потреба
ученика. Она представља друштвену установу (инструмент,
оруђе акције) у којој сви покретачки фактори (настава, наставник,
наставни садржаји) најсврсисходније треба да подстичу ученика да
сопственемоћи расуђивања (Кантова vis aestimativa) стави у службу
друштвенихциљева.ОсновнисмисаоуправоДјуијевеУниверзитетске2
лабораторијске школе, јесте да јача позицију педагогије (као науке
и будућег самосталног студијског програма) и доведе је у уску
везу са филозофијом и психологијом. У овом случају акценат је на
експерименталнојпсихологијикојаДјуијуприближава„[...]концепцију
примијењене научне методологије и њеног значаја у хуманистичким
наукама“ (Spaić, 2008, str. 226). Џон Дјуи тако није декларативно
инсистираонаoвомповезивању,већјенапоменутојтежњикреираосвоје
научне концепције. Зато јењегово схватање образовања и васпитања
веомакомплексно,чакивишеодколоквијалногзначењаовихпојмова.
Захтијевапотребудасеупроучавањуваспитањаиобразовањапримијени
експерименталниприступ,којипружаЛабораторијскашколасациљем
дасе„[...]новетеоријемогупровјеритиитестиратињиховавалидност“
(Дјуи, 1983, стр. 67). Под утицајемФребелијанског покрета Дјуијева
Лабораторијска школа покушала је тако на свим узрасним нивоима

2  ЛабораторијскашколауЧикагуоснованаје1869.године.Првегодинеималаје16
ученикаидвасталнозапосленанаставника.Осамгодинакасније(1904),посљедње
године њеног рада имала је 140 ученика, 23 наставника и 10 асистената који су
билидипломци саУниверзитета.У радушколе гостовале суиДјуијеве колеге са
различитих одсјека. Ученици Школе били су предшколског и основношколског
узраста–доседамгодинастаростидјеце(активностивезанесамозајутро);програм
застаријеподразумијеваојеичасовепоподне(Рогачëва,2008).
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ученикапрожетипринципе3„[...]којејевјероватноФребелпрвисвјесно
формулисао“ (Dykhuizen, 1973, p. 86). Управо Фребелови принципи
кооперативности,корисностииусмјереностипредстављајуфилозофију
образовањаДјуијевеШколе.Имплементираниуваспитно-образовном
процесу указују на њен примарни задатак – обучавње ученика за
„[...]кооперативанизаједничкикористанживот“кроз„[...]инстинктивне,
импулсивнеставовеиактивности“(Dewey,1899,p.117).

ШколазаДјуијајезаједница,аучењеактиванпроцес,укључујући
истраживање,конструисањеиумјетничкукреацију.Овеидејеподржане
су захваљујући утицају гешталтиста, као и социо-когнитивних
теорија учења. Баве се проучавањем непосредног људског искуства;
наставник активно когнитивно структурише своје окружење, развија
инклузивни курикулум (Bošnjak, 2009). ПоредФребелових принципа
за Лабораторијску школу и њен васпитно-образовни рад значајни су
и еволуционипринципиЧарлсаДарвина4, каои романтичарскеидеје
Русоа, Песталоција [Pestalozzi].5 Дјуијева Лабораторијска школа била
је тако јединствена захваљујући својој функцији, концепцији рада,
курикулуму и Фребеловим принципима на којима је заснивала свој
васпитно-образовни рад. Такође, представљала је инструмент акције,
хипотезељудскепраксе,гдјесезахваљујућиновимтеоријскимсазнањима
(посебно оним која се тичу васпитања и образовања), примијењеној
концепцијирада,методама(петостепеномексперименталномметодом)
тестирала њихова валидност – мијењало образовно окружење попут
Русоовог,заснованонапотребамаиинтресовањимаученика.
3 Међу Фребеловим принципима треба истаћи да је главни задатак школе да
васпитава и образује ученике за кооперативно и обострано корисно живљење;
основниизворцјелокупнеобразовнеактивностијеуинструктивним,импулсивним
односима и активностима ученика, а не у презентацији и апликацији спољашњег
материјала(Zaninović,1988,str.170−175). 
4 ЕволуционипринципиЧарлсаДарвинауказујударазвојпојединцанијеизолован–
неопходнајединамичнадруштвенасредина,којајепромјенљива,тетаковаспитање
трансформише, мијења, реорганизује, прилагођава заинтересованости индивидуе,
једномријечју–адаптирадруштвенојсредини(Darvin,1948).
5 Жан Жак Русо указује на учење путем искуства и дјеловања у природном
окружењу(Русо,1950).ДоксуидејеЈоханаХајнрихаПесталоцијаутицаленаДјуија
ињеговставосоцијалномкарактеруваспитања;циљевиипринципиПесталоцијеве
школе у Ивердону попут љубави, прихватања, уважавања потреба, могућности
и интересовања ученика, затим принципима попут поступности, очигледности у
стицањузнања;личнаактивностученикауучењуисазнању,групнирад,међусобна
сарадњаученика,подстицањекооперативности,самосталнеактивностиисамостални
радученика(Zaninović,1988),суосновнепоставкеДјуијуињеговојЛабораторијској
школиуЧикагу. 
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Можемо казати да психолошка страна васпитања за Дјуија
акценат ставља на индивидуалне способности ученика, које се
подстичу у динамичној и структурисаној средини, док социолошка
странаваспитањанагласакстављанафакторепопутдржавногуређења,
друштвене средине, друштвених односа, породице, школе који имају
значајну улогу у васпитању. За разумијевање суштине педагошког
инструментализмаважно јеиобразовање;његовуосновупредставља
Русоова континуирана реконструкција искуства (извор знања), која
заједно са образовним окружењем Лабораторијске школе стимулише
развојпојединца.Васпитање,образовањеишколасуоруђа,инструмент
акције за практичну дјелатност – основни појмови за разумијевање
суштинепедагогијеинструментализма.

Лабораторијска школа Дјуија – образовно окружење за провјеру
филозофскихипсихолошкиххипотеза

На конституисање и функционисање Дјуијеве Лабораторијске
школе утицао је ниво развијености педагошке и њој блиских
хуманистичких наука. У жељи да јача позицију педагогије,
а са друге стране да је доведе у уску везу са филозофијом и
психологијом, Школа је представљала мултифункционалну
институцију. Почетна замисао је да буде мјесто за примјену научне
методологије, сличне било којој научно дизајнираној лабораторији
– да тестира, верификује и критикује теоријске тврдње и принципе,
„[...] доприноси суми чињеница и принципа у својој специфичној
усмјерености“ (Mayhew & Edwards, 1936, p. 3). Овакав
мултидисциплинарни приступ одраз је Дјуијевог филозофског,
посебно Кантовског, затим педагошког експериментализма, али и
инструментализмаисхватањаобразовањакаоистраживачкогпроцеса.
То је разлог самог циља Лабораторијскешколе – образовање ума да
мислирефлексивноиинтелектуално.Дабиреализоваоовајциљ,Дјуи
заувијек напушта старушколу,што није био једноставан педагошки,
алинидруштвенипроцес.Утусврхуидентификујечетирипроблема
која жели истражити у Лабораторијској школи. Међу релевантним
педагошким проблемима је некомплементарност учениковог
живота код куће и оног ушколи. Посебан акценат је на породици и
њеном васпитном утицају, заправо социолошкој страни васпитања.
Други проблем, односи се на садржаје наставних предмета; трећи
нанаставнеметодекоје сепримјењујуушколиичетвртипроблем је
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неприлагођеност наставних садржаја индивидуалним могућностима
ученика(Dewey,1899,p.166−199).

С обзиром на наведене проблеме Дјуијева жеља је да мијења
стару школу, школу учења. У Лабораторијској школи указује на
важност друштвене средине (као инструмента акције) у којој се
подстичу индивидуалне могућности ученика. Лабораторијска школа
била је у ту сврху право мјесто (образовно окружење) гдје Дјуи
провјерава филозофске и психолошке хипотезе научника (његов
инструментализам), посебно оне везане за понашање, социјализацију
ученика. У овом случајуШкола је животна заједница у којој ученик
живи, ради; неопходна је координација психолошких и социолошких
фактора, с обзиром да се подстичу индивидуалне могућности и
способностиученикаустимулативномобразовномокружењу;значајну
улогуимапородичнидух–старијадјецапомажумлађојдјеци,развија
сеосјећајсоцијализације,анеизолациједоминантнеустаројшколи.

Рјешењеважногпроблеманаставевезногзасадржајенаставних
предметаДјуивидиужељидапронађеоптималнуколичинусадржаја
(скуптемауоквирупојединихнаставнихпредмета),којисупотребни
ученицима какоби се подстицалењиховеиндивидуалнемогућности,
оспособилизасвакодневниживотирад.Сходнотомепредлажеданачело
концентрације наставних садржаја, које је неекономично у настави,
слабиинтересовањаученика,замијениначеломрадијације–наставни
садржаји засновани су на природним, спонтаним интересовањима
ученика;уњиховојосновисунагони(социјалнинагон,нагонзаградњом,
нагонзаиспитивањем,умјетничкинагон),којисеразвијајуактивношћу
унастави,захваљујућипетостепенојексперименталнојметоди.Дјуијеви
наставни садржаји у инклузивном курикулуму имају конкретну
димензију;присутнесустварне(анеапстрактне)цивилизацијскетеме
посебнозаученикемлађегшколскогузраста;штоподразумијевадау
игринемамаште(сличносхватањимаМонтесоријеве[Montessori]),јер
суактивностиученикаусмјеренена занимањавезана зафизичкирад
(Рогачëва,2013).

Имајући у виду идентификоване проблеме старе школе и
могућностињиховогрјешавањауЛабораторијској (експерименталној)
школи, Дјуи аргументованим чињеницама тестира могућа рјешења.
Рјешењаидентификованихпроблемастарешколевидиуподстицајном
образовномокружењу,заштајенеопходнакоординацијапсихолошкихи
социолошкихфактора,начелурадијацијеприликомизбораконкретних
наставнихсадржаја,петостепенојексперименталнојметоди,којаподстиче
интересеученика,будинагоне.НаведенарјешењазаДјуијасуинструмент
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акције,односнохипотезељудскепраксекојисепровјеравају(тестирају)
у Лабораторијској (експерименталној) школи са жељом да подстичу
умученика.

Да би достигли ту култивацију ума да мисли рефлексивно и
интелектуално,наставаиучењеосмишљенисукаокореспондирајући
процесученикаинаставника;наставницисуимализадатакдаподстичу
радозналост истраживачким радом (експерименталном методом); док
је догматизам својствен старој школи схватан као нешто што гуши
истраживачкидухученика.Активностиученикавезанесусоцијалним
одговорностима, формирању навика критике, опсервације, логичког
закључивања – данашње етапе критичког мишљења (Buchberger,
2012; Lipman, 2003; Halpern, 1998). Посебан акценат је на стварању
услова социјалног окружења које омогућава ученицима да имају
континуирано искуство између школе и куће, да постоји временска
усклађеност наставних метода и природне мотивисаности ученика.
Овамогућарјешењаверификованихпроблемастарешколетестирана
у Лабораторијској школи (образовно окружење) допринос су теорији
и пракси педагошког инструментализма Џона Дјуија. Представљају
основнаполазиштањеговемултифункционалнеЛабораторијскешколе
– образовног окружења за провјеру филозофских и психолошких
хипотеза.

Концепција рада Лабораторијске школе – инструмент акције за
успјешанваспитно-образовнирад

У историји школе, посебно од појаве разредно-предметног-
часовног система, уочавали су се покушаји изналажења концепција
које могу задовољити постојећу технологију производње и културу
живљења. Кретали су се од могућности очувања и усавршавања
разредно-часовног система до његовог „[...] потпуног негирања и
заговарања разних варијанти школе без разреда“ (Bognar i Matijević,
2002,str.39).Таконалазимоидеједасенаглашенафронталнанастава
укојојјеХербартово[Herbart]учењеоставилоснажанпечат,замијени
флексибилнијомнаставом.ИсамДјуиконстатуједајетрадиционална
наставадидактичкисиромашна,дадоминантнуулогуиманаставников
монолог.Такванастава је „[...] досаднаиученици једоживљавајукао
терет“(Вилотијевић,2009,стр.715).Могућерјешење,Дјуипроналази
у различитим облицима наставног рада, посебно групном раду. За
његаовајодјељењскимоделимапредности–омогућаванаставницима
развој и специјализацију за одређене наставне предмете, а самим

ТатјанаВ.Михајловић

142



тим доноси корист ученицима (Dewey, 1935), оспособљавају се за
самосталанрад.Такође,новаконцепцијанаставноградазахтијевалаје
потребуспецијализацијенаставникачакинамлађемузрасту–ученици
груписани по годиштима проучавају наставне предмете са неколико
наставника.Такосузахтјевинаставникаужељидапронађеефикасну
форму организације наставног рада у Лабораторијској школи били
двоструки. С једне стране, подразумијевали су знање, истраживачки
дух, наставникову специјализацију (за одређене наставне предмете),
односно потребу за стручним усавршавањем. Дјуијев наставник
„редукује предавачку дјелатност“ (Вилотијевић, 2009, стр. 744),
доминантанмонолог,атежиштењеговеактивностијенаинструктивној
исавјетодавнојулози.Садругестране,однаставникаочекуједапознаје
својеученике, тетако захтјевеприлагођавањиховиммогућностимаи
интересовањима.Настава и учење заДјуија и стручно оспособљеног
наставника зависила је од искуства, рефлексије, истраживања,
друштвениходносаиученикакаоважневодиљеуваспитно-образовном
процесу.

Организација рада Лабораторијске школе поред стручно
оспособљеног наставника, заснива се на специфичној унутрашњој
и спољашњој организацији наставе. Нека од могућих рјешења ове
организације подразумијевала су флексибилнију, ширу артикулацију
наставногчаса(заразликуодстарешколе),повезанусаорганизацијом
школског радног дана; затим функционално повезивање наставних
садржајаразличитихпредметаутокушколскогдана,трансформацију
из једног предмета у други, дијалектичку, односно аналитичко-
синтетичку методологију. Ова аналитичко-синтетичка методологија
омогућила је Дјуију превазилажење „[...] крајности настале из
методолошке оријентације старе школе“ (Filipović, 1980, str. 20),
смањиламогућностпојављивањастатичности,формализма,вербализма
и других слабости карактеристичних за стару Хербартову школу.
Наставни програм заснован на аналитичко-синтетичкој методологији
имачврстеспонесадругимпредметно-наставнимпрогрмима,садржаји
наставног рада исказују се ширим тематским цјелинама (скуп тема)
што омогућава стваралаштво групе у фази даље планске разраде
задатака и садржаја наставе (Ibidem). То је разлог да Дјуи садржаје
учењаусмјеринастварну,персоналну,идејну,сукцесивну,објективну
и психолошку концентрацију учења. Посебно је занимљива његова
психолошка концентрација учења садржаја којом подстиче интересе
и психичку активност ученика, јер међусобно повезивање садржаја
доводи до јединства свијести ученика (утицај гешталтиста и Канта).
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Овим различитим комбинацијама концентрације садржаја учења
(захваљујући опет начелу радијације) Дјуи је избјегао Хербартово
„[...]предавањеиучењеунаставномпроцесу–формалнестепененаставе“
(CenićiPetrović,2012,str.173),каоиенциклопедијскогомилањенаставних
садржаја.Желиоједаотклоникрутеподјеленанаставнепредмете,те
омогући ученику оно Кантово потпуно упознавање и доживљавање
свијета.ЗаправоцјелокупнаДјуијеваконцепцијарадаШколепотпуноје
опречнаХербартовој.Умјестокњишке(интелектуалистичке)наставе–
наставајеподређенапрактичнимпотребама;умјестопреношењазнања
–максималнаактивностученика,теоријскиипрактичнирадови;умјесто
наставникапредавача,којиготовосверасположивовријемеутрошина
својеговорење–наставниксарадник,организаторисавјетник;умјесто
чврстог, прописаног наставног програма – оријентациони програм
који утврђује наставник заједно са ученицима (Вилотијевић, 2000;
Kačapor,2003).

Из наведеног може се уочити да је концепција рада
Лабораторијске школе имала неколико упоришних тачака. Међу
њима треба поменути специјализацију наставника за одређене
наставнепредмете;његовусавјетодавнуиинструктивнуулогу; затим
спољашњуиунутрашњуорганизацијyнаставе,којајеподразумијевала
специјално припремљену средину прилагођену индивидуалним
могућностима и способностима ученика; наставне садржаје посебно
усмјерене на психолошку концентрацију учења; социо-емоционалну
климу засновану на поштовању ученикове личности, радној и
опуштеној атмосфери. Ове основне одреднице на којима се заснива
концепцијарадаЛабораторијскешколепредстављајухипотезељудске
праксе, инструмент акције за њен успјешан васпитно-образовни рад.

Експерименталнаметода–инструментакцијезаразвојспособности
мишљења


КонцепцијарадаЛабораторијскешколеомогућилајеученицима
дасеефикасносуочавајусаразноврснимтешкоћамаипроблемима,да
развијајусвојеспособностиимишљење.ЏонДјуисматрадасвешто
школаморачинитизаученике,ако јеријечо„[...]њиховомуму јесте
да развија способност мишљења“ (Dewey, 1926, p. 226). Мишљење
дефинише као методу разумног усвајања „искуства на путу којим се
(мишљење)требакретатиупроцесусазнања“(Ibidem).Сходнотомеу
Лабораторијској школи развија петостепени експериментални метод
рјешавањапроблема (потпуниактмишљења), који се састојиодфаза
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попут суочавања индивидуе са проблемском ситуацијом, па све до
тестирања потребне хипотезе и усвајања верификованог рјешења
(Djuj, 1966). Фазе или етапе мисаоног процеса Дјуија сличне су
данашњим „[...] иду једна за другом, при чему сљедећа зависи од
претходне“ (Pečjak, 1981, str. 343). ЗаДјуија прави приступ било ком
наставном предмету, ако треба подстицати мишљење, јесте да буде
што је могуће „[...] мање схоластичан (unscholastic)“ (Djui, 1935, str.
56). Оно што савјетује наставницима, јесте да наставне садржаје
ученицинеусвајајупострогоутврђенимстепениманаставепопутоне
Хербартове, већпроблемски, поштујућифаземисаоногпроцеса, како
би се подстицало рефлексивномишљење ученика.Можемо слободно
казатидаоваквимначиномпроцесасазнањаДјуијеваекспериментална
методаимадодирнетачкесаБлумовом[Bloom]таксономијомциљева
и задатака образовања. Образовне циљеве Дјуи (слично Блуму)
свраставаутридомена.Когнитивнидоменобразовањаобухватафазе
попутзнања,схватања,доксупримјена,анализа,синетезаиевалуација
у сфери критичког размишљања о теми. Други домен – афективно
подручје за Дјуија подразумијева примање и реаговање (одређене
спољашњепојавеизазивајуунутрашњусвјеснуреакцију);присутнесу
емоцијеуреаговањунапојаву,каоизаузимањепозитивног/негативног
става. Изостали су нивои развоја које Дјуи није препознао попут
систематизовања (структурисања) усвојеног става у лични систем
вриједностииконкретизације (усвојенставотојпојавипостајеоснов
понашања и дјеловања личности). И трећи, психомоторни домен за
Дјуијаподразумијевао јеимитацију (развојодређенихрадњивезаних
запонашање),каоинатурализацију(аутоматизацијувјештина).Одпет
Блумових подручја развоја личности, Дјуи у својојШколи реализује
образовнециљевеуоквирукогнитивног,афективногипсихомоторног
доменаужељидасествореусловизахолистичкиприступобразовању.
Оваподручјаразвојаличностиједанкосуважназаученика(Stojaković,
2006), с обзиром да је сваки појединац јединствен, да посједује
„[...] инвенцију, проницљивост и довитљивост“ (Djuj, 1966, str. 237);
да се у складу са његовим потенцијалима посматра квантитативни
напредак у сфери когнитивног, афективног и психомоторног домена
(Вилотијевић,2000).

Фаземисаоногпроцеса(односнопотпуниактмишљења)важне
су, јер ученик корак по корак рјешава задатке, развија способности
рефлексивног мишљења. Усвојено знање више није „[...] непокретно
тијело,оносепретворилоутечност,оносеактивнокреће“(Djui,1935,str.
13).Захваљујућиексперименталнојметоди(инструмент,оруђеакције)
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у настави ињенимфазама подстичу се експерименталне активности
(Dewey, 1966). Да би се подстицале активности посебан акценат
је на курикулуму Лабораторијске школе, који је инклузиван,
експерименталан, интерактиван, релативно промјенљив, развојни;
укључује интересе везане за ученика и наставни предмет сталним
кретањем ова два елемента. Може се казати да учење путем
активностизаДјуијапредстављаконстантнофокусирањеинклузивног
курикулума на интересе ученика (у чијој основи се налази нагон
за градњом, испитивањем, умјетнички и социјални нагон) у жељи
да им се пружи усмјерење путем радних активности (шивење,
куварство, столарство итд.). Радне активности су послужиле као
основа да „[...] растјера школску атмосферу одвојену од живота“
(Клапаред,1920,стр.16),штојебиоједанодрелевантнихпедагошких
проблемастарешколе.Затојепотребнапознатаинепосреднаоколина
(контролисанапопутЛабораторијскешколе,заједносањеномспољашњом
организацијомнаставе);онајеукорелцијисаживотнимпотребамаученика,
сакојихсепрелазинадругеапстрактнеобластиучења(читање,писање,
учење историје, географије и других наука), а затим на сједињавање
наставнихпредматаиискустваученика.СмјерДјуијевенаставе тако
је имао за циљ „[...] да управља тим радњама, да их систематизује и
организује“(Ibidem).

Захваљујући примјени експерименталне методе (инструмент
акције)ученицисеналазеуновимнепознатимситуацијама,којеизискују
подстицање виших когнитивних процеса, а самим тим и Дјуијевог
рефлексивногмишљења.Такосезнање(којејеуовомслучајуинструмент
акције)производиудјеловањуинеможебитиодвојеноодактивности
којагаствара.ToјесасвимоправданразлогштојеЛабораторијскашкола,
захваљујућиексперименталнојметоди,биласаставнидиоживотабез
сувишнихапстракцијаистраха,узнатнојмјерисистематична,корисна
изанимљивазаученике.Представљалајеинструментакцијезаразвој
способностирефлексивног,данаскритичкогмишљења.

Умјестозакључка

ИзсвеганаведеногможемоказатидатерминолошкисистемДјуијеве
педагогије чине основнипојмови – васпитање, образовањеи настава.
Ови појмови инструмент су акције или хипотезе људске праксе.
ВаспитањезаДјуијајереконструкцијаиреорганизацијаискуства.Џон
ДјуиодбацујеФребеловмистицизам,алиприхватањеговогледиштеда
васпитањеимасоцијалникарактер.Такосусоциолошкаипсихолошка

ТатјанаВ.Михајловић

146



страна васпитања за Дјуија једнако важне, неопходна је њихова
равнотежа како би дјеловале на све сфере ученикове личности.То је
разлогнеопходностиконкретизацијеопштегциљаваспитањакојуДјуи
везује за структурупроцеса учења, алии уважавање узраснихнивоа
ученика. Ова конкретизација васпитно-образовних циљева везана је
за когнитивно, афективно и психомоторно подручје. За разумијевање
суштине педагошког инструментализма важно је и образовање
(инструмент акције). Основу образовања за Дјуија представља
Русоова континуирана реконструкција искуства која је извор знања.
Циљобразовањајезаправокреирањебезконфликтногокружења,како
би се подстицао развој ученика. Ово је сасвим оправдан разлог који
је имао утицаја да Дјуи одбаци статичност и универзалност циљева
образовања доминантних у старој школи. Дјуијева Лабораторијска
школа јеживотна заједница,мултифункционалнаинституцијаукојој
домиминантну улогу имају Фребелови принципи кооперативности,
корисностииусмјерености.Његовипринципипредстављајуфилозофију
образовањаДјуијевеШколезапримјенунаучнеметодологије,сличне
било којој научно дизајнираној лабораторији у којој се тестирају,
верификујуивреднујупринципи.ДјуијеваШкола(образовноокружење)
билајеспецифичнаипосвојојунутрашњојиспољашњојорганизацији
наставе.Омогућилаједапревазиђекрајностинасталеизметодолошке
оријентацијестарешколе;смањиламогућностпојављивањастатичности,
формализма, вербализма и других слабости карактеристичних за
старушколу.

Данас сви водећи педагошки правци у свијету опредјељују
сепрематомеколикосеприближавајуДјуијуиликоликосеодњега
удаљавају. Ово је сасвим довољан показатељ да је Џон Дјуи данас
једна од централних личности у педагошком свијету. Захваљујући
својим прагматистичким идејним поставкама, афирмисао се као
одлучан противник Хербатовог формализма и дресуре; заузимао се
за поштовање личности ученика, његових интересовања, мотива и
стваралаштва, за приближавање школе животу, околини, породици
(инструмент,оруђеакције).Утомправцутребатражитионеелементе
уњеговојпедагoгијиинструментализмакојисуизанасприхватљиви
какоупрактичномосмишљавањуреформиобразовнихсистема,такои
теоријскимстудијама.
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TatjanaV.Mihajlović

PEDAGOGICALINSTRUMENTALISMOFJOHNDEWEY

Summary

Inthisscript,theauthorpointsoutthepragmatismwhichobjectively
stands above idealism and materialism. The reason for this criteria of
usefulnessisthefeelingofinnersatisfaction,personal,subjectivesatisfaction,
self-satisfaction.Thus,JohnDewey,undertheinfluenceofpragmatism,than
gestaltpsychology,Darwin’stheoryofevolutionm,Frobelandhisprincipals,
draws his basis on the idea of freedom, equality, reasoning, power of the
encouragementfordifferentthinkingpatterns,fightagainstdogmaticbeliefs,
mechanicaleducationandcooperativeandpurposefulliving.Inhisphilosophy
andpedagogyofpragamtism,Deweyhasdeeplyenrootedtheunderstanding
ofusefulness,andthuscreatedanewterm–instrumentalism.

ThequintessenceofpedagogicalinstrumentalismofDewey,withthe
analisysofprimaryandsecondarysourcesandwiththeusageofhistorical,
analitical,causal,andthevaluationmethodarethebasicterms–Education,
Schooling and teaching; they are the tools (an instrument of action or the
hypothesis of human practice) for practical activities which are evaluated
intheLaboratorySchool(Educationalsurrounding)ForDewey,thismeans
that every idea, every theory is worth thatmuch asmuch as it is helpful
tous to reveal thebestway forus toadapt to reality,how to live thebest
way we can. The Laboratory School was experimental, made to test the
effectsofexploratorywork,tosatisfythepupil’sinterestsandthedemands
of the class, to develop the spirit of social interaction andmutual lifeHer
maintaskistheeducationofthemindtothinkreflexivelyandintelectually.
 Toconclude,theauthorhighlightsthat,inthisdirection,itisnecessary
to find the elements in Dewey’s pedagogy of instrumentalism that are
acceptableforus,asinapracticalwayofestablishingsystemreforms,soin
theoreticalstudies.
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УТИЦАЈОСТВАРЕНОСТИАУТОНОМИЈЕНАСТАВНИКА
НААУТОНОМУЈУУЧЕНИКАУШКОЛИ

Школски контекст није увек у складу са вољом, избором и
интегритетомнаставника,јернањегаутичевеликибројфактора:образовна
политика, материјални ресурси, специфичност локалне заједнице у којој
школафункционише,руководствошколе,интерперсоналниодноси…Стога,
задовољствоипонашањенаставникаушколизависиодтогадалиатмосферу
у школи доживљава као подржавајућу или ометајућу, од чега је зависно и
задовољствоипонашањеученика.

Унекимсегментимараданаставникускладусасвојомвољомактуелну
праксуможемењатиупожељнуинатајначиндопринетивећемзадовољству
послом,штоћесепозитивнорефлектоватинесамоназадовољствоученика,
већинањиховаукупнапостигнућа.Утомсмислу,циљрадајесагледавање
утицаја аутономије наставника на аутономију ученика у школи, који је
операционализованкрозтризадатка:мапирањеаспекаташколскогконтекста
укојиманаставникможеделоватипотпуноаутономно,онихукојимајемогућа
делимичнааутономијаионихукојимајенијемогућеостварити.

Наосновупрегледарелевантнелитературе,закључујеседанаставник
највиши степен аутономије може остварити на нивоу интерперсоналне
комуникације чиме се остварује топлија школска клима и виши ниво
партиципације и аутономије ученика. Практичне импликације рада су
изражене у виду препорука запосленима у школском систему на које све
начине,свакоизсвојепозиције,можедопринетидемократизацијиобразовања
и обезбеђивању подржавајућешколске климе, која се опажа као предуслов
унапређивањаукупногквалитетаваспитно-образовнихисхода.

Кључне речи: школски контекст, школска клима, аутономија
наставника,аутономијаученика,партиципација.
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УВОД

Школаје једанодосновнихконтекстаодрастањаусавременом
друштвуинепосредануводиприпремадецезасамосталанживотиактивно
учешћеуживотузаједнице(Pešić,1999).Устручнојлитературисеописује
икао,,несумњивонајзначајнијадруштвенаинституцијакојанастојида
интегрише младе генерације у друштвени живот“ (Шевкушић, 2000,
стр.66.),укојојјемогућеусвајатизнањаизпрограмскиструктуираних
садржајаикојаделујекаоконтролисаниагенссоцијализације.

Посматранакаоконтекстукомепојединциостварујуразноврсне
улоге у циљу функционисања образовног и социјалног система ,,
[...]школа семоже најкраће описати као систем интегрисаних група“
(Havelka, 2000, стр. 151.) које из различитих позиција граде односе
и утичу на ефикасност укупног васпитно-образовног процеса и
пожељнихисхода.

Две најдоминантније групе у школском систему су ученици
и наставници. Међутим, за његове чланове сматрају се и неке
друге интересне групе, јер је школски систем само део целокупног
друштвеног система. Редослед навођења тих чланова по значају и
директномукључењујеследећи:члановишколскогколектива(ученици,
наставници, стручни сарадници, управа школе, административно
особље,техничкоособље),појединцииинституцијеизлокалнезаједнице
(родитељи,другеваспитно-образовнеинституцијеулокалнојсредини,
институције културе, здравства, спорта, органи локалне самоуправе),
појединци и институције, интересне групе у ширем друштвеном
окружењу – просветне власти, друштвене и политичке организације,
дечијеиомладинскеорганизације,црква,невладинеорганизацијекоје
себавепроблематикомваспитањаиобразовања(Hebib,2009).Свакиод
наведенихсистемаимасвојположајиулогекојепроистичуиззаконских
оквираилидруштвенеодговорности,ализависеиодмноштвадругих
факторакаоштосу:конкретнакултурнаобележјасрединеукојојсешкола
налази,обрасципонашањакојисетрадиционалнонегујууконкретној
школи, квалитет интерперсоналних односа у школи и персонални
чиниоци, односно способности стручност, каоимотивацијаи лична
својства чланова школског колектива (Хавелка, 1998; Polovina, 2011).
Наведенифакториодређујуспецифичностишколе,штосерефлектујена
могућностаутономногделовањанаставникаињенодразнааутономију
ученикаушколским,акаснијеиживотнимактивностима.Полoжаји
улогепојединцуомогућавајузадовољавањепрофесионалнихиличних
потребаиграђењеинтерперсоналниходноса,штосвеукупноодређује
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квалитетшколскеклиме.Уосновикреирањаинтерперсоналниходноса
ишколскеклимесуактивностикојeсунормативноодређенeса јасно
дефинисанимправимаиобавезамакојесвакипојединичланшколског
колективаима (Hebib, 2009).Ураду се стога разматра укупанутицај
школског контекста и климе на аутономију наставника у аспектима
у којима се она у највећој мери може изразити, а то је дидактичка
аутономија и интерперсонална комуникација, што отвара простор за
остваривањеаутономијеученика.

УТИЦАЈШКОЛСКЕКЛИМЕНАПОЛОЖАЈНАСТАВНИКАИ
УЧЕНИКАУШКОЛИ

Школа, као сврсисходни и целисходни облик васпитања и
образовања, у оквиру кога индивидуа усваја знања, умења, навике
иформира вредности, делује у складу са друштвеним циљевима и у
најбољем интересу појединца. Школска клима зато треба да буде
креирана тако да се ушколском амбијенту ученици осећају сигурно,
поштовано, прихваћено, слободно да искажу своје мишљење, уз
поштовањеправилаистандардапонашања,потребаиосећањадругих
(Јовановић,2011).

Школска клима, се може посматрати из неколико аспеката:
аспектаоколине,аспекталичностинаставникаиненаставногособља,
образовних постигнућа, каo и нивоа физичке активности, метода,
облика и средстава која се примењују у настави (Johnson& Johnson,
1993). Коен [Cohen] и сарадници (2009) истичу да се школска клима
односинаквалитетикарактершколскогживотаииздвајајудимензију
сигурности, образовну димензију, димензију односа и структуралну
димензију, односно димензију околине школске климе. Све наведене
димензије,измеђуосталог,указујуназначајсоциоемоционалногстања,
односно социоемоционалне сигурности кроз сарадњу и поштовање
различитости.Приликомодређењашколскеклиме,постојисагласност
да она подразумева сарадничке и функционалне односе међу свим
актерима школског живота. Као таква, она представља адекватан
контекст развоја и учењеу окружењуу којемпреовладавамеђусобно
уважавање и одговорно понашање. Такође, постоји сагласност све
већег број истраживања која указује на то да је управо квалитет
емоционалниходносанаставникаиучениказначајанзапроцесучењаи
школскапостигнућа,заприлагођеностученикашколи,квалитетодноса
са вршњацима, развијеност когнитивних и социјалних компетенција
(Крстић,2016),штоседугорочноодражаванаразвој,понашањеиуспех
ученика.
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Бројниауторисупроучавалиулогеушколскомсистему,апосебно
улоге наставника. Оптерећеност наставним плановима и програмима
довелаједотогадасеистакнеобразовна,азапоставиваспитнаулога
(Јовановић, 2009). Сходно томе, све чешће се наглашава потреба
редефинисања значаја остваривања васпитне улоге у школи, те се
доводиудиректнувезусареалниммогућностиманаставникададелује
натомпољу.Уусловиматранзициједруштва,чијиједеоинаставник
каопрофесионалац(Зуковић,Поповић,2014),веомајетешкозадовољити
чак и егзистенцијалне потребе. Пуно је расправа у којима се говори
о тешком положају наставника, које, заправо, покушавају да скрену
пажњунанемогућностостварењасамоизражавајућеулогеиаутономног
деловања.Приликомнавођењакомпонентисвеукупнеулогенаставника,
аузимајућиуобзирњиховположај,напрвомместусеистиче,,[...]улога
наставникауфункционисањусоцијалногсистемашколе“(Hebib,2009,
str. 27).Професионално деловање наставника се у том смислу огледа
у раду са ученицима на подстицању повољног социо-емоционалног
развоја,креирањемпозитивнеклимеуучионици.Значајнојенагласити
да се улога наставника у социјалном системушколе у највећој мери
остварујеиндиректно,односнокроз све активностикојеонреализује
уциљуостваривањаобразовнеулоге.Дабинаставникмогаоуспешно
дадопринесеоствареностиовеулоге,мораиматиличнусатисфакцију
сопственимположајемкојапроистичеизодносасаученицима,колегама,
породицама ученика и свим осталим институцијама и интересним
групамакојесуудиректнојилииндиректнојвезисапроцесомваспитања
и образовања. Несумњиво је, дакле, да се квалитет укупне школске
климе,чијијеисамнастaвниккреатор,одражаваинањеговположај,
којиуједнодефинишеиположај–аутономијуученика.Истраживања
показујуданаставницикојидоживљавајусвојеврстанпритисакунутар
школе,преносетајпритисакунаставнирадиодученикачестозахтевају
контролишућепонашање,чимеинхибирајуаутономијуученика(Тадић,
2015а).Наиме,уколикоизостајеподршкаукупногшколскогконтекста
аутономијинаставника,товодиинтринзничнојмотивацијиученикаи
спречавањуњиховеиницијативности,односнонемогућностистварања
условазакреирањеатмосфереаутономногтипа.Уциљупостизањавеће
аутономијеученика,затојеважнодашколскимконтекстомдоминира
позитивнаклима,којаподразумевадаруководствошколеуважавасве
актереиукључујесвенаставникеистручнесараднике,алииродитеље,
упроцессагледавањаианализешколскихпитања,каоиодлучивања
која треба да резултирају унапређивањем функционисања школског
система(Јоксимовић,Максић,2006).
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АУТОНОМИЈАНАСТАВНИКАУШКОЛСКОМКОНТЕКСТУ

Анализирајући положај и улоге наставника у школи, Ненад
Хавелка(2000)полазиодаутономијенаставникаподкојомподразумева
активностимогућностизборанаставникаприликомдоношењаважних
одлука,алиињеговуодговорностзаодређенеизборе,одлукеињихове
последице(2000).Аутономно,односноделовањенаставникапосопственој
вољи у креацији школског живота, највидљивије је у реализацији
наставе, односно у методичком приступу. Потреба за аутономијом
дефинишесекаоснажанунутрашњипоривдаособабудеагенссвојих
акција,даделујеускладусасвојомвољом,изборомиинтегритетом,
а потреба за компетентношћу дефинише се као снажна унутрашња
потребадасебудеделотворануодносусаокружењем(Лалић-Вучетић
исар,2009).Поменутеауторкепосебнонаглашавајузначајаутономије
ученикаушколи,тенаводенизистраживањакојаговореуприлогтоме
да висок нивоњихове аутономије доводи до развијања интересовања
и мотивације за рад, а самим тим и бољих резултата у учењу. Иако
битиаутономаннеподразумеваувексамосталностинезависност,увек
подразумева избор у складу са својом вољом. Наиме, аутономија се
можеостваритииузмеђусобнузависностоддругих,акојетакаводнос
са другима избор појединца, нарочито ако други пружају подршку
аутономији.,,Васпитање(каоидисциплина)представљаприсилуумери
укојојученикосећаприсилувредности,правилаинормикојеважни
другипреносенањегаутомпроцесу“(Тадић,2015,стр.104),тејеод
пресудногзначајаначиннакојинаставницитенормеинтериоризујуу
мисаонипроцесипонашањеученика.

На степен аутономије ученика у школској пракси делују сви
факторишколскогсистема,почевшиодуправешколе,преконаставника
иродитеља,односноквалитетавезаиодносакојимеђуњимавладају
и рефлектују се директно на ученике или индиректно, присуством
задовољства или незадовољства наставника. Уколико су везе међу
члановимасистемачвршће,тојевећињиховинтегритетиаутономија,
атоуједнодозвољаваивишинивоинтегритетаиаутономијеученика.
Собзиромнатодааутономнопонашањеводиразвијањусамопоштовања
и самоодређењу, важан задатак свих васпитних фактора у развијању
просоцијалних особина личности јесте управо омогућавање веће
аутономијеученицима,крозпружањештовишемогућностиукојима
могудаизразесопственомишљење,акојећебитиуваженоприликом
одлучивања о различитим питањимашколског живота (Hebib, 2009).
Какосепојамаутономијенајчешћевезујезаправаиобавезеодлучивања
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упојединимаспектимаангажовањанаставника,сходноулозиушколи,
адасенајзначајнијеодлукевезанезаваспитно-образовнирадушколи
доносе изван школе, наставнику не остаје много могућности да у
некимаспектимаиспољисвојупедагошкуаутономију.Таконаставник
нема могућности да врши избор програмског аспекта сходно својој
вољи.Наиме,наставникпратећипланипрограмнаставнихпредмета
нијеуприлицидавршиизмене,алиимаодређенстепенаутономијеу
погледу избора садржаја који ће омогућити остваривање прописаних
програмских циљева и задатака. То је могуће код неких предмета у
мањој, а код неких у већој мери. Као најизразитији примери се могу
навестисрпскијезик,странијезици,предметиизуметностиивештина.
Уколико наставник процени да би избор неких садржаја за одређени
предметбиоодзначајазабољеразумевањеипостизањепрограмских
циљева, то може учинити и уношењем изабраних садржаја кроз
часоведодатнеидопунскенаставеилислободнихактивности.Такође,
наставникчестонијеуприлицидабиратехничко-технолошкеуслове
реализације наставе и ваннаставних активности, већ се прилагођава
постојећим условима, уз додатно отежавајућу околност која се тиче
организационеструктуресвихактивностикојајеусловљенаразредно-
предметно-часовном наставом (Хавелка, 1996). С обзиром на то да
статуснаставникаушколиињеговафинансијскадобитнекорелирају
сањеговимзалагањем,ефикасношћуипостигнућимањеговихученика,
постојибојазанопадањамотивацијеизадовољствапослом,штоствара
бојазан по питању укупног развоја и постигнућа ученика (Нишевић,
Цолић,2010).

Концепт школе будућности је потребно развијати кроз
стваралачку, хуману и социјалну заједницу (Previšić, 1999), а да би
се омогућио прогресиван раст и развој личности у њој, значајно је
да у школској клими постоји социјална резилијентност. Под овим
појмом Домовић подразумева такав однос да су иста понашања и
говор дозвољени сваком члану школске заједнице, уз поштовање
правила пристојности (2004). То се односи на руководиоце, стручне
сараднике,наставнике,осталезапослене,родитељеиученике,атакав
приступомогућаваравноправностуодносимаикомуникацијииводи
унапређивању квалитета образовања (Funda, 2008). Уколико такви
међуљудскиодносинедоминирајушколскимконтекстом,остваривање
пожељнихваспитно-образовнихисходаћебитиотежано.
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РЕФЛЕКСИЈА АУТОНОМИЈЕ НАСТАВНИКА НА АУТОНОМИЈУ
УЧЕНИКА

До аутономије ученика у највећој мери води аутономија
наставника,накојуутичевеликибројспољашњихфакторанакојеон
нема велики или никакав утицај. Као један од најчешће препознатих
факторанарушавања аутономијенаставника јесте руководствошколе
(Staničić, 1999). Поменути аутор затим истиче родитеље, захтеве
Школске управе, односно Министарства просвете. У том смислу,
наставник нема могућност да буде у сарадничком односу са њима,
већморадапоштује,,наметнуте“захтеве.Иакотакаводносумногоме
ометараднаставника,онувекимаодлучујућуулогуукреирањусоцио-
емоционалнеипсихолошкеклимеуучионици.Зато,приоритетураду
наставникатребадабудесхватањеполазнеосновеучењаидаонсходно
томествараразличитесоцијално-афективнестратегијекојеомогућавају
ученику да усваја знања повезујући их са реалношћу. Претпоставке
за такав приступ се огледају у омогућавању аутономије ученицима,
поштовању холистичког приступа и стварању услова да се настава
одвијаудемократскомокружењу(Jelović,1998).

Степен аутономије ученика је свакако у великој мери
зависан од аутономије наставника. Дидактичка аутономија и топла
интерперсонална комуникација између наставника и ученика увек
отварајувишепросторазааутономијуученика,којадоприносиразвоју
њихових образовних и психосоцијалних компетенција. У школској
праксисе,међутим,честодогађадаригиданставшколеиауторитарни
стилнаставникабудењенометајућифактор.Хавелка(2000)наглашава
уоченипарадоксдасенормативниположајученикаушколиињихова
аутономност у реализаовању своје улоге не унапређују одмицањем
школовањаиразвојемученика.Онпримећуједаштосуученицистарији,
образованији,искуснијииспособнији,њиховположајушколиостајеисти
илисепогоршаваидаштојеузрастученикастаријизаинтересованостза
школуопада,причемувећибројнегативнихосећањаошколиизражавају
дечаци.Доживљајстепенааутономијекодученикасеразликујенесамоу
односусанаставницима,већзависииодсложеностипојединихнаставних
предметима,којатакођедетерминишеположајученикаунастави(Relјa,
2006;Đurić,2008).Уприлогнезадовољстваученикасвојимсвеукупним
положајемушколи,Хавелка(2000)опажадаштосуученицистаријии
спремнији за одговорније доношење одлука,школа угрожавањихово
самопоштовање,каоиданаставнициумлађимразредимаосновнешколе
увећојмериодобравајуиприхватајусамосталностизаинтересованост
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ученикастављајућиупрвипланњиховуактивносттокомнаставе,што
имомогућавадаосете задовољство збогоствареногуспеха.Наведена
ситуација може бити последица недовољно развијених педагошко-
психолошкихкомпетенцијанаставникакојирадеустаријимразредима,
штозахтеваадекватнијуприпремљеностпрепочеткарадаушколи,као
ибољустратегијупрофесионалногразвојазадоприносфункционисању
социјалногаспекташколе.

Аутономија наставника може бити потпуна и приликом
оцењивања ученика. Уважавајући прописане стандарде постигнућа
ученика, наставник током године планира оцењивање ученика
оријентисанонаисходе,бирајућиметодеитехникекојесунајпогодније
за одређени наставни предмет и узраст ученика, али и сходно
индивидуалним карактеристикама ученика. За постизање најбољих
резултата важно је комбиновати методе и технике оцењивања,
које треба да буду у функцији не само вредновања, него и праћења
напредовањаученика.Свестученикаоангажованостинаставникадага
мотивишетокомпроцесаоцењивања,можезначајнодопринетињеговој
партиципацијиислободнијемизражавањумишљења,безобзираокојој
формиоцењивањајереч.

Иакозаконскарегулативапотенциравећистепенпартиципације
ученикаусвимшколскимактивностимаиуважавањуњиховогмишљења
приликомусвајањашколских одлука, у пракси је то често другачије.
И даље се у великој мери инсистира на култури понашања ученика
које води ка аутономији и самоодређењу преко послушности,
ригиднедисциплине,испуњавањапрограмаучењазадатогоддругих,
једносмернекомуникацијеукојојнаставниципредају,аученициусвајају
знања (Шевкушић, 1998). Законски захтеви за уважавање мишљења
ученика,проистеклиизпедагошко-психолошкихпостулата,ујошвећој
мериистичузначајиулогунаставникаукреирањуиодржавањурадне
атмосфере и успостављању и контролисању дисциплине у учионици.
При том је важно нагласити да контрола не треба да се огледа у
ригидности,већуизграђивањусопственогауторитетаиобезбеђивању
личног интегритета који омогућава придобијање поштовања
ученика (Жунић, 1998).Да би томогао да постигне, наставник треба
пажљиво да врши планирање и реализацију наставе и ваннаставних
активностидозвољавајућиученицимадабудуактивнисходноњиховим
могућностима,способностимаимеђусобнихразликама,јерпревелики
захтевиилимањаочекивањаоднекихученикамогубитиизворибесаи
фрустрацијаиделовањасупротноуспостављенимправилимапонашања
(Sausjord,Friedman,1994;Futrell,1994).

ДалиборкаПоповић

160



Јeданодважнијихусловазавећупартиципацијуученикајењихова
информисаност и консултовање у доношењу одлука о активностима
ушколи.Иако се на аутономију ученика рефлектује укупнашколска
клима, наставници су сходно природи своје улоге ушколи директно
најупућенији на ученике, те имају пресудну улогу за активирање
ученикаушколскомсистему.Укојојмерићеоствариватитуулогуи
димензиониратиаутономнупартиципацијуученикаушколскомживоту,
зависиодтогаколикомогудаконтролишусвојепоступкеутренуцима
незадовољствасопственомаутономијом.Несумњиво једа јестварање
квалитетне школе, императив за задовољне наставнике и родитеље
и значајан ресурс просоцијалног и когнитивног развоја ученика.
Oсећањесигурностиизадовољстваученикадоприносиусмеравањука
социјално прихватљивим облицима понашања, осећају припадности,
већој мотивацији за примерено понашање и слободном изражавању
сопственогмишљењабезприсуствастрахаоднеслагањанаставникаса
њим.Коднаставниказатоморабитиприсутнаконтинуиранатежњаза
изградњуодносасаученицимакојијебазираннаповерењуимеђусобном
уважавању.

Васпитно-образовни процес у школи посматран као
интеракцијски однос наставника и ученика и између самих ученика,
одређенјеинтерперсоналнимодносимакојистварајуодређенуклимуза
укупанразвојученика.Упедагошкојлитературисезапажаширокопус
теоријскихиемпиријскихрадоваопостојећојипожељнојкомуникацији
измеђунаставникаиученика,каоиизмеђусамихученика.Указујесена
њенвеликизначајупостизањупозитивнихефекатаваспитно-образовног
радаиодређивањуправцаразвојаученика.Личностнаставникакаои
његовсвеукупанрадушколисунајдоминантнијифакторутомсмислу,
јер ,,добри наставници су увек представљали најбитнију карику у
образовањуиваспитањудецеимладих“(Шевкушић,2000,стр.68).За
остваривањеквалитетнекомуникацијесаученицимаутокунаставног
процеса,веомајеважнаемпатичностнаставникаиразумевањеученика
заузимањем њихове перспективе. На тај начин је могуће у већој
мери остварити отвореност и двосмерност у комуникацији између
ученика и наставника, што се одражава и на међувршњачке односе
и комуникацију. Наиме, наставник својим понашањем пружа модел
пожељне комуникације и постаје предиктор просоцијаних односа и
добрихобразовнихисхода.

Поред пожељних особина личности које треба да поседује
свакинаставник:стрпљивост,комуникативност,емпатија,доследност,
самоувереностисл.(Relja,2006),заразвојправилнеинтерперсоналне
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комуникације у настави, Крњајић (1999) истиче значај његове
троструке улоге У том смислу, поменути аутор наглашава да
наставник мора контролисати дозвољену слободу ученика, затим
имајући у виду да ученици своја интерперсонална искуства граде на
основу односа наставник-ученик и ученик-ученик, наставник мора
дастваранаставнеситуацијесапонудомреалнихиискрениходноса,
и на крају да делује као посредник и катализатор у евентуалним
конфликтима, да их каналише у конструктивно решавање сукоба.
Развој правилне интеракције између вршњака поред тога што утиче
наразвојквалитетнијихинтерперсоналниходноса,веома јеефикасно
средство унапређивања и когнитивног развоја. Лав Виготски
[ЛевСемёновичВыготский;] је изградио читаву теорију, полазећи од
претпоставкедасеиндивидуалниразвојнеможеразвитивансоцијалног
миљеа. Значај његове теорије социокултурног развоја огледа се у
наглашавању улога институција социјалног карактера, а првенствено
школе која развија аутономно мишљење. Поред тога, наглашава се
и чињеница да су у све више психичке функције интериоризовани
социјалниодносиидаоничинеосновусоцијалнеструктуреличности.
Овакво становиште представља аргумент више о значају улоге
наставникаукреирањусоцијалниходносаушколииподршцињиховој
аутономији. Такав приступ одређују правилан индивидуални развој,
каоиквалитеткаснијихсоцијалнихреакција.

Каоштојевећнапоменуто,заукупаншколскиконтекститоплу
школскуклиму,значајанјевеликибројваншколскихфактора,анапрвом
местуродитељиученика.Кадајеречокарактеристикамашколекојесу
важнезауспешноукључивањеродитељаушколскеактивности,указује
сенаорганизацијскекарактеристикешколеишколскуклиму(Polovina,
2008), коју креирају предметни наставници, одељенски старешине,
стручнисараднициидиректоришкола.Утомсмислу,улогадиректора
школедобијаназначају,билодајеречосвеукупниморганизацијским
компетенцијамаилиокомпетенцијамакојесеодносенакреирањеклиме
унутаршколеиклимекојадоминираизмеђушколеидругихсистемских
окружења.Усклађеносторганизацијскихкомпетенцијасвихзапослених
ушколиувеликојмеридоприносикреирањупозитивнешколскеклиме.
Наведенедимензијешколскеклимесенемогусагледаватиизоловано,
тј.измеђуњихпостојиузрочно-последичнавеза.Акојеклимаунутар
школе позитивна она ће се одражавати на аутономију сваког њеног
члана и на климу која циркулише у односима са другим системима
(Polovina,2008).

ДалиборкаПоповић

162



ЗАКЉУЧАК

Наквалитетшколскеклимеутичевеликбројфактораиодређује
положајпојединцаушколскомконтексту.Иакопојединцинанекеаспекте
школскогконтекстанемајуникакавилинезнатанутицај,постојеаспекти
којеискључивоондефинише.Честомеђутиминтериоризацијазадатих
норми има велики утицај на појединца, пре свега наставнике, те оне
постајуометајућифакторзаостваривањеаутономногделовањаиуоним
аспектимаукојимаонимапресуднуулогу.Аутономнаулоганаставникаје
унајвећојмеривидљиваудидактичкојартикулацијинаставеикреирању
комуникативногконструктасаученицимаимеђуученицима,каоиу
процесуоцењивања.Утомсмислу,неопходнојепомерањепарадигме
од контролишућег ка акционом аутономном наставном раду у коме
доминира иницијативност и партиципација ученика. Партиципација
која не подразумева учешће у смислу искључивог праћења захтева
наставника,већњеговихупутставауциљусамосталногпромишљања
ипонашањаускладусањим.Императивтаквогприступа јесадржан
у уважавању личности ученика, поштовању различитости, креирању
наставнихстратегијакојеутичунацеловитиразвојличности.Школа
на тај начин постаје хумана и стваралачка резилијентна социјална
заједница.Иакодемократскаатмосферапогодујеразвојуобразовнихи
психосоцијалнихкомпетенција ученика, ушколској пракси је и даље
присутан ригидан став и ауторитаран стил наставника, који блокира
ученике у изражавању мишљења које се разликује од мишљења
наставника.Идокзаконскарегулативапотенцираатмосферуукојојће
ученициаутономнопартиципиратиусвимшколскимактивностима(од
њиховогпланирања,прекореализацијеиевалуације)ушколскојпракси
се и даље често инсистира на култури понашања ученика која води
бољемположајупутемпослушностинаставникаиуклапањаушколске
захтеве.

Да би ученик сходно узрасту могао да буде аутономан у
васпитно-образовномпроцесу,неопходнамујевеомавеликаподршка
наставника. Поред обезбеђивања двосмерне комуникације и добрих
интерперсоналних односа у образовно-социјалном контексту,
наставник уједно мора контролисати дозвољену слободу ученика,
креиратинаставнеситуацијекојеподржавајуреалнеиискренеодносеи
постављатисекаопосредникуевентуалнимконфликтнимситуацијама.

Заунапређивањеквалитетаобразовањаиукупнихпостигнућа
ученика, неопходно је залагање свих запослених у школском
систему, али и фактора који су ван њега, а имају снажан утицај на
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квалитет школског живота. У том смислу као најзначајнији ресурс
су препознати родитељи и њихово активно укључивање у живот
и рад школе. Подржавајућа и топла школска клима је предуслов
демократизације образовања, клима у којој је сходно улогама у
школском контексту дозвољено исто понашање и говор сваког
појединца,узпоштовањепрограмскихоквираиправилапристојности.
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DaliborkaPopović

THEIMPACTOFACHIEVEMENTOFTHEAUTONOMYOFTHE
TEACHERATTHEAUTONOMOUSPUPILSINSCHOOL

Summary:Theschoolcontextisnotalwaysconsistentwiththewill,
choiceandintegrityofteachers,becauseitisinfluencedbyalargenumber
of factors: education policy, material resources, specificity of the local
communityinwhichtheschoolfunctions,schoolmanagement,interpersonal
relationships, etc. The behaviour and satisfaction of teachers in schools
dependsonwhethertheschoolcontextinwhichtheyworkissupportiveor
discouraging,whichisfurtherreflectedonstudentbehaviourandsatisfaction.

Thefirstpartofthepaperdescribestheinfluenceoftheschoolclimate
on theautonomyof teachers,whileemphasizing that, for theexpressionof
teacherautonomy,it isnecessarythattheschoolcontextisdominatedbya
senseof safety, respect, acceptance, freedomofeach individual toexpress
opinions,while respecting therulesandstandardsofbehaviour,needsand
feelings of others.Dimensions of the school climate are emphasized from
severalaspectsandseveraldimensions,andit issignificant tonote thatall
thesedimensionspoint,amongotherthings,totheimportanceofthesocio-
emotional state, i.e. socio-emotional safety, which is important both for
teachersaswellasforstudents.

In the secondpartof thepaper, a reviewwasmadeof theposition
androlesofindividualsintheschoolcontext,particularlytheroleofteachers
and the possibility of exercising their autonomy. It was emphasized that
autonomydoesnotalwaysmeancompleteself-sufficiencyandindependence,
but that it can also be achieved through mutual dependence on others,
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if such a relationshipwithothers is the choiceof an individual, especially
if others offer support for autonomy. The role of teachers in achieving
student autonomy is reflected in the interiorization of certain knowledge
and norms in the thought process of students, which is achieved through
didactic articulation of teaching and interpersonal relationships with
students.Theseare,at thesame time,fields inwhich teacherscanachieve
the greatest degree of autonomy, in contrast to the fields concerning the
organizational and technical-technological structure of the school context,
as well as the program foundations, where they are least able to act in
accordancewiththeirownwill.

The last part of the paper is oriented towards the significance of
understandingstudentautonomyfortheirsocio-emotionaldevelopmentand
educationalachievements,notonlyatschoolbutalsooutsideofit.Particular
emphasis is placed on the significance of the communication construct
in social relations in school, as a factor in thepreventionof asocial forms
of behaviour and the development of the emotional stability of students.
In this sense, the necessity of student participation in all school activities
is emphasized, participation that does not imply exclusive subservience to
teachers, but autonomous action while following their instructions. It is
concludedthatthesupportiveandwarmschoolclimateisaprerequisitefor
thedemocratizationofeducation,aclimateinwhich,inaccordancewiththe
roles, the samemannerofbehaviourandverbalexpression ispermitted to
eachindividual,whilerespectingprogramframeworksandrulesofdecency.
Inthisway,theschoolandstudentsbecomeahumaneandcreative,resilient
socialcommunity.

The practical implications of the paper are reflected in the
recommendationstotheemployeesintheschoolsystemregardingtheways
inwhicheveryoneofthemcan,fromtheirownpositions,contributetothe
democratizationofeducationandprovisionofasupportingschoolclimate,
whichconstitutesaprerequisitefortheimprovementoftheoverallqualityof
educationaloutcomes.

Keywords:schoolcontext,schoolclimate,teacherautonomy,student
autonomy,participation
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ПОДСТИЦАЈИИПЕРСПЕКТИВЕПРОФЕСИОНАЛНОГ
РАЗВОЈАНАСТАВНИКАУШКОЛИ

Наставници представљају конструктивне елементе професионалног
развоја,очемусведочетеоријскииистраживачкиподациаутораразличитих
простора.ЦиљрадаусмеренјенаанализупојмаРазвојнаставникауоквиру
школе(ТheSchool-BasedTeacherDevelopment–SBTD).Уовоммоделуразвоја
наставника, школа је препозната као место учења које пружа могућности
за континуирани професионални развој наставника. Такође, анализирани
су елементи који сачињавају основу утицаја на квалитет професионалног
усавршавањанаставникаушколи:аутономијанаставника,улогадиректора,
обавезујућашколскаизаконскадокумената,етос,каоипроцесиимогућности
изградње и оснаживања развоја наставника. Како се о професионалном
развојупојединцанеможеговоритикаоискључивоиндивидуалномчину,већ
иколективнојактивности,циљрадајеанализакапацитетаипроцесаусамим
школамакојисуодутицајанаунапређивањепрофесионалногусавршавања
наставника.Школеодликујенизспецифичности,теприступиусавршавању
наставника представљају особен варијетет сваке од њих, док се квалитет
наставника једне школе, рефлектује на њен углед у окружењу. Oсновни
истраживачки задатак у раду је идентификовање потенцијала у самим
школама,којиподстичупроцесеусавршавањанаставника,каоипрепознавање
самихшколакаозаједницаучењаиразвојанаставника.Укључнимналазима
на основу теоријских и истраживачких података дате су импликације које
указују на могућности унапређивања процеса професионалног развоја
наставника у васпитно-образовној пракси кроз садејства са ресурсима и
субјектимаушколи.

Кључне речи: школа, наставници, усавршавање, развој наставника у
оквирушколе.
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УВОД

Консензус о значају професионалног развоја наставника
успостављенjeкакоуобразовнојтеорији,такоиупракси.Иакосеоко
бројнихпитањаурадушколаинаставникаотварајудилемеинаилази
на дихотомије, у погледу професионалног развоја, нема суштинских
неслагања. Постоје бројни облици професионалног развоја који су
развијенииимплементираниуразличитимземљама,радипромоције
иподршкенаставника(Villegas-Reimers,2003,р.69).Улитературисе
указујеинајаснуповезаностизмеђуразвојаиунапређивањаквалитета
школе и професионалног усавршавања наставника, при чему се
наглашавадајепрофесионалниразвојнаставникаинтегралнидеосваке
школе(Feiman-Nemeser,1983;Guskey,1995;Little1993;JoyceandShowers,
1995; Smaylie, 1995). Поред снажних утицаја уверења наставника и
њихових рефлексија, којима се једним деломпокреће професионални
развој наставника, школе су незаобилазни агенси подстицања и
унапређивањапроцесарастаипрофесионалногделовањанаставника.
Урадусеразматрапрофесионалниразвојнаставникауоквирушкола,
чији су интегрални и покретачки део наставници, њихове образовне
приче,рефлексијеиделовањаушколама.

РЕФЛЕКСИЈАНАСТАВНИКА–ПОДСТИЦАЈНАРАЗВОЈИ
УСАВРШАВАЊЕ

Рефлексије наставника и улога рефлексивног практичара,
саставни су део разумевањапрофесионалног развоја наставника.Као
одредницанаставничкепрофесије,рефлексијанеможебитиискључиво
усмерена на унапређивање и лични развој, већ и на разумевање и
пропитивање контекста у којем се одвијају поучавањеи учење (Ghay
&Ghay,1998).Рефлексијакаопропратнаодредницапозиванаставника,
одДјуиевог [Dewey] почетног концепта, преко радоваДоналдаШона
[Shoon](1987)досавременихаутораиистраживачаобразовања,подлеже
константниманализама,причемутерминолошкаразноврсностнастаје
икрозрефлексијеистраживача:

„Рефлексивност подразумева склоност наставника ка упорном
ипажљивомпреиспитивањусопственогделовањаусветлусвих
својихзнањаиуверења.Битирефлексивнипрактичарнезначи
преиспитиватисопственепоступкесамоондакадасесуочавамо
са неким проблемом у настави, нити анализирати сопствено
поступањесамоондакадаимаморазлогадаверујемодајеоно
моглобитиделотворније“(Бауцал,Бабић,2015,стр.12).
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Доналд Шон (1987, рр. 28−29), као зачетник идеје рефлексије
наставника и рефлексивног практичара, издвајио је три суштинске
одликерефлексијеуакцији:

1.Рефлексијајеунекомсмислусвесна,иаконеморабитиисказана
речима. Мисли се појављују и враћају на феномен изненађења, и у
исто време себи.Питања која је карактеришу јесу:Шта је ово?Како
размишљамотоме?

2. Рефлексија у акцији има критичку функцију, испитујући
претпостављене структуре знања у акцији. У овој фази долази до
критичкогразмишљања,укојемпојединацпропитујештагаједовело
у постојећу ситуацију и како може да пронађе могућности решења,
реструктуришеакције,разумевањеиначинерешавањапроблема.

3.Рефлексијадоводидоекспериментаналицуместа.Размишљањеи
испробавањеновихакцијанамењенихистраживањунасталогфеномена,
тестирапривременаразумевањаилиафирмишепотезекојипобољшавају
околности. Шон рефлексију у акцији издваја од осталих рефлексија
управопремањеномзначајузаакцију.Рефлексијомнаставникакреира
серефлексивнапракса.Цајхнер [Zeichner]иЛистон [Listen] (1996,рр.
51−60)идентификујупетразличитихтрадицијарефлексивнепраксе:

•	 Академска традиција у којој је рефлексија сконцентрисана на
садржајикакојеистинаучен;

•	 Друштвена ефикасност која наглашава пажљиву примену
наставних стратегија, које су предложене истраживањима о
настави;

•	 Развијајућа традиција чији су фокуси на поучавању које
је осетљиво и изграђено на ученичким интересовањима,
размишљањимаиобрасцимараста;

•	 Социјална реконструкција у којој је рефлексија виђена као
политички чин који или доприноси или отежава реализацију
праведнијегихуманијегдруштва;

•	 Генеричке праксе, које охрабрују наставнике да рефлектују о
сопственом учењу уопште, без превишепажње како начинима
рефлектовања, и спепена у коме рефлексија треба да укључи
испитивање социјалног и институционалног контекста у којем
раде.

Поредрефлексијезапозивнаставникавезујусебројнедругеулоге,
које нису засноване искључиво на промишљању сопствене праксе,
већ обухватајушира деловања настaвника.Џексон [Jackson], Бустром
[Boostrom] и Хансен [Hansen] (1993, р. 233) издвајају посвећеност
променамакоднаставника,којаидедаљеодтрансмисијезнања,искуства
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и вештина. Поменути аутори наводе да наставници нису искључиво
техничари,већпоседујуодређенеособине: знати,поштоватионекоји
сунеискусни;битиљубазанипажљив,ализахтеванистрогускладу
саситуацијом;битипотпунобезпредрасудаиапсолутноферуодносу
премадругима;респонсивнисунаученичкепотребе,беззанемаривања
разредакаоцелине;способнидаодржедисциплинуиред,узомогућавање
спонтаности; оптимистичнии ентузијастични, чаки кадаприкривају
личне сумњеи бојазни; способни да се суочавају са неочекиваним, а
понекадисуровимиувредљивимученицима,безгубиткасмиреностии
контроле;способнидасеосмехујуиизгледајувеселоуданекадихнема
довољноикадабирадијебилинегденадругомместу.

Рад са наставницима на њиховом усавршавању значајније
је сложен, јер истраживања показују да наставници тешко мењају
сопственепраксеучењаипоучавња. (Lortie,1975),доксекаонајвећи
проблемнеуочаваувођењеновихприступа,већимплементацијаистих
(Joyce & Showers, 1995). Често наставници не увиђају сврсисходност
професионалног развоја, док највећи број очекује специфична знања,
везаназањиховуужуобласткојупредајуушколама(Анђелковић,2017).
Каосавремениоблицирадасанаставницимапомињусесупервизијаи
коучинг,којимасеизазивајусуштинскепромене.УпубликацијиDfEE,
(2001a)Учење и поучавање: стратегије за професионални развој, као
обавезујући елементи успешности професионалног развоја, такође се
издвајајукоучингифидбекопрофесионалнојпракси.

„Супервизијаутиченаподизањеновоасвестикоднаставникао
њиховојпрофесионалности,наосвешћивањепостојећихиразвој
нових знања, оптимизацију радне активности, сагледавање
радних услова, те се дефинише као врста социјализације у
струци, којом се постиже зрелост и квалитет професионалног
развоја“(Половина,2010).

Коучинг (coaching) инсистира на сусрету између личног и
професионалног у професионалном развоју наставника (Павловић,
2010). Овим облицима професионалног усавршавања могу се додати
унутрашњи,којизначајноподстичунаставнике,аодвијајусеуоквиру
школа,каоштосу:истраживањанаставникаушколскојпракси,израда
заједничкихпројеката,заједничкаостварењаувидуразличитихоблика
ваннаставнихинаставнихактивностиилипредавања.
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ШКОЛЕКОЈЕПОДСТИЧУНАСТАВНИКЕИЊИХОВРАЗВОЈ

Теоријски налази и школска пракса обједињени су у идеји
потребаинеопходностиразвојапрофесијенаставника,доксеконцепти
професионалног развоја наставника константно мењају, валоризују
и реструктурирају, и обухватају новонастале тенденције савременог
образовања. Концепт професионалног развоја наставника прихваћен
је као процес који треба и захтева сталну концептуалну надоградњу,
посебноприлагођенупотребамашколскепраксе.Иакосулитератураи
истраживањаопрофесионалномразвојунаставникаусталномпорасту,
улога школа у обликовању постојећег концепта развоја наставника,
остаје суштински део и могућност подстицаја, док свет практичара
представља рефлексију реалног стања и односа наставника према
професионалномрасту.

Активности професионалног развоја наставника потребно је
разрађивати,какобипосталесарадничке,намењенегрупинаставника,
промовисале активно учење, укључивале периоде праксе, коучинга и
праћења,креиралерефлексивнупраксу,охрабривалеекспериментисање
и одговориле наставничким потребама (Howard, 2003). Заједничке
карактеристикестратегијапрофесионалногразвоја,којеподстичупроцесе
поучавања, имају одређене тенденције ка подстицању искуствености
иангажовањанаставникауконкретнимзадациманаставе,проценама
и опсервацији, којима осветљавају процесе поучавања и развоја;
утемељеностинапитањимаучесника,испитивањуиекспериментисању
иширем истраживању професије; сарадњи и укључености у размени
знањамеђуедукаторима;повезивањуиреализацијинаставничкограда
са ученицима, као и са испитивањем предмета и метода поучавања;
одрживости и интензивности, подршком моделирањем, коучингом и
решавањем специфичних проблема у пракси; повезивању са другим
аспектимашколскихпромена(Darling-Hammond&McLaughlin,1995).
Питањеиндивидуалнеиликолективнеодговорностиупрофесионалном
развоју наставника, предмет је расправа у теорији и пракси, док се
истиченеопходностпотребаусмереностинадиректнеилииндиректне
бенефите индивидуа, група или школа, које обједињују квалитет
образовања у учионици. Професионални развој је процес у којем
наставници самостално или са другима, разматрају, обнављају своју
дужносткаоагентипроменаучионичкепраксе(Day,1994,p.4).Иако
су наставничка уверења једна од круцијалних детерминанти бројних
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питања професије, а тиме и усавршавања, неоспорно је да се кроз
групниидентитетизаједничкеактивностимогупојачатииунапредити
активностиразвојаинапредовањаушколи.

ШКОЛЕКАОМЕСТАРАЗВОЈАНАСТАВНИКАИ
УНАПРЕЂИВАЊАКВАЛИТЕТА

Успешне школе су оне које препознају изградњу ефикасних
односа наставник–наставник и наставник–ученик (Fullan, 1995).
Брукфилд [Brookfield] (1987, pp. IX−X) наглашава значај повезаности
мишљења наставника и контекста у коме се налази и сугерише
да пракса, структуре и акције никада нису ослобођене контекста.
Предлажућисопственувизијушколабудућности,Патерсон[Patterson]
(1993,p.7)супротстављасадашњеибудућевредностиикатегоришеих
увишевредноснихподручја:отвореностзапартиципацију;отвореност
за различитости; отвореност за конфликте; отвореност за рефлексије;
отвореност за грешке. Свакодневна је упућеност у виду захтева
према ученицима, којима се припремају за активну партиципацију у
друштвознањаиучења,такоданепостојиниједанвалиданразлогда
наставници истих ученика, активно не учествују у професионалном
развојуиостварајуидеједоживотногучења.Школесепромовишукроз
успехесвојихученикаинаставника,онесуместакојаимомогућавају
квалитетуусловимазаразвој,каоиподстрекзауспешнијуоствареност
исхода.Квалитетиреализацијаколективнихплановапрофесионалног
усавршавањанаставника, једансуодпоказатељаодносашколепрема
својимнаставницимаиквалитетуњиховогпрофесионалногразвоја.Оне
представљају константну могућност у повезивању учесника, ресурса
којимарасполажусаунапређивањемњиховихмогућности.

Професионални развој наставника процес је од суштинског
значаја у унапређивању рада школа (Borko, 2004), док је ефикасна
школа значајан предуслов квалитета усавршавања, раста и
развоја наставника. Очигледна међуусловљеност развоја школе
и наставника, поставља бројне, актуелне задатке пред школе,
који се не могу назвати искључиво институционалним. Школа
која негује учење код наставника може се идентификовати према
следећим показатељима: 1. умањује бирократске препреке и правила,
2. има прецизно постављене сопствене циљеве и приоритете које
распоређује,3.обезбеђујенаставницима,ученицимаируководиоцима
веродостојнаипрецизнамерењаученичкепродуктивностиипроцеса
везанихзаразликетихпродуктивности;4.пружамогућностнаставницима
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дазаједничкиуче,вежбајунаученоиевалуирајуисходеусветлуутврђених
циљева (Hawley & Valli, 1999, p. 131). Школе које подстичу учење
наставника,препознатесукаоорганизацијеучења–learningorganizations
(Senge,1999).Поредтогаштонаставниципредстављајуизузетноснажне
фактореипокретачеперсоналногразвоја,наштауказујубројниаутори
(Анђелковић,2017;Day,2002;Guskey,1995;Pavlović,2010;Polovina,2009,
2010;Pešikan,2002),школекаоконтекстисвакодневноградаиделовања,
такође, јесу кључне детерминанте подстицаја развојa нaставника.

Развој наставника у оквиру школе (Тhe School-Based Teacher
Development–SBTD),најједноставнијесеможеодредитикаокапацитет
школе да идентификује образовне потребе наставника, креира
могућности и обезбеди услове за унапређивање професионалног
развоја. Професионални развој наставника на овај начин доприноси
развоју квалитета школе, док школе преузимају део одговорности у
планирању и дизајнирању колективног развоја својих наставника. У
дефинисањуSBTD,ауториповезујунаставничкипрофесионалниразвој
и са универзитетима. Професионални развој у школи (Professional
DevelopementSchools–PRS)представљапокушајобједињавањаделовања
универзитетаишколарадиунапређивањанаставничкогобразовањаи
праксе (Darling-Hammond, 1994), док партнерство између наставника,
директораичлановауниверзитета,такође,уједињујеобразовнутеорију
ипраксу(Villegas-Reimers,2003,р.69).

Успешне школе развијају и негују сарадничке односе, високо
уважавајуразличитостиправонадругачијамишљења.Значајсарадње
у заједници побољшава квалитет школе и унапређује рад њених
запослених.Успешнешколепосвећенесудељењупримерадобрепраксе
итражењуиновативногмишљења.Овајвиталнипроцесуповезивању
и дељењу знања, означен је као срце наставничког професионализма
(DFEE, 2001b). Развој наставника у оквиру школе једним делом је
усмерен на јачање компетнција наставника, али се потребе и развој
учениканеизостављају.Улитератури(Hopkins,West&Beresford,1998,
p.123)серазматрајуутицајинаставника,којимасеподстичеучењекод
свихученика,тосу:1.аутентичниодносикојекарaктеришеквалитет,
отвореностиконгруенција;2.правилаигранице,каоосновеквалитета
добриходноса; 3. планирање, ресурсииприпрема, чија је суштинау
приступимаипланирањудругачијихматеријалазаразличитеученике;
4. наставнички репертоар и стил, који зависе од ученика, контекста,
курикулумаижељенихисхода;5.педагошкиодноси,којиподразумевају
способност наставника да формира професионалне односе у и изван
учионице и усмерени су на унапређивање праксе; 6. рефлексије на
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процесепоучавања,којеобухватајуспособностнаставникадарефлектује
упраксиивреднујепоучавањеиздругихизвора.

Хопкинс [Hopkins], Вест [West] и Бересфорд [Beresford] (1997,
p. 262) су издвојили одређене одлике школа које теже подстицању
усавршавањасвојихнаставника:

1. Унапређивање школа које је фокусирано на унапређивање
квалитетаученичкогучења;

2.Визијашколетребадаобухватисвечлановешколскезаједнице
обострано,икаоученикеиучеснике;

3. Школе под екстерним притиском за променом, проналазе
могућностидаочувајусвојеунутрашњеприоритете;

4. Школе настоје да развијају структуре и створи услове који
подстичусарадњуиоснажујупојединцеигрупе;

5.Школанастоједапромовишуставдасунадгледањеиевалуација
квалитетаодговорностсвихчланова.

УанализамаКристофераДеја[Day](2002)разумевањенаставничког
животаикаријерејеобавезујућерадиподстицањанаставниканаучење
и развој. Свакодневна искуства наставника, норме и услови школе
означенисукаокритичнифакторизаостварењециљева(Еraut,InDay,
2002,р.X).Илустративносуовифакториприказанинаследећојслици:

 

Слика1.Факторикојидоприносеквалитетупрофесионалногучења
(Day,2002,р.4)

Најзначајнијибројовихфактораподстицајаквалитетаналазесеу
школскомконтексту.Каофакторикојиутичунаквалитетпрофесионалног
учењанаставникаиздвојенису:животнаисторија,професионалнакултура
учења ушколи, подршка од странешколских лидера, колега, других
посредника, професионално учење биографија наставника понаособ,
ставовиоучењу, вредности,преференције,наставнапракса, квалитет
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професионалнихактивности,ефикасностучења,каријернефазе,екстерни
утицаји:влада,агенције,медији.

Иако  постоји поменути консензус о обавези усавршавања у
образовању,указујеседанепостојиједанидеаланмоделусавршавања
наставника, већ је фокус на многобројним моделима и проналажењу
оптималногмикса,којијенајделотворнијиупојединачнимситуацијама
(Guskey,1995,р.117).Отворено јепитањедалисвакашколапоседује
ресурсе за развој својих наставника? Либерман [Lieberman] (1994)
издваја неопходнефакторе за изградњу културе подршке ушколама:
развијање норми колегијалности, отворености и поверења; креирање
могућности и времена за истраживања дисциплине; обезбеђивање
могућностизанаставничкоучењесадржајауконтексту;промишљање
о функцијама лидерства и редефинисања лидерстава у школи ради
укључења наставника; креирање и подржавање мреже, сарадње и
коалиције. Контекстуалне варијабле обавезујућа су нит истраживања
и праксе наставника приликом разумевања и унапређивања процеса
професионалногразвоја.

Аутономија наставника есенцијани је услов који дозвољава
наставницима да препознају потребе ученика кроз адаптацију,
експериментисањаииновирањеучионичкепраксе(Lipsky,1980).Развој
индивидуалнихкапацитетауоквирушколаважанјесегмент,безобзира
наконтекстукојемсеодвија,јерразумевањеразвојаирастапојединаца
у поучавању зависи од личне перспективе професије (Kennedy, 1987;
Liston&Zeichner,1991).

Улога директора – Попут наставника, и директори морају
изграђивати личне вештине и компетенције, значајније утицати на
изграњуодносаизмеђунаставникаимогућностиостварењабољихуслова
у школи, у којима ће запослени имати квалитетнији професионални
развој.Одговорностицентралнаулогазаразвојпрофесионалнекултуре
школе и образовног лидерства, припада директору. Односи између
директораинаставникапредстављајумоделсвиходносаушколи,док
је текући и континуирани професионални развоја унутар или изван
учионицедиректноповезансакапацитетимашкола(Day,2002,р.83).

Обавезујућашколскаи законскадокумената–Професионални
развој наставника постао је интегрални део сваке школе, њеног
планирања,реализацијеивредновања.Предвиђенеактивностиусмерене
сунаунапређивањекомпетенцијанаставника,алисуувекусмеренеина
квалитет радашколе.Портфолиопредстављапрофесионалнуобавезу
наставника, којом се започиње годишње планирање професионалног
усавршавања, као што служи и изградњи планова професионалног
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усавршавања.Каомогућностуспешнијерефлексијесопственогделовања
иобразовнепраксе,наставницимасепрепоручујевођењерефлексивних
дневника,којисвојуприменупроналазеиприликомприпремеипланирања
професионалногразвоја.

Етос школе и развој колегијалности представљају елементе
екстерногвредновањарадашколеизначајнисупоказатељиквалитета
радашколе,јерсепозитивнимодносимаподстичупроцесиимогућности
изградње и оснаживања развоја наставника и ученика. Истраживачи
(Little, 1990; Feiman-Nemser, 1983) потврђују да су учење и размена
искуставасадругимнаставницимапостализначајниизвориновихидеја
иизвестанфидбекопракси.Заједничкeвизијeнаставника,истраживања
проблемаусамојпракси,решавањедилемакојесеотварајукрозсарадњу
иудруженаделовања,презентовањеиподелаинформацијасаколегама,
представљају облике професионалног усавршавања, који доприносе
како личном развоју, тако и квалитету и унапређивању рада школе.
Сарадњом, удруживањем и коришћењем искустава наставника, рад
постаје инспиративна конверзација, у којој глас наставника појачава
висинутоналитета.

Неколико је неопходних услова колегијалног развоја ушколи:
постојање истински сарадничког школског контекста; директори
који подржавају напоре; наставници који имају довољно времена за
остварењесвихциљева;каоитоданаставниципролазенекетренингеза
имплементацијумоделаразвоја(Glatthorn,1995).Колегијалностиразвој
односа међу наставницима охрабрује наставнике у размени идеја и
њиховојреализацијиупрактичномсвету.Иаутономијаиколегијалност
наставниканеопходнесуунеговањуиразвојусарадње.Кододређених
истраживача (Beatty, 2000) наилази се на тзв. сарадничку рефлексију
у наставничким групама, као катализатор професионалног раста,
чимесеразвијајузаједницеучењаиорганизационихтрансформација.
Јака језгра школа, која подстичу професионални развој наставника,
јесу групна кохезија наставника, системска подршка наставницима,
сарадничкиодносиирефлексијесаколегамаотренутнојпракси,њеним
проблемима,снагамаислабостима.Оваквивидовирефлексијаукојима
седелеискуства,спроводеистраживања,међусобноучииусавршава,
снажнисуподстицајиразвојашколаинаставника.

РазговорикојисепоследњихгодинаводеуСрбијиоквалитетуи
праведностиобразовањафокусирајусепоредосталогинанезадовољства
постојећомситуацијом(Бауцал,Бабић,2016,стр.7),алииунапорима
промовисањапримерадобрепраксе.3Пприступјеосмишљенсанамером
дасеподстакнеиподржиучењенаосновудобрихпраксиимоделакоји
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суразвијениодстранешколауСрбији,акојичестоостајунедовољно
видљивииискоришћеникаоизвориновацијазаунапређивањеквалитета
образовањауцеломсистему(Бауцал,Бабић,2016,стр.13).

Знања наставника изискују константну надградњу, тако да је
професионалноусавршавањепосталосудбинаиобавезујућадестинација
професије ради унапређивања квалитета. Један од показатеља
значајности ове области, јесте постојећа законска регулатива, то јест
правилници којима се регулише и уређује усавршавање запослених
у школама и предшколским установама. За нешто више од деценије
на простору РС усвојено је чак четири правилника о стручном
усавршавањунаставника,васпитачаистручнихсарадника(Сл.гласник
РС,бр.14/2004и56/2005,Сл.гласникРС,бр.13/2012,Сл.гласникРС
3/2016иСл.гласникРС,бр.81/17).Међутим,поменутимправилницима
нисудефинисанадвапотребнаелемента: (1)начинипоступањапрема
наставницима који не остваре предвиђен број бодова усавршавања и
(2) питање одговорности финансирања професионалног усавршавања
(Анђелковић, 2017). Изостављајући ове важне одреднице, отворен је
простор за могућност проналажења реалног оправдања запослених
у школама за њихову професионалну неактивност. Такође се могу
издвојитинедостацикојиусловљавајуучесталеизменеовихправилника,
а које настају без консултовања и уважавања основних реализатора
процеса усавршавања, запослених у школама. Истраживачки подаци
(Половина, 2009;Џиновић, 2009) усмеравајунапостојећаограничења
у начинима спровођења усавршавања, као и на недовољно адекватан
систем професионалног развоја наставника. У школи се почетна
идеја са варијететомсеминара (могућношћуправљењаизбора), током
петогодишњег периода, претворила се у неку врсту „производног
погона“, који са једне стране подстиче на трку за стицањем законски
прописаних бодова код наставника, док са друге стране представља
могућностзадодатнипосао(Половина,Павловић,2010,стр.9).Значајно
питање за разматрање представља и Каталог програма стручног
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, који је
подлегао аргументованим критикама истраживача (Пешикан, Антић,
Маринковић,2010).
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ЗАКЉУЧАК

Каоникадаранијеуобразовању,постојиснажнапрепознатљивост
потребе за непрекидним професионалним развојем (Guskey &
Huberman, 1995, р. 1). Две деценије касније ова препознавања не
само да нису престала, већ су изузетно нарасла, кроз анализе и
истраживања из теорије и праксе, образовне потребе друштва и
појединаца.Фокусиистраживачатеоретичарајесуразличитиуобласти
професионалног развоја, те су постојећи исходи и истраживачки
резултати продукти оваквих разлика. Ипак треба приметити да
су наставници полазници, а не искључиво ученици, и да су њима
неопходнадиректнаусмерењаутокупрофесионалногобразовања,док
им јеупроцесимапрофесионалногусавршавањапотребноомогућити
аутономностприодлучивањуиодабирупотребнихпрограма, облика
и начина усавршавања. Таквим начинима рада, отвара се пут јачању
компетенција и порасту сврсисходних знања наставника, којима се
поштујеиндивидуалностнаставника.Ефикаснашколаостварујесвоје
постулате тиме што креира услове у којима они могу напредовати,
развијатиколегијалностиаутономијуидоприноситикакосопственом,
такоиученичкомразвоју.Потребадоживотногучењаиразвоја,постала
јесуштинскаодредницанаставничкепрофесије.Међутим,ефикасност
школенеодређујесеискључивоекстерномевалуацијом,већистепеном
задовољства запослених, при чему услови њиховог развоја треба да
постануприоритетнеобластишколе.Разумевањепотребанаставника
иунапређивањеквалитетањиховоградауучионициишколи,основаје
ефикасногразвојанаставника.

Како јевећпоменутодасенеможепоставитизнак једнакости
измеђунаставникаиученика,програмипрофесионалногусавршавања
морају третирати наставнике као полазнике чије искуство треба
поштовати,адискусијеусмераватиикориститикаоправцепозитивних
конфронтација.

Постоји разлика између појмова стручно усавршавање и
професионални развој наставника. Наставникове потребе постале су
водичикаиндивидуализацијиначинаусавршавања, али јенаглашена
одговорност наставника самосталним укључивањем и постојећом
аутономијомуодабируначинаусавршавања.

Ефикаснешколесуместаукојимасеобезбеђујуусловизарад
наставницима, развој професионалних компетенција и остварење
образовнихпотреба.Интеракције,сарадничкиодноси,стицањезнања
кроз заједничке активности суштинске су одреднице колективног
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професионалног развоја наставника. Промене у систему образовања
настају кроз промене које прихвате и подрже наставници. То значи
даонисамиаутономноморајуприхватитиидејудоживотногучењаи
усавршавањарадињеногостварења,докколегијалностисарадњарасту
иразвијајусеушколскомокружењукојекреираусловезањиховразвоја.
У супротном, наставници нису мотивисани на развој. На простору
Србијеучењенјезначајанбројпокушајауређењапрофесионалногразвоја
законскимоквирима,међутим,практичаринисузадовољниобразовном
понудомуобластиусавршавања.Сталнираскоракусавладавањуизмеђу
теоријеипраксепратииовајсегментпрофесијенаставника.Сагласност
дајепотребноунапређиватиипобољшаватиовајсегментпостоји,алина
подручјуСрбијезапобољшањебројнихпитањаобразововно-васпитне
праксенисудонетарешењакојасуприменљива.

Педагошке импликације које се могу издвојити јесу да
изградњом ефикаснешколе професионални развој наставника добија
одликеефикасности,причемујепотребноуважитиијачатиаутономију
наставника. Ефикасан професионални развој наставника у школи
подстакнут је сарадничким односима, заједничким активностима и
истраживањима у самојшколи, док је директор препознат као лидер
којиуспешнимставомпремазапосленимаиподржавањемаутономије
иколегијалности,утиченаквалитетсопственогинаставничкограда.
Такође сеиздвајапрепорукаприликомкреирања законскерегулативе
професионалног развоја наставника, да образовне политике треба да
сеослањајунаискустваипотребенаставника,каоиданајуспешнијим
наставницима треба дати могућност активног учешћа у креирању
програмаусавршавања.
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AleksandraAnđelković

ENCOURAGEMENTANDPERSPECTIVESOFTEACHERS’
PROFESSIONALDEVELOPMENTINSCHOOL

Summary

Thegrowingnumberofauthors,whoexplorethisareafromvarious
aspects, indicate to an undisputed importance of professional development
of teachers.Teachersareconstructiveelementofdevelopment,because the
exclusionoftheirparticipationpreventsstartofprocessesofcareeradvancement
anddevelopment.Inadditiontotheteachersthemselves,manyfactorsaffect
themotivationofteachersforprofessionaldevelopment.Thesubjectofthis
paper,istheschoolcontextasaninfluenceontheprofessionaldevelopment
ofteachers.InmodelTheSchool-BasedTeacherDevelopment–(SBTD),the
schoolisrecognizedasaplaceoflearningthatprovidesopportunitiesfora
continuingprofessionaldevelopmentofteachers.Fromthisperspective,the
focusofthispaperisdirectedonfindingandclarifyingofthefactorsinthe
schoolwhichare(dis)encouragingelementsofteacherdevelopment.

The paper also shows some resources and possibilities of teachers’
professional development in schools. The following basic elements which
influence the quality of teachers’ professional development in schoolwere
discussed: teacher’s autonomy, the principal’s role, mandatory school and
legaldocuments,ethos.

An effective school is an important precondition for the quality of
teacherdevelopment.Aseachschoolischaracterizedbyanumberofspecific
features,originalityinaccesstoteacherdevelopmentisaspecificvarietyof
each. The paper discusses schools as places of teachers’ development and
improvementof theirprofessionalcompetencies.For thesereasonaccent is
puton strongschoolcoresbutalsoon thedesirablewaysofworkingwith
teachersasenticementsforimprovement.Thepossibilitiesforbuildingand
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strengtheningteachers’professionaldevelopmentareintrinsicallyconditioned
bythedevelopmentofschoolthroughinternallydevelopedrelationships.

In key findings based on theoretical analyses and research data
implications which indicate the possibilities for improvement of the
teachers’ professional development in educational practice stand out along
with resources and subjects in school. An efficient teachers’ professional
developmentoccursinnourishingschoolenvironment,whichisrichinteam
andcooperativerelationships,equalchancesforallteachersandinrespectfor
theindividualityofeachparticipant.
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ИЗАЗОВИИСТРАЖИВАЊУОБРАЗОВАЊА

Урадуједатпрегледсавременихсхватањаоискуствимаиистраживању
образовања.Прегледтихсхватањаиемпиријскихискуставадатјеуодносу
на различите нивое и облике образовања. Због сложености одређених
образовнихфеноменаипонекад„тешких“путевадоласкадосазнањазашто
јеодређенообразовањетакосложеноили,рецимо,ефикасноилине,неким
истраживачимасутаквеситуацијеуправопредстављалевеликеизазове.Тако
су постојали евидентни изазови истраживачима на подручјима основног,
средњег, високог и неформалног образовања. Снимити тренутно стање у
образовању,поготовоуслучајевимагдјејевеоматежакприступистраживању
образовањазбогсложеностипроблемаипредметаистраживања,представљаће
изазов бројним истраживачима образовања.Како смо свјесни чињенице да
ниједансистемобразовањанијесавршен,изтогразлогапостојитенденција
дасесталнопреиспитујупредностиинедостаци„таквогитаквог“система
образовања.Евидентнасудваправцадјеловањаистраживачанаобразовање.
Један је у функцији корективног рада, односно отклањања недостатака и
грешакауобразовању, јероносамопосебиниједовољноефикасно.Други
правацдјеловањаодносисенаизазовеонимистраживачимакојижелесвојим
истраживањимаиновиратипостојећисистемобразовања,безобзирадалије
ондовољноилинедовољноквалитетан.Дакле,дабиомогућиликорективне
и иновативне активности у основном, средњем, високом и неформалном
образовању истраживачима се намећу различити изазови. Неки су остали
већ прича из прошлости, док су неки и данас актуелни, а сигурно ће
постојатииизазовиистраживањуобразовањауближојидаљојбудућности.

Кључне ријечи: изазови, истраживање, образовање, корективни и
иновативнирад.

1 drazenko.jorgic@ff.unibl.org
2 margareta.skopljak@ff.unibl.org
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Увод
Развој образовања на било ком нивоу и у било ком облику

подразумијева континуирано праћење исхода образовања. Исходи се
могупратитиупроцесу,алиинакрајуједногобразовногциклуса,на
примјер на крају једног разреда или на крају основне школе. Сврха
праћења исхода је у предузимању одређених корективних, али и
иновативнихмјераупроцесуобразовања.

Праћење развоја и ефикасности образовања неизводљиво
је без емпиријских истраживања. Резултати истраживања управо
помажу актуелнимпросвјетнимполитикамадапредузимају одређене
корективне и иновативне мјере и то све у функцији унапређивања
процеса образовања. Дакле, да се претпоставити да је унапређивање
образовањаусковезаноизаистраживањеистог.

Истраживачима ефикасности образовања постојали су бројни
изазови у прошлости, неки постоје и данас, а вјероватно ће их бити
и у ближој и даљој будућности. Оношто је веома тешко и сложено
истражити или је скоро неухватљиво за истраживање засигурно ће
бити изазов истраживачима. Ту првенствено мислимо на изазове
истраживањуосновногисредњег,високогинеформалногобразовања.

Изазовиистраживањуосновногисредњегобразовања

На учење утичу многобројни фактори, који се могу сагледати
кроз когнитивне, афективне и психомоторне циљеве и исходе учења.
Међутим,оноштосматрамовеомабитнимзаистаћијечињеницадасе
нашешколствоуглавномзасниванаразвојукогнитивнихспособности
ученика,увеликозанемарујућиразвојафективнихспособности.Доказе
за то можемо видјети кроз појаву различитих облика девијантног
понашања дјеце и младих (вршњачко насиље). Због тога сматрамо
значајним да циљеви и исходи учења буду више усмјерени на
афективнообразовање.Хуманистичкапсихологијапредстављаосновно
теоријско полазиште афективног образовања чији је основни циљ
самоостварење.Заафективнообразовањеможесерећидајепретежно
конативно подручје васпитања које се односи на доживљај свијета,
интересе, емоције, усвајање ставова и формирања увјерења ученика
(Milat, 2005; према Buljubašić-Kuzmanović и Gazibara, 2015). Овај
вид образовања треба да се заснива на моралним вриједностима, те
ученичкимпотребама,затимдаподстичесамоактуализацијуиосјећај
властитевриједности.Подстицањемафективногобразовањапрепознаће
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сеновавизијаучењаипоучавањаусмјеренанаученикаињеговепотребе
(Buljubašić-KuzmanovićиGazibara,2015).

Упедагошкојлитературиможемонаићинаистраживањакојасе
баве феноменом дистрибуитивногшколског вођења. Дистрибуитивно
школсковођењеподразумијеваповјерење,сарадњу,бригу,поштовање,
отворену комуникацију свих актера васпитно-образовног процеса
да партиципирају у процесима доношења одлука (Kovač, Staničić i
Buchberger,2014).Важностповезаностишколскогвођењаиуспјешности
школа,наставногкадраипостигнућаученикаутврђенајеирезултатима
PISAистраживањаиз2009.и2012.годинеуоквирукојегседистрибутивно
школсковођењеистичекаоједанодкључнихфакторауспјешнихшкола
(OECD,2010;OECD,2013).Дакле,овакаввидшколскогвођењаукључује
активну партиципацију и сарадњу између наставног кадра, ученика,
стручнихсарадника,родитеља,алиипредставникалокалнесамоуправе.
Утомконтексусходнобибилоистражити,напримјер,ефектекојина
квалитетушколскогвођењамогуиматиразличититиповиинтеракције
школа и јединица локалне самоуправе, као и обиљежја школских
одбораињиховутицајнаквалитетшколскогвођења(Kovač,Staničići
Buchberger,2014).

Важансегментшколскепраксејеиразвојсоцијалнихвјештина
ученика. Један од битних показатеља који има позитиван утицај на
развојсоцијалнихвјештинаученикајеграђанскообразовање.

„У оквиру истраживања Вјерска настава и Грађанско васпитање
у школама у Србији, које је спровео Институт за педагошка
истраживања,ЈоксимовићиМаксић(2003)указујунатодаобразовање
заграђанскодруштвоуоквирупредметаГрађансковаспитањедоводи
добољегразумијевањасопственихпотребаипотребадругих,каои
доунапређењакомуникацијскихвјештина“(Павловић,2006,стр.220).

Наиме,уРепублициСрпскојнаставнисадржајиГрађанскогобразовања
реализујусеоддругогдопетогразредауоквируодјељенскезајенице,у
шестомразредуизавршномразредусредњешколекаозасебаннаставни
предмет.Собзиромнатодасуистраживањауказаланапозитиванутицај
грађанскогобразовањанасоцијалневјештинеученика,овонасдоводи
упитањедалибиобразовањезаграђанскодруштвотребалодабуде
самоједаннаставнипредметилидасециљевииисходиовогваспитно-
образовногпрограмауграђујуусвакинаставнипредметисвеукупну
културушколекаоинституције.Надаље,којенаставнетемебитребало
даобухватаГрађанскообразовањеикакобитребалодасепроцјењују
дугорочниефектиобразовањазаграђанскодруштво(Павловић,2006).
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Упосљедњојдеценијисвевећифокусистраживачајеусмјеренна
улогуродитеља/породиценашколу.„Новавизијаукључењародитеља
концептуализованајекаообухватноиподржавајућепартнерствопородица
–школа“(Половина,2008,стр.153).Уосновиовевизијејечињеницакоја
сетемељинасазнањимадасупородицаишколапримарниимеђусобно
испреплетенимикросистемиукојимасеодвијадјететовживотиразвој,
те се кроз сарадњу родитеља и школе/наставника може афирмисати
друштвенаподршкапородициипородичнимпроцесима,посебноонима
којисурелевантнизаразвојдjеце(Ahuja,2008;премаПоловина,2008).
На основу тога сматрамо значајним истражити улогу и допринос
директораинаставникауграђењупартнерствасародитељима.

Најчешћипроблемиунашемшколствувезанисуизаевалуацију
васпитно-образовнограда.Познатоједапостојеразличитииндикатори
квалитетаиврстеевалуације.Таконапримјер,сусрећемосесапроблем
објективности оцјењивања у разредној настави, гдје је је просјечна
оцјена на нивоу разреда чак и преко 4,5. Да би оцјењивање било
усмјеренонаподизањеквалитетаваспитањаиобразовањанеопходно
је осмислити процес евалуације, затим преиспитивање евалуативних
поступака,улогепојединихактераевалуације,начининтерпретацијеи
кориштењерезултата.

„Утомсмислупотребнојетрагатизаевалуативнимпоступцимакојиће
битипогоднизаунутрашњуевалуацију,укључитиактереобразовног
процесаупроцесевалуацијеибитипогоднизаприкупљањеподатака
о њиховој перспективи, те обезбиједити кориштење резултата у
нормативнесврхе“(RadulovićiStančić,2012,str.261).

Један од иновативних евалуативних поступака је вођење портфолиа.
Основна сврхапортфолиа јеподстицањепраћења сопственогпроцеса
учења. Вођење портфолиа тако даје прилику за саморегулисаност у
учењу,развијањерефлексивности,способностиинавикасамоевалуације
(Pollari, 2000; према Radulović i Stančić, 2012). Портфолио може
представљатиначинивредновањерадаиучења.Портфолиојенамијењен
и ученицима и наставницима. Ученички портфолио обухвата збирку
ученичкихрадоваизкојеможемосагледатиучениковоучење,проблеме
уучењу,односпремапроблематициислично.Наставничкипортфолио
је досије који води наставник о свом раду из ког се могу сагледати
карактеристикењеговограда,напредовање,резултати,дилеме,тешкоће
иначининакојеимјеприступио,идeјезадаљирадислично(Radulović
i Stančić, 2012). Дакле, портфолио представља својеврсну колекцију
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материјаланасталихуприпреми,токоминаконреализацијеваспитно-
образовногпроцеса.

Интеграцијадјецеспосебнимпотребамауредовноваспитањеи
образовањепредстављапроблемкојијеевидентанушколскојпракси.
Истраживања су показала да ученици са посебним потребама имају
значајновишеобразовнихиваспитнихпроблемазаразликуодосталих
ученика,штодоводидонижегстепенасоцијализацијеишколскогуспјеха.
Надаље,наставниципроцјењујудајеученицимасапрепрекамауучењуи
учешћунеопходновишеподршкедасејасноизразењиховепотребеида
добијајуодговарајућуиндивидуалнупомоћуразвојусвојихдруштвених
односа и процеса учења (Bouillet and Kudek, 2015). Дакле, да би се
инклузивнообразовањеадекватнопланиралоиреализовалонеопходно
јепромијенитикултуруиполитикушколе,којабибилаутемељенана
сарадњиипомоћисвихактераваспитно-образовногпроцеса,укојојбисе
свиученициосјећалиприхваћеноиподржаноодстранењеговихвршњака
идругихчлановашколскезаједнице(Bartoloetal.,2007b;премаBouillet
andKudek,2015).

Евидентан проблем средњег образовања огледа се у
недовољној или готово никаквој повезаности са тржиштем
рада, а без тога нема иновативности наставног процеса и
компетитивности ученика. Модернизација и модуларизација
Наставних планова и програма, осавремењивање
васпитно-образовног процеса и стручне праксе која у највећој мјери
одговара потребама послодавца, те развој стручних, генеричких и
трансферабилних компетенција – незаобилазни су правци остварења
система образовања ка свијету рада и његовим изазовима (Dimov i
Vukasović, 2007).Такође,неопходно јеистражитипотребепослодаваца
како би се образовали нови стручни профили или гасили неки од
постојећих,тепреиспитатичитавкорпусуписнеполитике.Неопходноје
иразмислитиопотребиотварањакаријерногцентрачијибизадатакбио
дастручноподржикаријерниразвојученика(Исто).

Очевицисмочињеницедаудјечијимживотима,билодасеради
о основношколским или средњошколским ученицима, доминирају
електронски медији. Разлог томе јешто електронски медији пружају
визуелизацију, динамичне форме и нелинеарне секвенце знања,
активнуиинтераткивнукомуникацију(Ковачевић,2017).Збогтога је
неопходнодаелектронскемедије,којићедјецуоспособитипожељним
вјештинамазасавременоокружење,премјестимоушколскеучионице.
Некеоднајвећихефекатакојенамобезбјеђујеваспитањеиобразовање
путем електронских медија су: повећање пажње ученика, повећање
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мотивацијеиинтересовања,појаваодушевљењасавременимконцептом
наставе,бољеразумијевањесадржаја,повећањеколичине запамћеног
у односу на традиционалну наставу, могућност примјене знања у
новонасталимситуацијама,повратнаинформација,Self-концепт(Исто).
Сходнонаведенимподацима,билобиинтересантноистражитиначине
успјешног медијског описмењавања младих и критички однос према
стереотипним представама које пласирају медији. На тај начин ће
ученицинаучитикакода„читају“итумачемедијскепоруке(Ћерићи
Студен, 2006). На основу анализе недавних иницијатива у медијској
писмености које су покренулиUNESCO, Европска комисија и други,
Перез[Perez]иВарис[Varis]суформулисалиосновнепринципеагенде
чијијециљдаојачадоприносмедијскеписменостиинтеркултуралном
дијалогу. Стога, требало би истражити могућности које медијска
писменост отвара у свијету глобалне комуникације и образовања, те
како потенцијал информационо-комуникацијских технологија може
да побољша приступ и квалитет образовању (Perez and Varis, 2017).
Дакле,једанодосновнихциљевамедијскеписменостијеподстицањеи
развојкритичкогодносаученикапремамедијскимсадржајима.

Изазовиистраживањувисокогобразовања

Поредизазовауистраживањуосновногисредњегобразовања,
постоје и изазови својствени истраживању високог образовања.Неки
одтихизазовапостоједеценијама,некисуактуелнизадњихнеколико
година, док се назиру и неки нови изазови истраживачима високог
образовања. Тренутно стање и перспективе високог образовања
намећу сами по себи одређене изазове истраживању овог нивоа
образовања.Узрочнициизазоваистраживачимамогубитиразличити,
а неки од њих су: економски аспекти финансирања образовања,
показатељиуспјешностиобразовања,релацијепромјенаидруштвених
истраживања овог образовања, студентско ангажовање, напредовања
утзв.„парт-тајм“образовању,инвестирањеуобразовање,вредновање
уобразовању,важностнаучногистраживањаувисокомобразовањуи
сличниузрочници.

Високо образовање уско је повезано и са развојем привреде.
Михајло Бабин је испитивањем потврдио претпоставку да повећање
средставазафинансирањевисокогобразовањаимапозитиванутицајна
развојпривреде(2008).Веомасложенопитањеуистраживањувисоког
образовања је и: Који су најобјективнији показатељи успјешности
у високом образовању? Неки од веома релевантних показатеља
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успјешности у земљама као што су Аустралија, Велика Британија
и Канада су: студентски показатељи, показатељи запосленика,
финансијски показатељи, истраживачки показатељи, показатељи
приступа,показатељизавршетка,ефикасностислични(Vašiček,Budimir
i Letinić, 2007). Важан изазов истраживачима је и природа односа
између промјена у европском високом образовању и истраживања
друштвених наука о високом образовању. Два битна питања у вези
природеовиходносасу:Ковршиистраживањеовисокомобразовању?
иКакоистраживањевисокогобразовањаутиченаполитикуипраксуу
европскомвисокомобразовању?(Deem,2015).Истраживањеангажовања
студенатачестонијекритичкисагледавано.Истраживачиовогфеномена
требадаимајуувидуиутицајенанивоангажованостистуденатакао
што су: етничка припадност, старост, пол, социоекономски статус,
начинживотаивјеровањаисличниутицаји.Поредовихутицајабитно
јеи сагледавање ангажовањаиз углапонашања, каои емоционалних
и когнитивних карактеристика ангажовања (Zepke, 2014). Европски
систем високог образовања има јасну тенденцију повећавања броја
студената–учесникаувисокомобразовању.Поредредовнихстудената
тежња јеидабудештовећиброј тзв. „парт-тајм“ студената (напола
радног времена). С обзиром на пад регрутовања студената на пола
радног времена (случај у Енглеској) велики изазов истраживачима
је и испитивање утицаја као што су старост, пол, година студија и
привредни оквир на напредовање ових студената, како би се боље
разумијевали ови утицаји (Jill, Hugh and Sharon, 2014). Нема сумње
да је инвестирање у високо образовање повезано са запошљавањем.
Јожеф Кабок [Kabok] је истраживао ефикасност постојећег и
новокреираног модела инвестирања. Резултат овог трогодишњег
истраживања на Универзитету у Новом Саду у периоду од 2009.
до 2011. године био је да се сваке наредне године повећавао број
запослених дипломираних студената захваљујући примјени новог
моделаинвестирањаувисокообразовање.Овајмоделјеподразумијевао
укљученоствећегбројастуденатанегоуобичајено,већепропорционалне
трошковепостуденту,већуцијенувисокогобразовањапостудентуи
сличне параметре (Kabok, 2014). ХусеинНанић је анализирао високо
образовање БиХ-а из угла изазова и перспектива у модерном добу.
Он истиче да се БиХ високом образовању намећу бројни изазови,
а неки одњих су и побољшање квалитета и усклађивање поучавања
и учења са ширим друштвеним потребама, те потребама тржишта
рада, повећање броја студената, употреба нових технологија каошто
сумрежникурсевитевиртуелноилимјешовитоучење,промовисање
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европских принципа високог образовања и сл. (Nanić, 2014). Значајан
изазов истраживачима је и препознавање потенцијалних студената
(Mihanović, 2007). У овом случају маркетинг може одиграти битну
улогу. Ефикасност различитих варијанти оцјењивања у високом
образовању као што је нпр. синоптичко оцјењивање такође су један
одизазоваистраживању (Southall&Wason,2016).Врловажнаодлика
високог образовања је да су научна истраживања саставни дио
високог образовања. Кастеланос [Castellanos] и Риос-Гонзалес [Rios-
González] посебно наглашавају важност научних истраживања у
високомобразовањусапосебнимнагласкомнастудијемедицине(2017).

Тренутностањевисокогобразовањаумногимземљама,поготово
неразвијеним,јеукризи.Многимистраживачимаунутар,алииизван
високог образовања „намећу се“ одређени изазови. Они се крећу од
изазоваистраживању„унутрашњости“високогобразовања,пасведо
изазованарелацијамаповезаностиовогобразовањасаглобализационим
процесима,бурнимфлуктуацијаманатржиштурада,веомапромјенљивом
природом људског рада, као и убрзаним научним, технолошким и
друштвенимпромјенама.

Изазовиистраживањунеформалногобразовања

Као што и у различитим нивоима формалног образовања
постојеодређениизазовиистраживачима,такоистопостојеиизазовиу
истраживањунеформалногобразовања.Онисуусловљениразличитим
факторима.Некиодњихсу:садржајиобразовања,временскоиновчано
улагање,мотивиучешћа,стањеобразовања,повезаностсаформалним
образовањем, утицај на развој, улога наставника, упознатост,
укљученост,задовољствообразовањемисличнифактори.

Програми неформалног образовања могу бити од користи и
у функцији изградње мира. Очигледан примјер је студија случаја
из Карамоџе у Уганди (тромјесечни период у 2015. години). У овом
случају програми неформалног образовања су обично постављени
како би омогућили да се учи у околностима и срединама које
ојачавају неједнак приступ формалним образовним институцијама
(Datzberger, 2017). Узорци учешћа, и временског и новчаног улагања
у неформално образовање имају своје сличности, али и разлике у
одређеним европским земљама. Компаративне анализе засноване на
подацимаизанкетеообразовањуодраслихиз2011/12.годинепоказују
да се земље са сличним стопама често групишу, обично показују
високе стопе учешћа у нордијским земљама, ниске стопе у земљама
јужне Европе, средње стопе у англосаксонским земљама и средње-
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ниске стопе у постсоцијалистичкој централној и источној Европи
(Kaufmann, 2015). Истраживање Коскериса [Koskeris] и Каралиса
[Karalis]наузоркугрчкихучесниканеформалногобразовањапоказало
једапостоједвијекатегоријемотива заучешћеуистом,ито: јачање
самопоуздања у вези са континуираним развојем и потреба за
побољшањемијачањемдруштвениходноса(2016).Једнаистраживачка
студија случаја неколицине волонтера показала је какве су њихове
перцепције о учењу у неформалном образовању.На основу резултата
овогистраживањаНорквист[Norqvist]иЛефлер[Leffler]закључујуда
сеподјелаизмеђуформалногинеформалног учењаможепосматрати
каоретардацијаразвојаформалногинеформалногобразовањаудуху
доживотног учења (2017). Невладине организације имају значајну
улогу у попуњавању празнина насталих у формалном образовању.
Такоје,напримјеристраживањеуБразилуоискуствимаимоделима
неформалног образовања у функцији развоја медијске писмености
препознало три димензије медијског образовања, и то: приступ/
коришћење,критичкоразумијевањеипродукцијамедијскихсадржаја
(CaprinoandMartínez-Cerdá,2016).

Изазовеистраживањунеформалногобразовањапрепознајемоиу
региону(нпр.БиХиХрватска).Расправљајућиоповезаностиобразовања
иразвојаПастуовићнаглашавадазастратешкопланирањеобразовања
требаводитирачунаоцјелинидруштвеногконтекста.Онтакођеистиче
какојенедовољноистраженоипитaњeoднoсaизмeђурaзвojaoсoбeи
пojeдинихдимeнзиjaдруштвeнoгрaзвojaмaкaрсeнaчeлнoсмaтрaлодa
jeрaзвojoсoбeпредусловoстaлихрaзвoja (Pastuović,2012).Будућност
цјеложивотногобразовањаувеликозависииодулогенаставника још
уформалномобразовању.Радекаистиче,позивајућисенастатистичке
показатеље, како је чак 3/4 дjeлoмичнo или пoтпунo нeзaдoвoљних
нaстaвникa квaлитeтoмвластитогпeрмaнeнтнoг усaвршaвaњa, гдје се
као проблеми таквог стања истичу: нeдoвoљна кoличина пoнуђeних
сaдржaja,нeдoвoљнамoгућнoстукључивaњaупрoгрaмeусaвршaвaњa,
скрoмнoвриjeмeифинaнсиjскaсрeдствaпрeдвиђeнaзaусaвршaвaњe,тe
слaба oргaнизaциjа цjeлoкупнoг система усaвршaвaњa (Radeka, 2007).
Компаративно истраживање уХрватској показало је да је нeдoстaтaк
слoбoднoгврeмeнajeднaoдoснoвнихпрeпрeкaзaукључивaњeгрaђaнa
OсиjeкaиРиjeкeунeфoрмaлнeпрoгрaмe(Simel,2011).Повратодулагања
уобразовање,односноодулагањауљудскикапитал,веомајесложено
идентификовати,односно„измјерити“.Вeликиjeпрoблeмчињeницaдa
нeмaинфoрмaциjaoзнaњимaстeчeнимнeфoрмaлнимoбрaзoвaњeм,кao
ниoвjeштинaмaстeчeнимискуствoм,кojeмoгубитиважнакoмпoнeнтa
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људскoгкaпитaлa(Šošić,2003).Јединствен,одрживистабилансистем
неформалногобразовањананивоудржавеБоснеиХерцеговинејошније
успостављен.АнализастањанеформалногобразовањауБиХпоказује
поредбројнихрезултата,измеђуосталог,иданијеразвијенасвијесто
значајуиулозименаџментаусекторунеформалногобразовања,тедаје
ононедовољноразвијенодабимоглоодговоритимодернимзахтјевима
тржиштарада(Kuka,2012).

Собзиромнасложеност(не)видљивостиимјерљивостиефеката
неформалногобразовањавеомамного јеизазоваистраживачимаовог
образовања.Истраживање ефикасности је можда највећи међуњима.
Остали изазови вјероватно ће зависити од актуелног стањаи статуса
овог образовања, али и од ефеката формалног образовања, као и од
потребатржиштарада.

Закључак

Корективни и иновативни рад у образовању неизводљив је
без истраживања образовања. Бројна истраживања, кренувши од
њихових различитих врста, парадигми и оријентација извођена су
на свим нивоима и облицима образовања. Тако се евидентна разна
лонгитудинална,трансферзална,квантитативна,квалитативнаимнога
друга истраживања у основном, средњем, високом и неформалном
образовању.

Разне истраживачке студије, акциона истраживања,
експерименти, студије случаја и сличне студије потврђивале су
различито затечена стања ефикасности образовања. Негдје су била
повољна,анегдјенеповољнастањауобразовању.Управосунеповољна
стањаефикасностиобразовањабилаизазовимногимистраживачимада
установеузрокезатеченихстања.

У свимнивоимаи облицима образовањапостојали су изазови
истраживању,некисучакиданасактуелни,доксеистотаконаоснову
одређенихпоказатељаактуелногстањауобразовањуназируиодређени
изазови истраживању у блиској и даљој будућности. Све слабости
формалних и неформалних образовних система неће се тако лако
отклањати ако се не откривају узроци тих слабости. Откривање тих
узрокабићеизазовмногимистраживачимаобразовања.
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DraženkoJorgić
MargaretaSkopljak

CHALLENGESTORESEARCHOFEDUCATION

Summary

The paper presents an overview of contemporary understanding of
experiences and research of education. An overview of these perceptions
andempiricalexperiencesisgiveninrelationtodifferentlevelsandformsof
education.Becauseofthecomplexityofcertaineducationalphenomenaand
sometimesthe“difficult”waysofcomingtoknowwhyeducationissocomplex
or,say,efficientlyornot,someoftheseresearchershavebeenverychallenging.
Thus,evidentchallengestoresearchersinareasofprimary,secondary,high
andnon-formaleducationhavebecomeevident.Tocapturethecurrentstate
ofeducation,especiallyincaseswherethereisaverydifficultapproachto
thestudyofeducationduetothecomplexityoftheproblemandthesubjectof
research,willposeachallengetonumerousresearchersofeducation.Asweare
awareofthefactthatnoeducationsystemisperfect,forthisreasonthereisa
tendencytoconstantlyexaminetheadvantagesanddisadvantagesof“suchand
such”educationsystem.Twodirectionsoftheresearchers’workoneducation
areevident.Oneisinthefunctionofcorrectivework,thatis,theeliminationof
defectsandmistakesineducation,becauseitisnoteffectiveenoughinitself.
Theseconddirectionofactionrelatestochallengestothoseresearcherswho
want to innovate their existing education system, whether it is sufficient
or insufficiently high quality. Therefore, in order to enable corrective and
innovativeactivitiesinprimary,secondary,highandnon-formaleducation,
researchersarefacedwithvariouschallenges.Somehaveremainedastory
fromthepast,whilesomearestillcurrent,andtherewillsurelybechallenges
toresearchingeducationinthenearandfurtherfuture
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УОЧЕНЕПОЈЕДИНОСТИООСТВАРИВАЊУ
НАЦИОНАЛНИХИГЛОБАЛНИХВРЕДНОСТИУ

НАСТАВИ

Аутор у раду разматра о уоченим појединостима о остваривању
националнихиглобалнихвредностиушколиуРепублициСрбији.Хипотеза
одкојејеауторпошаоуовомрадуједасесистематскимнеексперименталним
посматрањем тока наставног процеса могу уочити појединости везане за
остваривање националних и глобалних вредности. Применом протокола
систематског неексперименталног посматрања опсервиран је ток наставног
процесаупрвомразреду(подваодељења)угимназијамауНишу,Крагујевцу
и Новом Пазару. Поред систематског неексперименталног посматрања,
коришћенјерадуфокусгрупама.Уоченоједамногенационалневредностинису
уједначеноприхватљивезасвеиспитанике,односноданационална,етничкаи
верскаприпадностимајуутицајанасхватањеиприхватањеодређенихпојава
каонационалнихвредности.Тако,например,уНовомПазарујеизраженији
позитиванодноспремаприпадностирегиону,негопремаРепублициСрбији.
Ипак, уочљиво је да када су у питању неки национални спортисти (Новак
Ђоковић,кошаркаши,одбојкаши)свипосматранииспитаницисеопредељују
заистенационалневредности.Такођејеуоченодапол,каоиуспехпостигнут
у учењу немају утицаја на избор националних и глобалних вредности.
У Крагујевцу, у етнички чистој средини, има вредности за које ученици
не показују посебан национални интерес. Посебно су непозната научна,
уметничкаикултурнаостварења.

Постављенахипотеза,одкојејеауторпошаоуистраживањујепотврђена,
наосновучегаможемозакључитидасесистематскимнеексперименталним
посматрањем тока наставног процеса могу уочити појединости везане за
остваривањенационалнихиглобалнихвредности.

Кључне речи: националне вредности, глобалне вредности, школа,
наставник,ученик,наставнипроцес.

1 tasicakg@yahoo.com
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ТЕОРИЈСКИОКВИР

 Питање вредности је веома актуелно и друштвено значајно.
Живот у ери глобализације, не само у нашем друштву, довео је до
појаве занемаривања многобројних вредности које представљају
традиционалноблагонакојимајеизграђиванакултура,наука,уметност
и на којима је растао и развијао се наш народ. Тема која се бави
питањима вредности је актуелизована у периоду ослобађања нашег
народаод вековног турског ропства, у учењимаДоситејаОбрадовића
и Вука Караџића. Настављена је преко активности Друштва српске
словесности,СрпскогученогдруштваирадаСрпскеакадемијенаукаи
уметностипасведоданашњихдана.
 Затворени систем институционалног васпитања и образовања,
којијеизграђиванудругојполовини20.века,распаосеиотвориопросторе
за многобројна решења. Појаве које су уследиле су деконструкција
школе, некритичко преузимање туђих (посебно западних) решења.
Уместонекадашњешколе,чијесуглавнекарактеристикеподређеност
строгој матрици формално-научног сазнања, која није остављала
простор појединачним склоностима, садашња школа, васпитање и
образовањеусмеренисунапојединцакојиучидатрагазасобомкакоби
штобољеилакшеизградиосвојеместоудруштву.Тоотварамогућност
појединцудаизграђујеличне,персоналневредности.Ипактонасводи
ка једном од кључних питања: „Да ли неговати опште националне и
интернационалне вредности или препустити случају?“ Ово питање
почињедастварастрепњудалићесенеке(све)националневредности
утопитиуинтернационалневредностииштаћебитисаидентитетом
народакојијесвојудуховност,науку,културуствараовековима.Ново
времеваспитањаиобразовањазахтевасталнопреиспитивањециљева,
задатака,садржаја,програмаваспитно-образовнограда.Такођезахтева
реорганизацијушколе,подстицањеотворенијегодносаизмеђуучитеља
иученикаиизмеђушколеизаједницекаоиукључивањеродитељаи
заинтересованихграђанауостваривањешколскихзадатака.
 Одизузетневажностиједадасеупрвипланморајупоставити
националневредностинајвишегреда:питањавезаназајезик,традицију,
верскупосебност,уметничкевредности,социјалневредности,положај
иидентитетнашегнародауисељеништву.
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ДЕФИНИЦИЈАИКЛАСИФИКАЦИЈАВРЕДНОСТИ

 Посматарано са становишта филозофије, психологије,
социологије или педагогије, сам појам вредности представља
апстрактнукатегорију.Овимпојмом„Означавасенајопштијеверовање
о томе шта је (и колико) ваљано, пожељно, корисно, односно о томе
шта је непожељно и недопустиво“ (sr.wikipedia.оrg, Приступљено: 17.
8.2017).Отудапроистичедасувредностихипотетичкиконструкт,јер
имајусубјективникарактер.
 Уексплоративномсмислужелиморазматратисистемвредности,
а у експликативномсмислу тај системвредностижелимопосматрати
из углова два подсистема: систем националних вредности и систем
глобалнихвредности.

„Слобода, сврховитост и смисао људске егзистенције не могу се
разумети без укључивања у разматрање проблема вредности који
има више својих међусобно повезаних димензија – филозофску,
социолошко-антрополошку, индивидуално-психолошку те се с тога
можеуцелинипроучитисамокомбиновањемразличитихприступа“
(Мимица,Богдановић,1997,стр.658).

 Неки аутори прихватају овакву дефиницију, али указују и на
другезначајнеаспектевредности:„Вредностинесумњивопредстављају
не само један од најважнијих концепата у низу сродних научних
дисциплина,већиједанодосновнихфеноменапсихичкогживотачовека
и једну од најдистинктивнијих људских карактеристика“ (Павловић,
2009, стр. 6). Вредности заузимају централно место у структури
личности појединца и имају велики мотивациони потенцијал који
утиченасвешточовекжели,мислиилиради.„Доношењеживотних
одлука,одређивањециљеваисредставазањиховодостизање,ставови,
идеологије, евалуација, морално суђење, па и социјално понашање
уопште добрим делом јесу детерминисани управо вредностима“
(Пантић,1981,стр.10).
 Нас,уоквируовограда,занимајуглобалневредностикојеимају
општељудски карактер (генеричке, интернационалне, планетарне)
и националне (наше вредности, које карактеришу српски народ и
Србијукаодржаву).Онесеодносенадометељудскогстваралаштва,на
хуманизамислободу.
 Сама синтагма националне вредности указује на нешто што
је нарочито битно за друштво у целини, за нацију, посебност једног
народа.Притомесемислинапроцесе,културу,традицију,накултурну
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баштину, на све оно без чега једно друштво не може бити уочљиво.
Национално васпитање је врло сложен и вишеаспектни друштвени
процес „[...] утемељен већим бројем фактора који утичу на развој
личности,нањеносоцијалносазревање,оспособљавањезастваралачку
раднуактивност,односпремадруштвенојзаједнициунајширемсмислу
речи“(Марковић,2010,стр.32).Имајућитоувиду,определилисмосе,
најпре,данаосновупроучавањабројнихизвораизобластифилозофије,
социологије,педагогије,економије,праваидругихрелевантнихизвора,
извршимо избор и направимо попис (неких) националних вредности.
Сврсталисмоихуследећекатегорије:

а)Очувањедржавногсуверенитетаитериторијалне
 целовитостиземље;

б)МеђународниположајРепубликеСрбије;
в)Уставностизаконитост;
г)НационалниидентитетграђанаСрбије;
д)Природниресурси;
е)Заштитаибезбедностграђана;
ж)Наука,култура,уметност,образовањеиспорт.

 Овајсписаксматрамонепотпуним.Овојесписаккојисеодноси
навредностикојима,ми,уовомрадудајемопосебнупажњуижелимо
њиховоостваривањеушколи.
 Подпојмомглобалневредности,уовомраду,смоподразумевали
појмове који имају универзалну важност, који су свеобухватни,
примењиви за све, општи, усмерени ка свима подједнако. Другим
речима,мислилисмонауниверзалнељудскеипланетарневредности.
Притомесмосеопределилизаследећеглобалневредности:

а)Глобалневредностиопштегкарактера;
б)Глобалневредностирегулисанемеђународнимуговорима;
в)Културно-историјскиспоменициуРепублициСрбијикојиимају

посебну националну вредност, али су заштићени као добра светске
баштине,тетимепредстављајуистовременоиглобалневредности;

г)Споменицикултуреоднепроцењивевредностикојисуналисти
„чекања“проглашењазаглобалневредности;

д)Парковиирезерватикојиимајунепроцењивунационалну,алии
глобалнувредност.
 Наведене националне и глобалне вредности би требало да
представљајуокосницуизборакаконаставнихсадржајауосновними
средњимшколама,такоинасвимдругимнивоимаобразовања.
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МЕТОДОЛОШКИОКВИР

 Циљ рада је уочавање најбитнијих појединости везаних за
остваривање националних и глобалних вредности. Предмет су
националне и глобалне вредности које су уочене систематским
неексперименталнимпосматрањем.
 У раду смо пошли од хипотезе да се систематским
неексперименталним посматрањем тока наставног процеса могу
уочитинајбитнијепојединостивезанезаостваривањенационалнихи
глобалнихвредности.
 Применом протокола систематског неексперименталног
посматрања,опсервиралисмотокнаставногпроцесаупрвомразреду
(подваодељења)угимназијамауНишу,КрагујевцуиНовомПазару.
 Систематсконеексперименталнопосматрањебилојеутемељено
наследећимпоступцима:

• присуство настави и праћење тока наставног процеса, без
мешањаистраживачаутајпроцес;

• вођење разговора са ученицима (на часовима одељенске
заједнице, у току међучасовних одмора, на ходницима, у
дворишту,натротоару);

• покретањедискусија,отварањепитања.
 Истраживач је дискретно ознаком „/“ уписивао уочене
националне и глобалне вредности у протокол посматрања. Овакав
начин евидентирања уоченихпојава није скретаопажњу саговорника
нитијеизазиваосумњузбогевидентирањапроцена.
Табелабр.1–Узоракпосматранихученикапрвогразредагимназије

Седиште
Укупно Пол Успех

бр. % м % ж % Одличан Вр.
добар Добар Довољан Недовољ.

Гимназија
Нови
Пазар

59 100 23 38,98 36 61,01 13 17 16 11 2

Гимназија
Крагујевац 54 100 18 33,33 36 66,66 11 15 13 12 3

Гимназија
Ниш 57 100 22 38,59 35 61,40 14 14 12 14 3

Свега 170 100 63 37,06 107 62,94 38 46 41 37 8
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Уоченепојаве,тј.усвајањенационалнихиглобалнихвредностиу
видуодговора,мишљења,процена,примедбиисл.,суседистрибуирале
наначинприказануследећојтабели.

Табелабр.2 –Дистрибуцијефреквенцијадобијенихподатакао
остваривањунационалнихиглобалнихвредностиунаставиупрвомразреду

гимназије

Посматране
вредности

Јасновидљиво
иконзистентно

уочено

Неколикопута
уочено Нијеуочено

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

1.

Истицање
поносазбог
припадности
Републици
Србији

11 54 57 122 5 - - 5 43 - - 43

2.
Истицање
поносазбог
припадности
свомрегиону

46 54 57 157 2 - - 2 11 - - 11

3.

Истицање
националног
поносазбог
припадности
српском
народу

11 52 50 113 - - - - 48 2 7 57

4.

Истицање
поносазбог
припадности
својојетничкој
заједници

48 54 55 157 - - 2 2 11 - - 11

5.
Истицање
поносана
матерњи
српскијезик

19 54 50 123 3 - 2 5 37 - 5 42

6.

Истицање
поносана
матерњијезик
својеетничке
заједнице

48 54 54 156 5 - 3 8 6 - - 6

7.

Истицање
поносана
национално
ћирилично
писмо

24 39 39 92 5 2 2 9 30 13 16 69
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Посматране
вредности

Јасновидљиво
иконзистентно

уочено

Неколикопута
уочено Нијеуочено

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

8.

Истицање
поноса
коришћења
писмасвоје
етничке
заједнице

48 54 57 159 6 - - 6 5 - - 5

9.

Истицање
поносана
православну
верску
припадност
исрпску
православну
цркву

11 52 52 115 2 - - 2 46 2 5 53

10.

Истицање
поноса
наверску
припадност
својеетничке
заједнице

48 54 55 157 - - - - 11 - 2 13

11.

Истицање
поноса
насрпску
историју
исрпске
историјске
личности

11 54 54 119 16 - - 16 32 - 3 35

12.

Истицање
поносана
историјуи
историјске
личности
својеетничке
заједнице

48 54 55 157 2 - - 2 9 - 2 11

13.
Истицање
поноса
насрпске
спортисте

43 54 57 154 11 - - 11 5 - - 5

14.

Истицање
поносана
спортистеиз
својеетничке
заједнице

48 54 57 159 8 - - 8 3 - - 3
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Посматране
вредности

Јасновидљиво
иконзистентно

уочено

Неколикопута
уочено Нијеуочено

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

15.

Истицање
поноса
насрпске
научнике
инаучна
остварења

14 18 20 52 4 4 5 13 41 32 32 105

16.

Истицање
поносана
научнике
инаучна
остварења
припадника
етничке
заједнице

48 18 20 86 4 4 5 13 7 32 32 71

17.

Истицање
поноса
насрпску
културуи
културне
ствараоце

11 15 12 38 7 7 8 22 41 32 37 110

18.

Истицање
поносана
културуи
културне
ствараоце
етничке
заједнице

27 - - 27 5 - - 5 27 54 57 138

19.

Истицање
поноса
насрпску
уметности
уметничке
ствараоце

16 16 9 41 9 9 3 21 34 29 45 108

20.

Истицање
поносана
уметности
ствараоце
етничке
заједнице

- - - - - - - - 59 54 57 170

21.

Стављање
упрви
плансвојих
националних
вредности

49 54 54 157 - - - - 10 - 3 13
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Посматране
вредности

Јасновидљиво
иконзистентно

уочено

Неколикопута
уочено Нијеуочено

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

Н
ов
и
П
аз
ар

К
ра
гу
је
ва
ц

Н
иш

С
ве
га

22.

Уочљиво
уважавање
општељудских
генеричких
(глобалних)
вредности

59 54 57 170 - - - - - - - -

 Посматраниузоракјеспецифичан,собзиромнабројнаобележја:
• Новопазарска средина је мултинационална и

мултиконфесионална.ОсимтогаовајдеоСрбијејенедовољно
привредноразвијен.Већинаученикасуизградаиприградских
насеља,амањибројјесасела;

• Крагујевачка средина је хомогена у погледу националног
састава становништва. У економском смислу, у задњим
годинама,осетанјепривреднирастиблагиуспонстандарда
становништва. Већина ученика гимназије је са градског и
приградскогподручја;

• Нишкасрединаје,такође,мултиетничкаимултиконфесионална.
Посматраниученицисусаградскогиприградскогподручјаи
хетерогенисобзиромнасоцијалнопорекло.

 Имајућиувидумешовитиетничкисаставпосматранихгрупација,
нисмо,каонезависневаријабле,узималинационалну,етничкуиверску
припадностиспитаника.Желелисмонатајначиндаизбегнемозамкуда
испитаниципосумњајуданамјетоциљ.Једноставносмопрепустили
да и о утицају националне, етничкеили верске припадностиможемо
закључиватиизсамедистрибуцијеподатака.
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РЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊАИДИСКУСИЈА

 Уочљиво је да неке националне вредности нису уједначено
прихватљиве за све испитанике, односно да национална, етничка и
верска припадност имају утицаја на схватање и прихватање неких
појава као националних вредности.Тако, на пример, уНовомПазару
је израженији позитиван однос према припадности региону, него
РепублициСрбији(Видиподаткеизпрвог,другог,трећегичетвртогреда
табеле).Паипак,уочљивоједанационалнаиверскаприпадностнема
утицајанаизборнекихнационалнихвредности.Тако,например,када
суупитањулокалниспортскитимовињиховиљубитељисуготовосви
посматранииспитаници.Истотако,кадасуупитањунекинационални
спортисти(НовакЂоковић,кошаркаши,одбојкаши,реперезентацијеу
свим спортовима) сви посматрани испитаници се опредељују за исте
националневредности.
 Већкодпрвихсусретасаиспитаницима,упроцесусистематског
неексперименталног посматрања, уочили смо да пол испитаника,
каоиуспехпостигнутуучењу,немајуутицајанаизборнационалних
вредности.Истотакојеуочљиводауготовоетничкичистојсредини,
какав је Крагујевац, има националних вредности за које ученици не
исказујупосебнинационалнипоносиопредељење.Посебносунепозната
научнаостварења,каонационалневредности,уметничкаостварењакао
националневредностиикултурнаостварењакаонационалневредности.
Истотако,само39,односно72,22%јепоноснонанационалноћирилично
писмо,докњих13,односно24,07%сенепоноситимписмоминерадога
користи.Овомбројутребадодатии2испитаникакојиимајуиндолентан
односпремаћириличномписму.
 Поред систематског неексперименталног посматрања,
уз бележење уочених појава у протокол, карактер систематског
неексперименталногпосматрањасуималиидругипоступцикојесмо
примењивалиуовомистраживању.Мислимонарадсафокусгрупама(у
оквирукојихсмомоглиуочитибројнепојаве,навођењеинтервјуаитд).
У систематско неекспериментално посматрање смо пошли од
претпоставке да се систематским неексперименталним посматрањем
могу уочити бројни недостаци у погледу васпитања и образовања за
националнеиглобалневредности.Систематскимнеексперименталним
посматрањемсмоуочилиследећенедостатке:
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 1. За ученике посматраног узорка се не може са поузданошћу
тврдитидаимајуизграђенпоносзбогприпадностиРепублициСрбији.
Овајосећај,којисматрамоједномоднајважнијихнационалнихвредности,
различитосеисказујекодразличитихкатегоријапосматранихученика,
како по месту у којем се школа налази, тако и по свим осталим
посматранимваријаблама;
 2.Поносзбогприпадностисвомрегионујеразличитоисказивану
посматранатрирегиона(Ниш,Крагујевац,Краљево).Наиме,уочилисмо
даученициуКрагујевцуиНишуизраженијеистичупоносприпадности
РепублициСрбији,негорегионалнојприпадности,докученициуНовом
Пазаруисказујеискључивопоносзбогприпадностирегиону;
 3. Посматрани узорак испитаника различито је исказао понос
збогприпадностисрпскомнароду.Збогтогајепотребнодакрознаставне
садржаје,крозваспитнииобразовнирадсаученицима,поставитијасну
разлику између државне припадности и националног поноса државе
којој се припада и етничке (као и верске) припадности. Та разлика у
васпитном раду није јасно постављена. Напомињемо да у свету није
тако. Тако, на пример, у Савезној Републици Немачкој се у настави
првенственоразвијапоносприпадностинацијиидржави,азатимпонос
припадностиетничкојзаједници;
 4.Поносзбогприпадностисвојојетничкојзаједницивисокосу
исказивалипосматранииспитаници.Тајпоносзаузимаономестокоје
битребалодаимапоносприпадањузаједничкојдржавиуцелини;
 5.  Понос на матерњи српски језик исказали су посматрани
испитаници у Крагујевцу и у несразмерној већини у Нишу, док су
испитанициуНовомПазару,посебноуслободновођенимразговорима,
исказивали понос на босански језик, мешајући појмове „босански“,
„бошњачки“, „етничко“, „верско“, „регионално“, „локално“ и сл.
Интересантно је напоменути да су наши саговорници у школама у
НовомПазаруистицалидајењиховматерњијезикбосански,алисуу
писанимматеријалимаувећиникористилићириличнописмо,говорили
екавскисадостаистанчаномправилношћуускладусанормамасрпског
језика;
 6.Сличнесупојавеикадајеупитањупоноснаверскуприпадност,
каоинапоноснаисторијскупрошлостиисторијскеличности;
 7. Када су у питању спортисти, у исказаним проценама нема
битних разлика, без обзира на регионалну, националну, етничку и
верскуприпадност.СпортскевеличинепопутНовакаЂоковићаједнако
суомиљенеуНовомПазару,НишуиКрагујевцу.Истојеисаистицањем
поноса на велика имена у науци. Тако, на пример, на лик и дело
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НиколеТеслеиМихаилаПупина једнакосупоноснисвипосматрани
испитаници;
 
 8.Посматранииспитаницинедоводеувезунационалну,етничку,
верску и регионалну припадност када су у питању велика имена у
уметности(глумци,певачи,сликари,књижевнициитд.).
 Уочивширазлике у проценамаиспитаника за неке (конкретне)
националне вредности, одлучили смо се за тестирање путем
непараметријског статистичког поступка χ²теста посебне хипотезе да
постоје значајне статистичке разлике у процени степена изучавања
најбитнијихнационалнихвредностисобзиромнатоукојемместусе
школеналазе(НовиПазар,Крагујевац,Ниш).

Табелабр.3–Разликаупроценамаиспитаникацелогузоркаоостваривању
националневредности(НовиПазар,КрагуjeвациНиш)

Р.бр. Посматраневредности
Јасновидљиво
иконзистентно
уочено

Неколико
путауочено

Није
уочено

1.
Истицањепоносазбог
припадностиРепублици
Србији

122 5 43

71.76% 2.94% 25.29%

2. Истицањепоносазбог
припадностисвомрегиону

157 2 11

92.35% 1.18% 6.47%

3.
Истицањенационалног
поносазбогприпадности
српскомнароду

113 0 57

66.47% 0.00% 33.53%

4.
Истицањепоносазбог
припадностисвојој
етничкојзаједници

157 2 11

92.35% 1.18% 6.47%

5. Истицањепоносана
матерњисрпскијезик

123 5 42

72.35% 2.94% 24.71%

13. Истицањепоносанасрпске
спортисте

154 11 5

90.59% 6.47% 2.94%
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Табелабр.4–РазликеупроценистепенаизучавањавредностиИстицање
поносаприпадностиРепублициСрбијикодученикасобзиромнаместо

становања

Истицањепоноса
припадностиРС

Местостановања

НовиПазар Крагујевац Ниш S

Јасновидљивои
конзистентноуочено

11 54 57 122

9,00% 44,3% 46,7% 100,0%

Неколикопута
уочено

5 0 0 5

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Нијеуочено
43 0 0 43

100,0% 0,00% 0,00% 100,0%

S
59 54 57 170

34,7% 31,8% 33,5% 100,0%
c2=125,83;df=4;p=0,000

 Изоветабелесеможезакључитидајесистематкимпосматрањем
унаставииистакнутоудискусијамауфокусгрупамазапаженодапостоји
значајна разлика између испитаника из различитих места становања
(Новог Пазара, Крагујевца и Ниша) у процени изучавања вредности
Истицања поноса припадности Републици Србији. Наиме, запажено
једајекодвећинеиспитаникаизКрагујевцаиНишајасновидљивои
конзистентноуоченоистицањепоносаприпадностиРепублициСрбији
(46,7%испитаникауНишуи44,3%испитаникауКрагујевцу),доккод
већинеиспитаникауНовомПазарунијеуоченоистицањеовогпоноса.

Табелабр.5–РазликеупроценистепенаизучавањавредностиИстицање
поносаприпадностирегионукодученикасобзиромнаместостановања
Истицањепоноса
припадностирегиону

Местостановања
НовиПазар Крагујевац Ниш S

Јасновидљивои
конзистентноуочено

54 54 49 157
34,4% 34,4% 31,2% 100,0%

Неколикопутауочено 1 0 1 2
50,0% 0,0% 50,0% 100,0%

Нијеуочено 4 0 7 11
36,4% 0,00% 33,5,% 100,0%

S 59 54 57 170
34,7% 31,8% 33,5% 100,0%

c2=8,00;df=4p=0,091
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 Изоветабелесеможезакључитиданепостојистатистичкизначајна
разликаизмеђуиспитаникаразличитихместастановања(НовогПазара,
КрагујевцаиНиша)упроцениизучавањавредностиИстицањапоноса
припадностирегиону.Можесе,даклевидетидајекодвећинеиспитаника
из Новог Пазара, Крагујевца и Ниша јасно видљиво и конзистентно
уоченоистицањепоносарегиону(34,4%уНовомПазаруиКрагујевцуи
31,2%уНишу).
Табелабр.6–РазликеупроценистепенаизучавањавредностиИстицање
националногпоносазбогприпадностисрпскомнародусобзиромнаместо

становања
Истицањанационалног
поносазбогприпадности
српскомнароду

Местостановања

НовиПазар Крагујевац Ниш S

Јасновидљивои
конзистентноуочено

11 52 50 170
9,7% 46,0% 44,2% 100,0%

Нијеуочено 48 2 7 113
84,2% 3,5% 12,3% 100,0%

S
59 54 57 57
34,7% 31,8% 33,5% 100,0%

c2=93,65;df=2;p=0,000

 Из ове табеле се може закључити да постоји статистички
значајна разлика између испитаника различитих места становања
(Новог Пазара, Крагујевца и Ниша) у процени изучавања вредности
Истицањапоносазбогприпадностисрпскомнароду.Можесевидети
да је код већине испитаника изКрагујевца иНиша истицање поноса
збогприпадностисрпскомнародујасновидљивоиконзистентноуочено
(46,0%уКрагујевцуи44,2%уНишу), доккодвећинеиспитаникаиз
НовогПазаранијеуочено(84,2%).
Табелабр.7–РазликеупроценистепенаизучавањавредностиИстицање
поносазбогприпадностисвојојетничкојзаједницисобзиромнаместо

становања
Истицањапоносазбог
припадностисвојој
етничкојзаједници

Местостановања

НовиПазар Крагујевац Ниш S

Јасновидљивои
конзистентноуочено

48 54 55 157
30,6% 34,4,% 35,0% 100,0%

Неколикопутауочено 0 0 2 2
0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Нијеуочено 11 0 0 11
100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
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S
59 54 57 170
34,7% 31,8% 33,5% 100,0%

c2=25,88;df=4;p=0,000
Из ове табеле се може закључити да не постоји статистички

значајна разлика између испитаника из различитих места становања
(Новог Пазара, Крагујевца и Ниша) у процени изучавања вредности
Истицања поноса због припадности својој етничкој заједници. Код
већинеиспитаникајејасноивидљивоконзистенстноуоченоистицање
поносазбогприпадностисвојојетничкојзаједници(35,0%уКрагујевцу,
34,4%уНишуи30,6%уНовомПазару).

Табелабр.8–РазликеупроценистепенаизучавањавредностиИстицање
поносанаматерњисрпскијезиксобзиромнаместостановања

Истицањапоносана
матерњисрпскијезик

Местостановања
НовиПазар Крагујевац Ниш S

Јасновидљивои
конзистентноуочено

19 54 50 123
15,4% 43,9% 40,7% 100,0%

Неколикопутауочено 3 0 2 5
60,0% 0,0% 40,0% 100,0%

Нијеуочено 37 0 5 42
88,1% 0,0% 11,9% 100,0%

S 59 54 57 170
34,7% 31,8% 33,5% 100,0%

c2=76,97;df=4;p=0,000

 Изоветабелесеможезакључитидапостојистатистичкизначајна
разлика између испитаника из различитих места становања (Новог
Пазара,КрагујевцаиНиша)упроцениизучавањавредностиИстицања
поноса на српски језик. Може се видети да код већине испитаника
Крагујевца и Ниша јасно, видљиво и конзистентно уочено истицање
поносанасрпскијезик(43,9%уКрагујевцуи40,7%уНишу),доккод
већинеиспитаникаизНовогПазаранијеуоченоистицањеовогпоноса
(88,1%).
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Табелабр.9–РазликеупроценистепенаизучавањавредностиИстицања
поносанасрпскеспортистесобзиромнаместостановања

Истицањепоносана
српскеспортисте

Местостановања
НовиПазар Крагујевац Ниш S

Јасновидљивои
конзистентноуочено

43 54 57 154
27,9% 35,1% 37,0% 100,0%

Неколикопутауочено 11 0 0 11
100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Нијеуочено 5 0 0 5
100.0% 0,0% 0,0% 100,0%

S
59 54 57 170
34,7% 31,8% 33,5% 100,0%

c2=33,22;df=4;p=0,000

 Изтабелесеможезакључитиданепостојистатистичкизначајна
разлика између испитаника из различитих места становања (Новог
Пазара,КрагујевцаиНиша)упроцениизучавањавредностиИстицања
поносанасрпскеспортисте.КодвећинеиспитаникаизНовогПазара,
КрагујевцаиНишајејасно,видљивоиконзистентноуоченоистицање
поносанасрпскеспортисте.СамокодмалогбројаиспитаникаизНовог
Пазаранијеуоченоистицањепоносанасрпскеспортисте.Закључујемо
давећинаиспитаникаизНовогПазара,НишаиКрагујевцапроцењуједа
сеуспесисрпскихспортистаистичуудовољнојмери.
 На основу приказаних резултата можемо закључити да је
потврђена наша хипотеза да се систематским неексперименталним
посматрањем тока наставног процеса могу уочити најбитније
појединстивезанезаостваривањенационалнихиглобалнихвредности.
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TamaraM.StojanovićĐorđević

THEOBSERVEDPARTICULARASPECTSOFACHIEVINGNATIONAL
ANDGLOBALVALUESINTEACHING

Summary

Theauthordiscusses inhispaper theparticularaspectsofachieving
nationalandglobalvaluesatschoolintheRepublicofSerbia.Thequestionof
valueisverycurrentandsociallysignificant.Lifeintheeraofglobalization,
notonlyinoursociety,hasledtotheneglectofthemanyvaluesthatrepresent
thetraditionaltreasureonwhichculture,scienceandarthavebeenbuilt,and
onwhichourpeoplegrewanddeveloped.Withinthispaperweareinterested
in global values that have a universal character (generic, international,
planetary)andnational(ourvalues,characterizedbytheSerbianpeopleand
Serbiaasacountry).Theyrelatetothereachofhumancreativity,tohumanism
andfreedom.

The starting hypothesis of the author of this paper is that through
systematicnon-experimentalobservationofthecourseoftheteachingprocess
wecanseethedetailsrelatedtotheachievementofnationalandglobalvalues.
Thecourseoftheteachingprocessinthefirstgrade(twoclasses)inthehigh
schoolsinNiš,KragujevacandNoviPazarwasobservedusingtheprotocol
ofsystematicnon-experimentalobservation. Inaddition tosystematicnon-
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experimentalobservation,workinfocusgroupswasused.Ithasbeenobserved
thatmanynationalvaluesarenotequallyacceptabletoallrespondents,andthat
national,ethnicandreligiousaffiliationhasanimpactontheunderstanding
andacceptanceofcertainphenomenaasnationalvalues.Thus,forexample,
inNoviPazarthereisamorepositiveattitudetowardsbeingpartoftheregion
thanoftheRepublicofSerbia.However,itisnoticeablethatwhenitcomes
to some national athletes (Novak Djoković, basketball players, volleyball
players),allobservedrespondentsoptforthesamenationalvalues.Ithasalso
beenobservedthatgender,aswellasthesuccessachievedinlearning,have
noimpactonthechoiceofnationalandglobalvalues.InKragujevac,inan
ethnically pure environment, there are values that students do not show a
specialnationalinterestfor.Especiallyunfamiliararescientific,artisticand
culturalachievements.

Theproposedhypothesis,fromwhichtheauthorwentintheresearch,
is confirmed, based on which we can conclude that the systematic non-
experimentalobservationofthecourseoftheteachingprocesscandetectthe
particularaspectsrelatedtotheachievementofnationalandglobalvalues.

Weconsider thatoursocialcommunity,both in thehomecountryof
Serbia,asinothercountries,needstonourishnationalandglobalvaluesas
muchaspossible.Forthispurpose,theprimaryconcernofallstateorgans
andsocietyasawholeistheprotectionandcultivationofthepurityofthe
SerbianlanguageandtheprotectionandnurturingoftheSerbianletter–the
Cyrillicalphabet.ThismeansthatbothspokenformsoftheSerbianlanguage
–Ekavian,andIjekavianmustbenourishedmoreintensivelythaneverbefore,
aswellasthenameofthelanguage,anditsimportancefortheestablishment
oftheunityofthenationalbeing.Wealsobelievethatitisnecessarytotake
anumberofmeasuresboth at school and inour society inorder tobetter
recognize,nurtureandpreservethevaluesofourpeople.
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ДИЛЕМЕУЧИТЕЉАУДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКОМ
КОНЦИПИРАЊУИРЕАЛИЗАЦИЈИНАСТАВЕСРПСКОГ

ЈЕЗИКАИПРИРОДЕИДРУШТВА

Савремена разредна настава, за разлику од оне у ближој и даљој
прошлости,пружамноговећемогућностиучитељимаиученицимаусмислу
инвентивности и креативности. Свака нова школска година доноси и нове
могућности, а оне траже континуирано усавршавање професионалних
компетенција учитеља. Истовремено, нове могућности отварају и нове
дилемекојеучитељанаводенаунапређивањеквалитетанаставногпроцеса.
Планирање, припремање и реализацијa наставе су у директној вези са
дидактичко-методичком оспособљеношћу учитеља, његовим педагошко-
психолошким и дидактичко-методичким промишљањима и практично-
искуственимзнањима.

Учитељи су често у дилеми коју наставну стратегију да користе у
раду,којиобликнаставноградаиметоду,којимедијиодговарајунаставним
садржајима, како ефикасно користити уџбеник, шта задати ученицима за
домаћи рад итд. Све наведено је интересантно за дидактичко-методичко
конципирање ефикасне наставе уопште, а у овом раду акценат се ставља
наразреднунаставу српског језикаиприродеидруштва.Накрају, када се
свему томе дода и разнородна могућност иновирања наставе примјеном
савремених наставних система, аутори су мишљења да су дидактичко-
методичке дилеме својеврсни изазови учитељима у савременој разредној
настави. У раду аутори посебну пажњу посвећују најчешћим дилемама
које имају учитељи у дидактичко-методичком конципирању ефикасне
разредне наставе и давању смјерница које могу да је унаприједе у
васпитно-образовнојстварности.

Кључне ријечи: дилеме, учитељ, дидактичко-методичко конципирање
наставе,наставасрпскогјезика,наставаприродеидруштва.

1 zelimir.dragic@ff.unibl.org
2 batojenjic@gmail.com
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УВОД

Не постоји наставни предмет у оквиру разредне наставе који
семожетумачитикаопосебноинтересантанученицимаовогузраста.
То може бити само субјективно мишљење, а никако генерализован
став, јер свако дијете има своја интересовања, потребе и афинитете.
Сваки наставни предмет захтијева од наставника добро планирање,
креативност у припремању и реализацији његових садржаја. Све то
заједностављанаставникаудилемеприликомпланирања,дидактичко-
методичког конципирања и саме реализације наставе. Акценат у
овомрадустављенјенадидактичко-методичкоконципирањенаставе
српскогјезикаинаставеприродеидруштва.Сличностизмеђуовадва
наставна предмета налазимо у историјској чињеници која доказује
да су се садржаји садашњег наставног предмета природе и друштва
некадареализовалиуоквириманаставeматерњегјезика.Описиванесу
иобјашњаванепојавеоприродиидруштвукрозразличитеговорнеи
писаневјежбе.

Данасговоримоодвазасебнанаставнапредмета,српскијезики
природаидруштво.Иакосусадржајикојисеуњимаобрађујуразличити,
постојемногизахтјевиудидактичко-методичкомконципирањунаставе
овихпредметакојеучитељтребадапознаје.Зауспјехусвакомпослу
пресудно јеприпремање.Тако јеиунаставномпроцесу,којићебити
успјешнијиуколикоједоброосмишљениконципирансадидактичко-
методичкогаспекта.

Знајући да је квалитет наставе српског језика и природе и
друштва у директном односу са њиховим припремањем, учитељ ће
приликом дидактичко-методичког конципирања врло често бити у
дилеми.Збогтога јенеопходнодапрворазјаснимошта је тодилема.
Према Речнику српскохрватскога књижевног језика (1967) дилема
представља положај са двије могућности у којем треба неизбјежно
одлучитихоћелисеузети једнаилидруга (колебањеуодлучивању).
Дакле, у дилеми је онај који може да се одлучи за једну од двије
могућности.Конкретно,уприпремањунаставенаставникможебитиу
дилемидалићепримијенитигрупниобликрадаили,примјераради,
радупаровима(тандемима).Значењеријечидилеманисмопронашли
у значајнијој педагошкој литератури, првенствено уЕнциклпедијском
рјечнику педагогије нити у Педагошкој енциклопедији. Истовремено,
у неколико доступних рјечника појам дилема није објашњен.Крстић
пише „[...] првобитно, недоумица око избора између двије подједнако
непријатне могућности. Употреба се проширила на недоумицу око
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избораизмеђудвије(иливише)билокаквемогућности“(1996,стр.139).
Значи,некадаседилемомсматраоизборизмеђунеугоднихситуација,
а данас се дилемом сматра и избор између различитих могућности
(варијанти).Суштински,измеђувишемогућностиилиситуацијаможе
сеизабрати једна.Даљетумачењедилеменаводилобинаобјашњење
интраперсоналногконфликта.

Стога сматрамо да је важно истаћи да учитељи приликом
дидактичко-методичког припремања и реалазације наставе српског
језикаиприродеидруштвамогу(илитреба)даизмеђувишемогућности
изаберу једнукојаћедатинајбољеефекте.Много једилемакоје сеу
припремањунаставеналазепредучитељом,аудаљемтекстунекеод
њихћебитивишеописане.

ДИЛЕМЕУЧИТЕЉАУРЕАЛИЗАЦИЈИНАСТАВЕСРПСКОГЈЕЗИКА
ИПРИРОДЕИДРУШТВА

Када је упитањудидактичко-методичкоконципирањенаставе
српског језика и природе и друштва, сматрали смо да се најчешће
дилеме које имају учитељи односе на одабир наставних стратегија,
адекватностобликаиметоданаставнограда,примјенунаставнихмедија
исавременихнаставнихсистема,темогућностинтеграцијенаставних
садржаја.

Којунаставнустратегијуодабрати?Стратегијапредстављаједан
одпутевакојиводидопостизањациљаунаставиодређеногпредмета.
Припремајући се за наставни час, за реализацију сваке наставне
јединице,неопходнојепоставитициљ.Премациљусеувијекиде,ада
биседоњегадошлопосебнојеважноодредитинајбољустратегију.Ово
заистаможебитипроблем,тачниједилемазанаставника(учитеља)о
томекојајенајбољастратегијадабиседошлодоциљакојијепостављен
у складу са захтјевима наставног плана и програма. Као прво, може
да бира између традиционалних и савремених наставних стратегија.
Уколикосеодлучизатрадиционалнинаставнирад,наставанећебити
многоинтересантна,аактивностученикаћебитисведенанаминимум.
Уколико се одлучи за некиновии савременији наставни рад,могуће
јеизабратинекуодсавременихнаставнихстратегија.ЈењићиДрагић
(2017) објашњавајушест савремених наставних стратегија у настави:
стратегијеучења,стратегијепоучавања,стратегијестварања,стратегије
доживљавања и изражавања доживљеног, стратегије вјежбања и као
шестунаводестратегијуувјежбавањауотворенимпросторима.
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Слика1.Примјенастратегијеувјежбавањауотвореномпростору

Кодпојединихаутораналазимоподјелунаставнихстратегијау
којимасенеописујеувјежбавањенаотворенимпросторима.Свакаод
наведенихстратегијаимасвојеспецифичностиунаставномраду.Дилема
учитељајестекојустратегијуизабрати,јерусвакојнаставнојјединици
српскогјезикаиприродеидруштвамогућејеизабратиипримијенити
различитестратегије,аускладусаприродомнаставнејединице.

Којенаставнеметодекористити?Пролазећикрозпроцескојимсе
наставнициоспособљавајузанаставнирадонистичузнањаонаставним
методама које могу примјењивати у наставном процесу. Самим тим,
теоријскиипрактично,ониучеоправилнојпримјенинаставнихметода,
о њиховим предностима и слабостима. Приликом избора и примјене
наставнихметоданаумутребаиматисљедеће:специфичностипредмета
којепроизилазеизњеговепрограмско-садржајнеоснове,специфичност
одређенетеме,образовно-васпитнециљевеизадаткенаставнејединице,
узрастученикаињиховапредзнања,интелектуалнемогућностиученика
уодјељењу,бројностученикауодјељењу,временскодимензионирање,
стручнуидидактичко-методичкукомпетентностучитељаиматеријалну
опремљеност школе (Милутиновић и Вучковић, 2017). Управо због
тога што свака метода има добре стране и недостатке, наставник ће
пријеодређивањаметодазаконкретаннаставничасморатидаодреди
циљ,задатке,расположивемедије,обавезноуважавајућипредзнањаи
способностиученика.„Једанодбитнихпроблемараданаставникаједа
одабереипримијениадекватнепоступкекојићеподстицатиодређене
процесесазнавањаиучења“(ĐorđevićiPotkоnjak,1988,str.283).Узајамни
односи ученика и наставника сигурно одређују успјех у сазнавању.
Проблемјеучињеницидамеђудвадесетакученикауодјељењупостоје
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великеразликеуњиховимпсихофизичкиммогућностима.Појединим
ученицимавишеодговарапосматрање,другивишеразумијукадачитају,
некимученицимаодговаравишесамосталнограда,другимјепотребно
вишепоучавања,итд.Стогасеучитељналазиудилемикојуметодуили
којеметодекориститиунаставномпроцесу.Обичносенаједномчасу
користивишенаставнихметодаиуразличитимваријантама.

Иакојеранијенаглашеноданаизборнаставнихметодаунастави
значајноодређујуциљ,задаци,наставнимедијииспособностиученика,
ваљаистаћииспецифичностнаставногсадржаја,паисамогнаставног
предмета.Методичарисеуглавномслажудајеуразреднојнастависрпског
језика корисно примјењивати дијалошку методу и текстовну методу.
Садругестране,унаставиприродеидруштва,посебномјестозаузимају
методезаснованенапосматрању.Алитонезначидаунастависрпског
језика неће бити метода заснованих на посматрању или практичних
радова или да у настави природе и друштва неће бити вербално-
текстуалних метода. Дилема учитеља се односе на то како повезати
вишенаставнихметоданаједномнаставномчасу,односнокојенаставне
методећедатинајбоље ефектеприреализацијиконкретних садржаја
наставе.

Којиобликрада јеадекватанзаконкретнунаставну јединицу?
Одсвихнаведенихдилемауовомрадуиовадилемајечестоприсутна
у наставној пракси. Опште је познато да наставници у раду бирају
између фронталног, групног, рада у паровима или индивидуалног
обликанаставнограда.Требалобидасеобликнаставноградаодређује
на основу циља, задатака, квалитета и квантитета медија и узраста
ученика.Утисакједатонијекључуизборуобликанаставнограда,већ
просторнираспоредклупауучионици.Такоседешавадаседужипериод
примјењује фронтални облик наставног рада, ученици дуже сједе у
групама,иакосеприпремирадупаровимаилигрупама.Оваквупраксу
требаизбјегавати,арадитиускладусапотребама(понекадижељама)
ученика.Дакле,умјестодилемекојиобликрадаћесекористити,дилема
можебитиокосамеорганизацијенаставноградауопште.

„Организацијунаставноградаодређујупосебнедидактичко-методичке
саставнице;сједнестране,односиучесникаунастави:међудјеловање
–интеракција,сарадња–коакцијаисаморад–аутоакција,асдруге
стране, непосредноипосредноорганизованнаставнирад“ (DeZan,
2005,str.293).

Наставасрпскогјезикауразреднојнастави,каоинаставаприродеи
друштва,имајунебројеномногосадржајакојимогуразвијатиинтеракцију
коакцију и аутоакцију. Колико и како ће се оне развијати зависи од
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дидактичко-методичких и педагошко психолошких компетенција
наставника. Овдје се може констатовати да је постојање дилеме у
изборуобликанаставноградазаистапожељноаконаумуимаморазвој
кооперативниходносамеђуученицима.

Колико и које наставне медије употријебити? Ово је за
наставнике увијек интересантно размишљање, истовремено и
дилема. Садржаји наставе природе и друштва омогућавају да се у
наставном процесу употребљава велики број медија, а слично је
и са наставом српског језика. Међутим, неће бити много ефеката
ако се у настави користи претјерано велики број медија. Пожељно
је за сваку наставну јединици припремити и примијенити
оптималне наставне медије.Шта је оптимално, то је кључна дилема
заучитеља.

Слика2.Коришћењенаставнихмедијаприинтерактивномраду
ученикаунастави

Важнојезнатикојемедијешколаиманарасполагању,апосебно
колико их има. Битна је сарадња између наставника, у смислу да не
планирају истовремено коришћење истог медија у исто вријеме. На
примјер,немогузачассрпскогјезикапланиратипричањедогађајана
основуслике,акоједругинаставникпланираокориститиистусликуу
истовријеме,аушколиимаједнатакваслика.Сличнојесаприказивањем
филма, графофолија или појединих тродимензионалних медија којих
у школи нема много. Како би се ово превазишло наставници често
припремајућинаставуприпремајуимедијекојећекориститиунастави.

Којинаставнисистемпримијенити?Овопитањеозначававрло
интересантнудилемууприпремањусавремененаставесрпскогјезикаи
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природеидруштва.Одавнојеконстатованодатрадиционалниприступ
радунеможедазадовољисавременезахтјеве,алиидаљетрадиционална
наставазаузимадоминантномјестоунаставномпроцесу.„Последњих
година пажња већег броја педагога усмјерена на конструкцију
и емпиријску провјеру вриједности и ограничења нових модела
наставнограда“(Бранковић,2005,стр.123).Стимувезивидљивоједа
многобројнаистраживањаидууправцуподизањаквалитетанаставе,
алиивриједностикојеимајуразличитинаставнисистемиусавременим
условима.Чињеницадарезултатимногихистраживањанисудоступни
наставницимаразредненаставепредстављасвојеврснипроблем.Наиме,
крозтосеможеуочитинедостатакилислабостуиновирањунаставног
рада(заједаниливишенаставнихпредмета).Аконаставниксатимније
упознат,онћерадитикаодатеслабостиинема.Нисуистиефектиакоу
настависрпскогјезикаиприродеидруштвапримјењујемоегземпларну,
проблемску, респонсибилну, игролику, наставу различитих нивоа
сложености итд. Дакле, данас је познато више наставних система, а
дилеманаставникакојидапримијенизависипрвенственоодпедагошко-
психолошкеидидактичко-методичкеоспособљеностиучитеља,азатим
и од природе наставног садржаја, узраста ученика и других битних
фактора.

Овдје дилеме имају два смјера. Први је да ли радити у
традиционалним оквирима, гдје ће учитељ бити у центру наставних
активности,гдјећедоминиратифронталнирад,предавачканаставаи
вербалнеметоде, или одлучити се за реализацију наставе примјеном
некихсавременихнаставнихсистема.Акосеодлучизапрвуваријанту,
више дилеме неће бити. Учитељ ће у дидактичко-методичком
конципирању наставе припремити шта ће да „прича и објашњава“
ученицима и да то визуелно поткријепи. Ако се одлучи за другу
варијанту,некиодсавременихнаставнихсистема,дилемајекојисистем
одабрати.

„Сваки наставни систем одликује се одређеном својеврсном
структуром веза и односа између основних фактора или чинилаца
наставе (ученика, наставних садржаја и наставника). Однос између
главних фактора наставе може бити различит, на основу чега се и
развијавишенаставнихсистема“(БранковићиИлић,2004,стр.235).

Интеграцијусадржајанаставеприродеидруштваисрпскогјезика
могуће је обогатити и садржајима наставе музичке културе. Многе
пјесмекојесеобрађујуначасовимамузичкекултуре,каоиуметничке
композиције које су инспирисане биљним и животињским свијетом
,,[...] буде одговарајућа осећањадоприносећи развијањуљубавипрема
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природи и свести о потреби њеног очувања“ (Павловић и Сарајлић,
2014, стр. 667). Познавањем наставних система са свим њиховим
предностимаинедостацима,учитељћеускладусасадржајиманаставне
јединицебиратиизмеђукомпјутеризоване,програмиране,проблемске,
респонсибилне,инклузивнеидругихнаставнихсистема.Стимувези
јасно ће да разграничи која наставна јединица се може или не може
реализовати,примјеномодређеногнаставногсистема.

Да ли и колико користити међупредметну интеграцију? Ова
дилемасејављанаосновупроучавањанаставнихплановаипостављених
исхода учења. У разредној настави се могу интегрисати различити
предмети, али ваља имати у виду могућност унутарпредметне
интеграције.Дилемаучитељајестекојесадржајеразличитихнаставних
предметаинтегрисатиикаквесумогућностиинтегративногприступа
настави. Посебну пажњу овој проблематици посвећује Бањац који,
измеђуосталог,пишеда:

„[...] предмет Природа и друштво (Свијет око нас) је компилација
врлоразличитихсадржајаразнихдисциплина(географије,историје,
ботанике, зоологије,физике, хемије).И учењеписмености обухвата
читање и писање, математику, аритметику, геометрију, алгебру“
(Бањац,2015,стр.85).

Није спорно да постоји цијели низ наставних јединица, па
и наставних тема, које семогу интегрисати како би се у потпуности
остварилипостављенициљевинаставе.Издвајајусесадржајинаставе
природеидруштваисрпског језика.Садржајиприродеидруштвасу
одличнаосновазаразличитеговорнеиписаневјежбеунастависрпског
језика.Примјераради,причањенаосновуслика(везанезасадржајеиз
природеидруштва)сацјеловитимсадржајем,причањедогађаја(догађај
издруштва),причањенаосновудатогпочетка,датихријечи(натукница)
исличноштојеувезисасадржајиманаставеприродеидруштва.

ЖелимирЖ.Драгић,СлавишаВ.Јењић

230



Табела1.Јединстводилемакојемогуиматиучитељиудидактичко-
методичком конципирању наставе српског језика и природе и друштва
Дилемеучитељао: Конципирањенаставе

српскогјезика
Конципирањенаставе
природеидруштва

Одабирунаставних
стратегија.

Којунаставну
стратегијукористити?

Кадапримјењивати
стратегијурадау
отвореномпростору?

Адекватности
примјенеоблика
наставнограда.

Могули
индивидуализовати
наставуили
индивидуално
планиратинаставни
рад?

Којесупотребеза
промјенуоблика
наставнограда?

Употребенаставних
метода.

Далијепотребно
увијеккористити
вербалнеметоде?

Накојиначин
користитипрактичне
радовеученика?

Коришћењу
наставнихмедија.

Далиприпремљени
наставнимедијичине
наставудовољно
савременом?

Далиједовољното
штојеприпремљено
однаставнихмедија?
Којеизворезнањамогу
даприпремеученици?

Примјени
савремених
наставнихсистема.

Којинаставни
системефикасно
примијенити?

Постојели
одговарајућимедији
заодређенинаставни
систем?

Интеграцији
наставнихсадржаја.

Можелисе
интегрисатисадржај
учењасасадржајима
другихпредмета?

Сакојимнаставним
предметомреализовати
интеграцију?

 
 УТабели1јеприказаннизнајчешћихдилемакојеучитељиимају
упроцесуконципирањанаставесрпског језикаиприродеидруштва.
Дилемаимасвакакојош,аонепроизилазеизприродесадржајанаставног
предмета
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ДИЛЕМЕУЧИТЕЉАУРЕАЛИЗАЦИЈИНАСТАВЕСРПСКОГ
ЈЕЗИКАИПРИРОДЕИДРУШТВА

У односу на дилеме које се односе на дидактичко-методичко
конципирањенаставесрпскогјезикаиприродеидруштва,дилемеувези
сасамомреализацијомсадржајанаставеизовадвапоменутанаставна
предмета фокусиране су на објективност вредновања резултата рада
ученикаупроцесунаставе,наадекватностдомаћезадаћеина„узорност“
учитељаунаставномраду.

Какобитиобјективанувредновањурезултатарада?Овудилему
имају наставници почетници, али и искусни наставници у наставној
пракси. У току припремања наставе биће припремљени и задаци за
провјеру резултата рада, односно за вредновање наставног процеса.
Приликом вредновања учитељ би требао бити сигуран у то да није
ученикаоштетиоусмислуоцјењивања,дајеизбјегнутовредновањена
основуранијестеченесликеоученикуислично.

„Наставникподлијежеореол-ефекту(хало-ефекат),атојепреношење
општег утиска о личности на њене појединачне особине. Ако је
наставников општи утисак о неком ученику повољан, он ће и ону
учениковуактивносткојајеисподпросјекависоковредновати.Хало-
ефектучестоподлијежуучитељикаднаосновууспјехаученикаиздва
три„главна“предметапреносетуоцјенуинадругепредметеукојима
јестварниучениковуспјехдругачији“(Вилотијевић,2004,стр.250).

Искуство показује да постоји интеграција наставних садржаја,
каоитрансферзнања,алинијепотребнодаученицикојиимајуодличну
оцјенуизсрпскогјезикаимајутаквуоцјенуиизприродеидруштва,и
обрнуто.Овадванаставнапредмета,узпочетнунаставуматематикеу
разреднојнастави,сматрајусе„главним“.Учитељнетребабитиудилеми
далиученицитребајуиматиприближноистеоцјенеизовихпредмета,
већдалиобјективновреднујерезултатерадаученика.Наравно,потребно
једапазитиинагрешкуконтраста,тачнијенаситуацијуукојојоцјена
достазависиодтогадалиученикодговарапослијеодличногилислабог
одговорапретходногученика.

Да ли и шта задати за домаћу задаћу? На ову дилему треба
обратити пажњу у току реализације наставе. Наиме, учитељ у току
припремањанаставепланираштаћеученицидаурадезадомаћирад.
С тим у вези, могуће је планирати задатке за понављање обрађених
садржаја,корективнезадатке(какобисеотклонилипогрешносавладани
садржаји),задаткекојимаћесестећиноваилиповећатипостојећазнања
итд.Интересантнојезапитатисеималипотребедасесвимученицима
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задаје исти домаћи рад или је боље диференцирати задатке. Ако се
диференцирају задаци, објективно може бити проблем код млађих
ученикаосновнешколе.Стварностједамлађиученициинисусигурни
шта треба да ураде код куће, па често „консултују“ друге ученике о
својимобавезама.Утомслучајуученицимогудаурадезадаткекојене
требадараде.

Неријетко у новијој методичкој литератури налазимо дилему
требалиуопштезадатидомаћирад.Отомеуовомрадунећемосудити,
али се отвара друго промишљање.Наставник ће у току дидактичко-
методичкогконципирањанаставеприпремитизадаткесапретпоставком
одопунизнањакојанисуупотпуњенаутокунаставногчаса.Међутим,
акоученицисавладајунаставнесадржајеупотпуностидомаћираднеће
битипотребан.Наставниктребадаодлучиодомаћојзадаћитекнакрају
наставногчаса.

Да ли је учитељ добар примјер ученицима? Сваки учитељев
покрет и активност су модели понашања које неријетко преузимају
ученици.Заученикемлађегосновношколскогузрастаучитељјеидоли
„светиња“,иучитељитребајубититогасвјесни.

„Наставникможе да будемоделмладима како да се марљиво ради
иучи,алиикакосегријеши,итоизнајбољихнамјерадасенешто
урадидобро.Дјецаушколинеучедабудусамонајбољи,већтакође
учеитокакодасепонашајукададоживенеуспјех“(Stojaković,2007,
стр.40).

Какосепонашатиакоученикпоставипитањенакојеучитељне
знаодговор,илинијесигурандазна?Унастависрпскогјезикатомогу
битипитањаувезисаживотомилидјеломнекогписца,аунаставни
природеидруштваувезисанебескимтијелимаилинекимдогађајима
изпрошлости.Нијереалнорећидаучитељсве знаида требасведа
зна,аликакосепонашатиудатојситуацијијестедилема(илитрилема)
– рећи да не зна, игнорисати питање или покушати избјећи одговор.
Уконтекстудоброгпримјераученицима,учитељможеиматиидруге
недоумице.Некеодњихсу:какодатражиодученикалијепописање
акоисамнепишелијепо;какваједикцијаучитељаиштазахтијевати
одученикауњиховомизражавању;далијеузоранпримјерученицима
кадасеобрађујутемеизприродеидруштвакаоштојезаштитаздравља,
хигијенаитд.
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ЗАКЉУЧАК

Наведене и описане дилеме не представљају једине дилеме
учитељауконципирањуиреализацијинаставесрпскогјезикаиприроде
и друштва. Представљене су оне које се, према мишљењу аутора,
најчешћеманифестујуујединственомпроцесупланирања,припремања
и реализације разредне наставе. Интересантно би било провести
емпиријско истраживање које би утврдилофреквентност ових, али и
другихдидактичко-методичкихдилемаудизајнирањунаставесрпског
језикаиприродеидруштва.

Иако су дилеме сврстане у двије категорије (дилеме у
дидактичко-методичкомконципирањуидилемеуреализацијинаставе
српског језика и природе и друштва), не може се тврдити да учитељ
неће имати дилему у реализацији наставе ако је исту отклонио у
њеномконципирању.Наставајединамичанпроцесукојојнаставникне
можепредвидјетисвакуситуацију,интересовањаипитањаученикаи
максимумрезултатарада.Акосенеможесвепредвидјетиочекивати
једилемеусмислукакорадити,штаиколикопримјењивати,накоји
начинутврдитидалисуостваренирезултатиускладусаочекивањима.
Накрајусеможеконстатоватидаједобропостојањеодређенихдилеме
код учитеља, јер то значи да учитељ има могућност (која захтијева
методичку компетентност) да бира најбоља рјешења за ефикасност
разредненаставе.
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ŽelimirŽ.Dragić
SlavišaJenjić

TEACHERS’DILEMMASINDIDACTIC-METHODOLOGICAL
CONCEPTUALISATIONANDPERFORMANCEOFTHESERBIAN
LANGUAGEANDSCIENCEANDSOCIALSTUDIESTEACHING

Summary

Contemporary classroom teaching, unlike the one in the near and
far past, providesmuch greater opportunities for teachers and students in
termsofinventivenessandcreativity.Eachnewschoolyearalsobringsnew
opportunities, and they require continuous improvement of professional
competencies of teachers. Simultaneously, newopportunities openup new
dilemmas that lead teachers towards improvement of the teaching process
quality.Planning,preparationandperformanceofteachingaredirectlylinked
with the didactic-methodical competence of teachers, their pedagogical-
psychologicalanddidactic-methodologicalthinkingandpractical-experiential
knowledge.Teachersoftenhaveadilemmaastowhichteachingstrategythey
shoulduse in theirwork,whichformof teachingworkandmethod,which
mediacorrespondtotheteachingcontents,howtousetextbooksefficiently,
whattoassigntostudentsforhomework,etc.Alltheaforesaidisinteresting
fordidactic-methodologicalconceptualisationofefficientteachingingeneral,
andinthispaperemphasisisplacedonclassteachingoftheSerbianlanguage
andscienceandsocialstudies.Finally,whendiversepossibilityofinnovating
theteachingusingmodernteachingsystemsisaddedtoallthis,theauthors
believethatthedidactic-methodologicaldilemmasareasortofachallenge
forteachersincontemporaryclassroomteaching.Inthispaper, theauthors
pay special attention to themost common dilemmas that teachers have in
thedidactic-methodologicalconceptualisationofefficientclassroomteaching
andgivingguidance that canenhance the classroom teaching in teaching-
educationalreality.

ЖелимирЖ.Драгић,СлавишаВ.Јењић

236



СоњаС.Каурин1DOI10.7251/TOMNIS1701237K
УниверзитетуИсточномСарајеву  Оригиналнинаучнирад
ФилозофскифакултетПале
Катедразапедагогију

ЦИЉНЕОРИЈЕНТАЦИЈЕУУЧЕЊУИОСЈЕЋАЈЛИЧНЕ
НЕКОМПЕТЕНТНОСТИКОДУЧЕНИКАВИШИХ

РАЗРЕДАОСНОВНЕШКОЛЕ

Циљистраживањабиојеиспитатиразвијеностциљнихоријентацијау
учењуиосјећајаличненекомпетентностикодученикавишихразредаосновне
школе.Циљнеоријентацијесусагледанекрозприсуствоизведбено-избјегавајуће,
изведбено-потврђујуће и овладавајуће циљне оријентације. Осјећај личне
некомпетентностисебазиранадимензијамаселф-концептаиучениковеслике
о себи. Резултати су показали да се ученици који су усвојили овладавајућу
циљнуоријентацијеосјећајукомпетентнијеисигурнијеусебеитежеизазовним
задацима, док они ученици који су усвојили изведбено-избјегавајућу или
изведбено-потврђујућу циљну оријентацију осјећају се некомпетентније, те
сумњајуусебеисвојеспособности,знањаивјештине.

 Кључне ријечи: циљне оријентације у учењу, осјећај личне
некомпетентности

Увод

 У оквиру мотивационих теорија у подручју школског учења
и стицања компетенција истакнуто мјесто заузима појам циљних
оријентација. Појам „циљна оријентација“ први пут се појављује у
радовима из области педагошке и развојне психологије, раних 90-тих
година. Кроз литературу се сусрећу различите дефиниције циљних
оријентација, тако Двекова [Dweck] наводи да циљне оријентације
представљају личну склоност да се настави било оријентација на
изведбубилооријентацијанаучењеуситуацијамапостигнућа(1989).

1 sonja.vukovic@ffuis.edu.ba 
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ЗаЕјмса[Ames]циљнаоријентацијајестеинтегрисаниузоракувјерења
којадоводедоразличитихначинаприступа,ангажовањаиреаговањана
ситуацијепостигнућа(1992).Посљедњихдвадесетгодинаприхваћенаје
подјелациљнихоријентацијауучењунаизведбенуциљнуоријентацијуи
овладавајућуциљнуоријентацију.Уоквируизведбенециљнеоријентације
имамо подјелу на изведбено-потврђујућу циљну оријентацију и
изведбено-избјегавајућуциљнуоријентацију.Онесеразликујууодносу
појединца према властитим компетенцијама. Из мноштва дефиниција
циљнихоријентацијамисмосеодлучилинаовоодређење:„[...]циљне
оријентацијесуизраженепреференцијамакаодређениммотивационим
усмјерењима која се односе на постигнуће везано за учење“
(Павловић,2010,стр.17).

Теоријскиоквир

Изведбенациљнаоријентација

 Ауторисуразличитодефинисалиизведбенуциљнуоријентацију,
алиусуштини„[...]изведбенациљнаоријентацијауучењуподразумијева
тежњу појединца да демонстрира своје компетенције и обезбиједи
повољне, аизбјегненеповољне судоведругихо тимкомпетенцијама“
(Павловић,2010,стр.74).

Ученицикојисуфокусиранинаизведбуилипостигнућенастоје
показатисвојевисокеспособности,асадругестранесузабринутиокотога
коликоћебитиуспјешниуодносунадруге,текакоћеихдругидоживјети.
Онивјерујуутода јеспособностодговорназауспјехилинеуспјех,а
проблемскеситуацијевидекаопријетњупазбогтогаиспољавајутенденцију
каизбјегавањутаквихизазовнихситуација.Сматрајудајеинтелигенција
непромјењива, те се ангажују око мање ефикасних стратегија учења
(DweckandLeggett,1988).Избјегавајуситуацијеучењаукојимабимогло
бити грешака. Неуспјех или висок напор доживљавају као директну
пријетњусамопоштовању(Исто).Каотакви,типојединцичестокористе
техникесамохендикепирањадабиублажилимогућностнеуспјехаида
пронађуизговорзалошуизведбупријеизвођењазадатка(Исто).
 Учениксаизведбеномциљноморијентацијомћеучитидадобије
добре оцјене, похвале, да се покаже способнијим и успјешнијим од
других. У ситуацијама гдје се способности стављају на пробу, биће
изузетноопрезан.Упуштаћесеутаквеситуацијесамоакоимависоко
повјерење у своје способности. Тада ће прихватити изазов и његово
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понашањећебитиадаптивно(Павловић,2010).Учењезаовеученике
представља средство за остварење циља. Ако постоји чак и најмања
сумњауспособностиилиисходактивности,појединацћеизбјегаватиту
активностзбогстрахаданепокаженедовољносткомпетенција.Утом
случајупонашањећебитинеадаптивно.Проблемсаовоморијентацијом
јештосепојединацлишавабројнихприликазаучење,тесесамокреће
утабанимстазамаиупуштаувећопробанеактивности(Павловић,2010).

Изведбенациљнаоријентацијаодражаваразлогзаштопојединац
учествујеуактивностимавезанимзапостигнуће,штоуједноодражаваи
сврхуњеговогангажмана.

Унутаризведбенециљнеоријентацијеможеморазликоватидвије
уже оријентације: изведбено-избјегавајућу и изведбено-потврђујућу
циљнуоријентацију.

Изведбено-избјегавајућациљнаоријентација

На самом почетку треба поставити питање: „Шта је то толико
лошеунеуспјехудагаморамоизбјећипосвакуцијену?“.Уствари,у
неуспјехунепостојиништалошенитизабрињавајуће,проблемпостоји
самоутомекакомитумачимонеуспјехикакореагујемонањега.Неки
успјехтумачекаонедостатакспособности,докдругисматрајуданезнају
даурадеодређенустварутомтренутку.Здравијебибилоразмишљати
какојенеуспјехприликазаучење.

С обзиром на претходно, изведбено-избјегавајућу циљну
оријентацију (performance-avoidance goal orientation) можемо
дефинисатикао„[...] тежњупојединцадаизбјегне ситуацијеукојима
би могао показати недостатак компетенција и да избјегне неповољне
судоведругихотимкомпетенцијама“(Павловић,2010,стр.74).

Услучајукадјеученикусвојиоизведбено-избјегавајућуциљну
оријентацијуњеговциљједаигранасигурноирадионоштознадаћебити
успјешно.Проблемјемождаунаставницима,односноутомекакотумаче
погрешанодговорученика.Онибитребалодатакаводговорнетумачекао
неуспјех,већдатогледајукаоприликезаучењеиреагујуускладустим.
Позитивникоментаринаставника,заједничкапотрагазатачнимрјешењем
теподршкаосталихученикасубитнестратегијекојебимоглеизмамити
појединца да изведбено-избјегавајућу трансформише у овладавајућу
циљнуоријентацију.

Циљне оријентације учења и осјећај личне некомпетентности код ученика виших
разредаосновнешколе
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Изведбено-потврђујућациљнаоријентација

Социјализацијадјецеупородици,школииокружењуукомживе
је од изузетне важности за њихов развој и усвајање основних норми
понашања.
 Кроз социјализацију дјеца могу научити релативну вриједност
различитихврстакомпетентности.Нажалост,социјализацијомсеможе
створитикривасликаокомпетенцијама,падјецасматрајудатребада
седоказујупреддругима,анедастичутекомпетенцијесаморадисебе.
Изведбено-потврђујућациљнаоријентација јеусмјеренанапостизање
нормативних компетенција. „Под изведбено-потврђујућом циљном
оријентацијомсеподразумијеватежњапојединцададемонстрирасвоје
компетенције пред другима и од њих прибави повољне судове о тим
компетенцијама“(Павловић,2010,стр.74).

Дјеловање изведбено-потврђујуће циљне оријентације није
потпуно јасно и једнозначно. Нека истраживања показују да је жеља
да се покаже способност у односу на друге повезана са адаптивним
образцимамотивацијепостигнућа(ElliotandHarackiewicz,1996).

Ученици који су усвојили ову циљну оријентацију показују
високу ефикасност у обављању школских задатака и имају висок
степенсаморегулације(SmithandSinclair,2005).Добреилошестране
изведбено-потврђујућециљнеоријентацијемогу се вредновати са три
аспекта: емпиријског, теоријског и метатеоријског (Еlliot and Moller,
2003). Један од начина да се вреднује изведбено-потврђујућа циљна
оријентација је испитивање емпиријским истраживањем, којим се
утврђују везе ових циљева са позитивним и негативним процесима и
исходима. Изведбено-потврђујућа циљна оријентација је позитивно
повезана са вредновањем компетенција, изведбеним тежњама или
аспирацијама, само-ефикасношћу, ефикасним коришћењем стратегија,
унутрашњоммотивацијом.

Други начин за вредновање изведбено-потврђујуће циљне
оријентацијејестебригаоконцептуалнојприродинормативнозасноване
мотивације.Ововредновањејетеоријско.

Жеља за нормативном компетентношћу може се тумачити као
дио природног, урођеног извора мотивације. Ова жеља се у почетку
испољавакаожељадасевршиутицајнаоколину.Какодјецаразвијају
својекогнитивнеспособности,онисуумогућностидапредстављајусвоје
компетенцијеуједномсложенијемсвјетлу.Такође,онисуумогућности
давршенормативнопоређење(упоређујеконкретнерезултатесаоним
другим), као и временско поређење (поређење конкретних резултата
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премаапстрактнојмеморијиједногприоритетногрезултата).
 Трећи начин за процјену изведбено-потврђујуће циљне
оријентације јесте посматрати је са метатеоријског становишта
у смислу вриједности и увјерења која служе као опажајне леће кроз
које вршимо наше истраживање. У примијењеној психологији се
чини нормалним поставити питање: Да ли се изведбено-потврђујући
циљевисматрајудобримилилошим?Одговорнаовопитањеможемо
пронаћиакоувидимодалитициљевиометајунекеважнеисходе,дали
тициљевипредстављајуефикаснестратегијеусистемукоји јесампо
себипроблематичанитребапромјене.Једноодбитнијихпитањајесте
итодаливриједностииисходимогудовестидотогадасеизведбено-
потврђујућициљевисведунаминимум.Наставнициушколимогуутицати
на смањење и то тако што ће елиминисати нормативне оцјењивачке
структуре.Нормативне структуре по својој природи захтијевају да су
неке особе успјешније од других. Стога, њих не треба укинути све
док ученик не противрјечи темељним вриједностима и увјерењима
(ЕlliotandMoller,2003).

Самапотрагазациљевима,пачакипрекоизведбено-потврђујуће
циљнеоријентације,нијеусукобусатимтемељнимвриједностима,па
се са метатеоријског становиштаможе рећи да ова оријентација није
нужнопроблематична.

Овладавајућациљнаоријентација

Двековаисараднициовуоријентацијуназивајујошиоријентација
на учење или знање и она подразумијева побољшање нивоа знања и
разумијевања,вјештинаикомпетентности(DweckandLeggett,1988).

Ученици могу постављати различите циљеве у учењу, иако
су оријентисани на учење због тога што сматрају да оно само по
себи има смисла, онда се код њих развила овладавајућа циљна
оријентацијакојубисмомоглидефинисатикао„[...] тежњупојединца
да развије своје компетенције путем овладавања новим садржајима“
(Павловић,2010,стр.74).

Ученици са израженом овом циљном оријентацијом склони су
бирањутежихизазовнихзадатака.Успјехпрепознајукаорезултаттруда
иупотребеефикаснихстратегијаучења,акададоживенеуспјехсматрају
како њихова стратегија није била добра и како је треба промијенити
(DweckandLeggett,1988).

Циљнеоријентацијеучењаиосјећајличненекомпетентностикодученикавиших
разредаосновнешколе
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Ове особе чешће доживљавају успјех у учењу и њима успјех
доносивишезадовољства,негоштоимнеуспјехдоносинезадовољства.

Ови ученици имају позитивније ставове о себи, вјерују да је
интелигенција промјењива. У већој мјери користе метакогнитивне
и саморегулирајуће стратегије учења. Неће се препустити осјећају
беспомоћности јер воде рачуна о томе колико могу научити без
поређења са другима. Такође, ученици са усвојеном овладавајућом
циљноморијентацијомћеистрајатиназадаткучакиондакаданаилазе
напрепрекеитешкоће.Онинесамодавјерујудабимоглисавладати
препрекеидоћидорјешења,негочакиуживајудатоучине.

Позитивниефектиовладавајућециљнеоријентацијенеискључују
нужно изведбене циљеве. Поставља се питање: Да ли оне могу бити
заједноприсутне?Свесевишеуказујенамогућностдавишециљеваможе
дјеловати истовремено и усклађено. Нпр. ученик који је првенствено
заинтересован за савладавање градивамогао биистовремено да тежи
идемонстрирањусвојихкомпетенцијаиизражаватизадовољствозбог
постигнутогуспјеха.Најпожељнијуоријентацијумоглабипредстављати
комбинацијаинтересовањазаовладавањемзнањемсаинтересовањима
за добијање добрих оцјена и постизањем супериорности у односу на
друге(Мирков,2008).

Ученицикодкојихјеизраженијаовладавајућациљнаоријентација
су срећнији,испољавају активнекреативнепотенцијалеи сматрају се
ефикаснимуразличитимситуацијама.

Осјећајличнекомпетентностиинекомпетентности

Свакооднастрага заодговоромнапитање косам ја?,патако
и дјеца.Врло је важнода дјецу јошодњихове најраније доби учимо
стварањупојмаосеби.Једининачинзатоједаседијетеразвијеуздраву,
стабилнуособуинаучирјешаватиизазовекојемуживотпружа.

Појмуселф-концепта,односносубјективномдоживљајувластите
личности, различити аутори су различито приступали. Разлике се
огледајуиупридавањуистогзначењаразличитимпојмовима,каошто
су:самопоимање,самосвијест,„властито“јаидр.Оноокочегасевећина
аутора слаже јесте да се овај појам односи на субјективни доживљај
властителичности,односносамопоимање(Младеновић,Кнебл,1999).
Најбољи опис селф-концепта дао је Хрњица наводећи да „[...] тај
доживљај себе, са научног становишта, је тешко ухватљив феномен“
(1990,стр.131).
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Свимиимамоселф-концепт,тј.појамосеби,отомекосмо,какви
смоиколикосевреднујемоуодносунаостале.Безобзиранатоколико
јенашпојамосебиускладусастварношћу,оннаспратииводииздана
удантеснажноутиченасвешточинимо.Kаоједнаоддимензијаселф-
концептајестеиосјећајличненекомпетентности.
 Појам „компетенција“ уводи Вајт. Он наглашава интеракцију
организамасаоколином,тесекомпетентностодносинабављењеистом.
Овај појам обухвата манипулацију, пажњу, перцепцију, мишљење и
комуникацију(White,1959,према:Палекчић,1985).Компетенцијаима
социјалну димензију. Човјек воли да демонстрира своје способности
имоћи,дапокажедавладаматеријомилиситуацијом.Уједно,човјек
желибитинезависаниодлучиватисамосеби(Сузић,2005).

Компетенција,премаСузићу,подразумијева„[...]оријентацијуна
побољшањевластитихмоћи,учењезазрење,сциљемдаособаразумије
иоствариконтролусебе,другихиоколине“(2004,стр.9).

У раном дјетињству цјелокупна концепција себе гради се на
осјећају ефикасности, који у току развоја прераста у општи осјећај
компетентности.Упериодуполаскадјететаушколу,кадаоноразвијасвоје
дедуктивномишљење,самодисциплину,учивјештинекомуникације,код
дјецесејављаинфериорност,тј.повећавасеопасностразвојаосјећаја
личненекомпетентности.Учениксумњаусвојеспособности,вјештине,
статусмеђувршњацима,асветоможедовестидопадамотивацијеза
учење,тегубиткасамопоуздања(Bezinović,Ristić-Dedić,2004).

Неуспјесиимајунеповољанутицајнасликуосеби,апоновљени
неупјесидоприносеосјећајубеспомоћностиинекомпетентности.

Мјесто гдје људи лоцирају одговорност за своје успјехе и
неуспјехеунутариливансебенајчешћесеодређујекаолокусконтроле.
Некеособеимајуконстантноувјерењедаониодлучујуосвомживотуи
кодњихјеприсутанунутрашњилокусконтроле.Особекојетоприписују
неким силама изван њих су са вањским локусом контроле, те су
несигурне,сумњичавеимањеиницијативне.Нпр.учениккојивјеруједа
крајњирезултатњеговоградазависиодличногнапораиуложеногтруда
усмјеравасвојециљевекаунутрашњимвриједностимаучења,желида
разумијe садржаје учења, да постане компетентан и успјешан у раду.
Учибрзоилакоиимавишесамопоуздања.Садругестране,учениккоји
видисвојеспособностикаонепромјенљивеикаонештонадчимнема
контролу,дабиодржаоосјећајкомпетентностиморазаштититисебеод
неуспјеха. Избјегавање неуспјеха је само по себи признавање пораза.
Свеововодивластитомпризнањунеспособностиинекомпетентности
(Стојаковић,2002).
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Потицање осјећаја личне некомпетентности које је пречесто у
нашим школама је посљедица непримјерених програма и васпитних
поступака.Унутрашњамотивацијаученикасеподстичезадацимакоји
су ученику занимљиви, смислени и прилагођени према сложености
и захтјевности, те њиховим способностима (Bezinović, Ristić-Dedić,
2004).Осјећајличненекомпетентностидемотивишеиснижавастепен
настојања да се редовним радом остварујешто бољишколски успјех
(Roviš,Bezinović,2011).
 Потребазакомпетентношћујетемељнаљудскапотребаиусржи
јесвихмотивацијскихмеханизама.Онемогућавањеособидасеосјећа
компетентномзначилишавати јењеногосновногувјерењаувластите
вриједности,лишаватијемогућностидаградипозитивносамопоимање
исамопоштовање.

Методолошкидио

Циљ истраживања био је да се испитају повезаности
између развијености циљних оријентација у учењу и осјећаја личне
некомпетентностикодученикавишихразредаосновнешколе.

Полазећиодциља,формулисалисмоизадатакистраживањa,
aтојеиспитатиповезаностученичкихциљнихоријентацијауучењуи
осјећајаличненекомпетентности.

Узорак. Узорак су чинили ученици седмог, осмог и деветог
разреда.Истраживањејереализованонаузоркуод134ученикаиздвије
основнешколеуЛукавици,ОШ„СветиСава“иОШ„ПетарПетровић
Његош“. Овакав узорак имао је карактеристике групног и пригодног
узорка.

Методеитехникеистраживања.Уистраживањусукоришћене
метода теоријске анализе и сервеј метода. Основна техника у овом
истраживањујестескалирање.

Инструменти истраживања. У истраживању су коришћени
инвентари за мјерење циљних оријентација у учењу и инвентар за
мјерење осјећаја личне некомпетентности. Инвентари су састављени
одставкиЛикертовогтипа,причемусепонуђениодговоринеодносе
настепенслагањасатврдњом,негонапроцјенуучесталостиописаних
реакцијаиобликапонашања.Инвентаризамјерењециљнихоријентација
у учењу су преузети из књигеМотивација и школско учење аутора
ЗлаткаПавловићa(2010).Користилисмотриинвентара,засвакуциљну
оријентацијупоједан.
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За мјерење осјећаја личне некомпетентности употребљена је
Безиновићеваскала–перцепцијаличненекомпетентности,преузетаиз
рада„Религиозност,аспектиселф-концептаианксиозностадолесцената“
аутораУрошаМладеновићаиЈаснеКнебл(1999).

Технике за статистичкуобрадуподатака. За обрадуподатака
коришћенајеанализаваријансе.

Резултатиидискусија

Ради што репрезентативнијих резултата и прегледности
повезаности циљних оријентација у учењу и осјећаја личне
некомпетентностиподијелилисмоученикеучетиригрупепреманивоу
израженостиразличитихциљнихоријентацијауучењу.

Прву групу чине ученици који имају висок ниво изведбено-
избјегавајуће циљне оријентације; низак ниво изведбено-потврђујуће
циљне оријентације; низак ниво овладавајуће циљне оријентације
(виицо-нипцо-ноцо).

Другу групу ученика чине они ученици који имају висок ниво
изведбено-избјегавајуће циљне оријентације; висок ниво изведбено-
потврђујуће циљне оријентације; низак ниво овладавајуће циљне
оријентације(виицо-випцо-ноцо).

Трећу групу ученика чине они ученици који имају низак ниво
изведбено-избјегавајуће циљне оријентације; висок ниво изведбено-
потврђујуће циљне оријентације; висок ниво овладавајуће циљне
оријентације(ниицо-випцо-воцо).

Четвртугрупуученикачинеониученицикојиимајунизакниво
изведбено-избјегавајућа циљне оријентације; низак ниво изведбено-
потврђујуће циљне оријентације; висок ниво овладавајуће циљне
оријентације(ниицо-нипцо-воцо).

У даљем раду ће се користити наведене скраћенице за ниво
израженостигрупациљнихоријентацијауучењу.
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Повезаностученичкихциљнихоријентацијауучењуиосјећајаличне
некомпетентности

Анализаваријансеомогућила једадођемодонекихзакључака
о осјећају личне некомпетентности у зависности од комбинација
различитих циљних оријентација код ученика.У табелама 1 и 2 дати
су резултати анализе варијансе осјећаја личне некомпетентности код
ученикасаразличитомизраженошћуциљнихоријентацијауучењу.
Табела 1. Аритметичке средине и стандардне девијације које су на
инвентару за мјерење осјећаја личне некомпетентности постигли
ученицисаизраженимразличитимциљниморијентацијама

Циљне
оријентације N M S
виицо-нипцо-
ноцо 17 27,06 4,175
виицо-випцо-
ноцо 22 27,36 4,855
ниицо-випцо-
воцо 18 23,83 5,874
ниицо-нипцо-
воцо 25 21,68 4,854

Дифузна 52 27,31 7,524

Укупно 134 25,77 6,434

Из претходне табеле можемо видјети да је осјећај личне
некомпетентности наизраженији код ученика који имају висок степен
изведбено-избјегавајуће циљне оријентације, низак степен изведбено-
потврђујуће циљне оријентације и низак степен овладавајуће циљне
оријентације, као и код ученика који имају висок степен изведбено-
избјегавајуће и изведбено-потврђујуће циљне оријентације, а низак
степеновладавајућециљнеоријентације.
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Табела2.Анализаваријансе скоровакоје сунаинвентару замјерење
осјећаја личне некомпетентности постигли ученици са израженим
различитимциљниморијентацијама

Извор
варијабилитета

Сума
квадрата df σ2 F p

Измеђугрупа 692,779 4 173,195 4,642 0,002

Унутаргрупа 4813,049 129 37,310

Укупно 5505,828 133

Значајностразликаизмеђупојединачнихаритметичкихсредина
тестирана је Фишеровим LSD тестом. Резултати су приказани у
Табели3.

Табела 3.  Разлике међу аритметичким срединама скорова које су на
инвентару за мјерење осјећаја личне некомпетентности постигли
ученицисаизраженимразличитимциљниморијентацијамауучењу.

(I)Циљне
оријентације

(J)Циљне
оријентације М(I-J) S р

виицо-
нипцо-ноцо

виицо-
випцо-ноцо 0-,305 1,972 0,877

ниицо-
випцо-воцо 3,225 2,066 0,121

ниицо-
нипцо-воцо 5,379* 1,920 0,006

дифузна 0-,249 1,707 0,884
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виицо-
випцо-ноцо

виицо-
нипцо-ноцо 0,305 1,972 0,877

ниицо-
випцо-воцо 3,530 1,941 0,071

ниицо-
нипцо-воцо 5,684* 1,786 0,002

дифузна
0,056 1,554 0,971

ниицо-
випцо-воцо

виицо-
нипцо-ноцо -3,225 2,066 0,121

виицо-
випцо-ноцо -3,530 1,941 0,071

ниицо-
нипцо-воцо 2,153 1,888 0,256

дифузна
-3,474 1,670 0,040

ниицо-
нипцо-воцо

виицо-
нипцо-ноцо -5,379* 1,920 0,006

виицо-
випцо-ноцо -5,684* 1,786 0,002

ниицо-
випцо-воцо -2,153 1,888 0,256

ниицо-
нипцо-воцо -5,628* 1,487 0,000

дифузна

виицо-
нипцо-ноцо 0,249 1,707 0,884

виицо-
випцо-ноцо -,056 1,554 0,971

ниицо-
випцо-воцо 3,474* 1,670 0,040

ниицо-
нипцо-воцо 5,628* 1,487 0,000

Напомена:*разликекојесустатистичкизначајне
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Графикон 1. Аритметичке средине скорова које су на инвентару
за мјерење осјећаја личне некомпетентности постигли ученици са
израженимразличитимциљниморијентацијамауучењу

Ученици са високим нивоом изведбено-избјегавајуће циљне
оријентације и ниским нивоом овладавајуће циљне оријентације не
разликујусезначајноуизраженостиосјећајаличненекомпетентности
без обзира на ниво изведбено-потврђујуће циљне оријентације. Ове
двије групе се не разликују битно ни од групе са дифузном циљном
оријентацијом,алисеразликујуодгрупасанискимнивоомизведбено-
избјегавајуће циљне оријентације, а високим нивоом овладавајуће
циљне оријентације. Уочљива је тенденција да ученици са високим
нивоомизведбено-избјегавајућециљнеоријентације,анискимнивоом
овладавајуће циљне оријентације имају јаче изражен осјећај личне
некомпетентности,докнивоизведбено-потврђујућециљнеоријентације
није пресудан за присутност осјећаја личне некомпетентности код
ученика. Ученици са ниским нивоом изведбено-избјегавајуће циљне
оријентације, а високим нивоом овладавајуће циљне оријентације
немају изражен осјећај личне некомпетентности, нарочито група са
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нискимнивоимаизведбено-ибјегавајућеиизведбено-потврђујућециљне
оријентацијеивисокимнивоомовладавајућециљнеоријентације.

Према томе, осјећај личне некомпетентности није изражен код
ученика који су усвојили овладавајућу циљну оријентацију, док је
значајноизраженкодученикакојисуусвојилиизведбено-избјегавајућу
циљнуоријентацију.

Перцепција личне компетентности је одраз вредновања себе.
Учениквреднујесебенатемељукомпетенцијауодабранимподручјима,
те та вредновања директно утичу на самопоуздање. Кумулирањем
позитивнихискуставаипоткрепљењакодученикасеразвијаиосјећај
компетентности,апозитивнаискуствастичуониученицикодкојихје
доминантнаовладавајућациљнаоријентација(Bezinović,1988).

Ученици који су усвојили овладавајућу циљну оријентацију су
сигурнији у себе, постижу бољи успјех у учењу, теже ка изазовним
задацима,пасамимтимсеосјећајукомпетентнијеуодносунаученике
који су усвојили изведбено-избјегавајућу или изведбено-потврђујућу
циљнуоријентацију.Ученицикодкојихдоминираовладавајућациљна
оријентација неће се препустити осјећају беспомоћности, јер воде
рачунаотомеколикомогунаучитибезпоређењасадругима.Истрајаће
назадаткучакиондакаданаилазенапрепрекеитешкоће.Ученикса
усвојеном овладавајућом циљном оријентацијом увиђа везу између
уложеног труда и исхода, те сматра како више залагања значи и већу
компетентност.Оваоријентацијаукључујевећиинтризичкиинтерескао
ипозитивнеставовепремаучењу.Свакиуспјехповећававјероватност
новог успјеха, па тако ученици почињу вјеровати како могу бити
успјешниуразличитимситуацијама.

Ученицисаразвијеномизведбеномциљноморијентацијомпојам
о себи граде на основу тога како га други виде и ту се јавља појам
„социјалногогледала“,којеимомогућаваучењереакцијаитонатемељу
очекивањакакоћенањиховуспјехилинеуспјехреаговатидругиљуди.
Ученици код којих је јаче изражен осјећај личне некомпетентности
испољавајусоцијалнуанксиозност,којаихспутавауостварењуњихових
циљева(Bezinović,1988).

Уосновимотивацијезакомпетентношћуналазисезнатижељаза
упознавањемновихобјекатаинепознатеоколине,тетежњазамијењање
и утицање на своју околину, а ученици који су усвојили изведбено-
избјегавајућу или изведбено-потврђујућу циљну оријентацију настоје
избјећипретходнонаведено,тесекрећусамосигурнимпутемиосјећају
се некомпетентније, сумњају у своје способности и вјештине. Они
неуспјехтумачекаонедостатакспособности,теизбјегавајуситуацијеу
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којимабимоглипоказатинедостатаккомпетенција,штоводинегативним
резултатимаупостигнућуученика.

Ученици са изведбено-потврђујућом циљном оријентацијом ће
показивати своје способности само онда када су сигурни да су бољи
од других и да ће добити повољне судове о својим компетенцијама.
Резултатиовогистраживањауправотоипоказују.Свапажњаученикаса
изведбеномциљноморијентацијомјеусмјеренанапроблемспособности.
Унутартаквогциљаучениковоувјерењеувластитеспособностимора
бити веома великода бимогаоодабрати задатке одговарајуће тежине
којећебитиустањууспјешноријешити.

Истраживања су показала да ученици који себе сматрају
неефикасним(некомпетентним)избјегавајутешкезадатке,улажумало
напора, лакоодустају када се суоче сапотешкоћамаипажњуумјесто
на задатак усмјеравају на личне недостатке у току рада. Самим тим
испољавајувишестреснихситуација,штодоводидолошијихрезултата.
Обрнуто вриједи за особе са већим степеном увјерења у властите
компетенције(Bandura,1982).

Међутим, оптерећеност способношћу и фокусирање на
компетенције могу довести до тога да ученика и најмања потешкоћа
обесхрабрииучинидасеоносјећанекомпетентно.

Закључци

Добијени резултати показују да ученици са високим нивоом
овладавајуће циљне оријентације, а ниским нивоом изведбено-
избјегавајуће циљне оријентације имају знатно мање изражен осјећај
личненекомпетентности,докјекодгрупесависокимнивоомизведбено-
избјегавајућециљнеоријентације,анискимнивоомовладавајућециљне
оријентацијеосјећајличненекомпетентностијачеизражен.

Ослањајућисенарезултатеовогистраживањаможесезакључити
дапостојивећавјероватноћадаћесеученицисаусвојеномовладавајућом
циљноморијентацијомосјећатикомпетентнијеиефикаснијеодученика
којисуусвојилиизведбено-избјегавајућуциљнуоријентацију.

На крају ћемо се осврнути на значај резултата добијених у
овом истраживању за практични педагошки рад. У школама треба
подстицати развијање овладавајуће циљне оријентације, а сузбијати
изведбено-избјегавајућу. Наставници у школама могу утицати
на смањење изведбено-избјегавајуће и изведбено-потврђујуће
циљне оријентације. Позитивни коментари наставника, заједничка
потрага за рјешењем те подршка осталих ученика су веома битне
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стратегије које би могле измамити појединца да изведбено-
избјегавајућу трансформише у овладавајућу циљну оријентацију.
Уразреду требада влада атмосферау којој свакоподржава свакогау
намјеридаучи.

Код ученика је потребно развијати тежњу ка овладавању
садржајима које уче, те побољшању својих компетенција, а не да
избјегавајусуочавањесатешкоћамаипроблемима.Самимтимштосекод
ученикасузбијаразвојизведбено-избјегавајућеиизведбено-потврђујуће
циљнеоријентације,слабииосјећајнекомпетентности.Дабисеоставриле
нужнепромјенепрепоручујесевећеуважавањешколскихискуставаи
осјећајаученика.Важноједашколаусвомукупномокружењуизахтјеву
одговара учениковим развојним потребама и његовим могућностима.
Такође, веома је важна усмјереност на позитивне потенцијале сваког
ученика.Потребно је ученикудатиодређене смјерниценакојиначин
учити,тегаподстицатидасампроучаваоноштагазанима.Ученицитреба
дабудумотивисани,радозналииданепознатимситуацијамаприступају
каоприликамаданаученештоново,анедаимајустраходистих.Сам
наставникбитребаодабудемоделсаусвојеномовладавајућомциљном
оријентацијомкакобиучениципрепозналисведобрестранетециљне
оријентације.
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SonjaS.Kaurin

GOALORIENTATIONINLEARNINGANDSENSEOFPERSONAL
INCOMPETENCEWITHSTUDENTSOFHIGHERGRADESOF

ELEMENTARYSCHOOL

Summary

The aim of this study was to examine the development od goal
rientationinlearningandasenseofpersonalincompetenceamongstudentsof
highergradesofelementaryschool.Goalorientationareseenbythepresence
of an avoidance-performance goal orientation, approach-performance goal
orientationandmasterygoalorientation.Asenceofpersonalincompetence
isbasedonthedimensionsofself-conceptandthestudentsselfimage.The
resultsshowedthatstudentswhohaveadoptedmasterygoalorientationfeel
morecompetentandsaferinthemselves,andseekchallengingtasks,while
thosestudentswhohaveadoptedanavoidance-performancegoalorientation
orapproach-performancegoalorientation feelmore incompetent,and they
doubtthemselves,andtheirabilities,knowledgeandskills.
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AFEKTIVNOVEZIVANJEIPSIHOPATIJA

 Problemistraživanjaseodnosina ispitivanjeodnosa izmeđupsihopatije i
afektivnevezanosti.PsihopatijajeanaliziranaprekoHejrovihkriterijazaprocjenu
psihopatije (interpersonalni odnosi, životni stil, psihopatski afekt i antisocijalno
ponašanje), dok je afektivna vezanost analizirana preko obrazaca afektivnog
vezivanja (sigurni, preokupirani, izbjegavajući, bojažljivi) i dimenzija afektivne
vezanosti (povjerenje, neugodnost pri zbližavanju, odnosi kao sekundarni,
potreba za podrškom i preokupiranost). Istraživanje je realizovano na uzorku od
200ispitanika.

Dobijeni rezultati pokazuju da ne postoje razlike među ispitanicima u
odnosunadimenzijepsihopatijeistiloveafektivnogvezivanja,dokjeutvrđenoda
dimenzijeafektivnevezanostiznačajnodoprinoseobjašnjenjurazlikauispoljavanju
različitihaspekatapsihopatije.

Ključneriječi:psihopatija,afektivnavezanost,stilovivezanosti.

Uvod

 Psihopatijajedefinisanakaoporemećajličnosti,akarakterišegaizražen
nedostatakkrivice,empatijeibrigezadrugeljude.Osobesaovimporemećajem
imaju tendenciju ka impulsivnosti, rizičnom i antisocijalnom ponašanju
(Glennisar.,2011).

Psihopatija je poremećaj ličnosti koji karakterišu poteškoće
u interpersonalnim odnosima, probleme u afektivnom izražavanju,
te neadekvatan životni stil koga odlikuje antisocijalno ponašanje.
Nekeodkarakteristikaovogporemećajasumanipulativnost,neodgovornost,
impulsivnost, potreba za stimulacijama, nedostatak kontrole u ponašanju,


1  gorjana.koledin@yahoo.com
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površanafekt,nedostatakkrivice iempatije i različitiobliciponašanjakoji
nužnonemorajubitikriminalni(HareiNeuman,2006).

Osobesapsihopatskimkarakteristikamanisuustanjudastvoreduboke
itrajnevezesadrugimljudimainemoguodgoditineposrednozadovoljenje
svojihpotreba,bezobziranaposljedicezasebeidruge.Poredtoga,uočene
su i neke fiziološke promjene kao što je smanjena aktivacija autonomnog
nervnogsistema(Pec,2005).

Osnovni poremećaj je u strukturi ličnosti, pri čemu nisu u pitanju
individualne razlike već izmijenjena ličnost koja funkcioniše na drugačiji
način nego što je to karakteristično za većinu ljudi. Psihopatijamože biti
različitogintenziteta,auekstremnimoblicimaosobanijeustanjudashvati
dase,npr.čovjeknesmijeubitizatoštojedužezauzeotelefonskugovornicu
(Krstić,1991).

Istraživanja pokazuju da postoje specifični neurobiološki deficiti i
anomalije kod osoba sa psihopatskim karakteristikama koje su kažnjene
započinjenakrivičnadjela, ali ikodonihkoji sukažnjeni, štoupućujena
zaključakdapovezanostspecifičnihgenetskih,neurobiološki,kognitivnih i
afektivnihprocesasugerišemogućnostpostojanjaspecifičnihneurobioloških
deficitakojibiprethodilipsihopatiji(HareiNeuman,2006).

Rezultati brojnih istraživanja su pokazali da je psihopatija skup
karakteristikakojisenormalnodistribuišuupopulaciji,pričemujedonekle
potvrđenapretpostavkadapostoje„uspješnepsihopate“kojinisunužnoni
nasilni,nitipokazujuupadljiveznakeantisocijalnogponašanja (Biro i sar.,
2009;Cleckley,1976).

Osnovne postavke o strukturi psihopatije predložio jeHare [Hare],
pričemujekonstruisaoinstrumentzaispitivanjeovogfenomena(Čeklista
psihopatije, PCL), koji je i do danas ostao najpopularnijimetod ispitivanja
kadajeupitanjusamoprocjena.Prvaverzijaskalenapravljenaje1980.godine,
aodtadajevišeputarevidiranaurazličitimzemljamasvijeta.

U početku je u objašnjenju skale postojao dvofaktorski model.
Faktor 1 je opisivao emocionalne i interpesonalne karakteristike, dok je
faktor2opisivaobihejvioralnekarakteristike.Kasnijejedvofaktorskimodel
modifikovanukontekstusadržajafaktora.Faktor1jerazložennadvaaspekta
i tona interpersonalni stil i afektivni stil, a faktor2nabihejvioralni stil i
antisocijalnistil,pričemujeidodanasostalotočetverofaktorskorješenjeu
kontekstuobjašnjenjasadržajamjerenjaPCLskale.

Faktor 1 se odnosi na interpersonalni stil individue, čije su
karakteristikepovršanšarm,kojiseogledaupovršnojkomunikacijiosobe,
grandioznimuvjerenjimausopstvenuvrijednost(narcizam,egocentričnost),
patološkolaganje,temanipulativnostkojasemanifestujeizraženompotrebom
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zakontrolomimanipulacijomdrugimljudima.Faktor2seodnosinakvalitet
emocionalnihodnosasadrugimljudima,kojikarakterišunedostatakkajanjai
krivice,površanafekt(osobanemožeostvaritidubokuemocionalnupovezanost,
kao i nesposobnost pokazivanja sopstvenih emocija), nedostatak empatije
i neprihvatanje odgovornosti za sopstveno ponašanje. Faktor 3 obuhvata
informacijekojeseodnosenaevaluacijuživotnihdogađajajošoddjetinjstvaiu
ponašanjusemanifestujeizraženompotrebomzastimulacijama,„parazitskim“
životnimstilom,nedostatkomrealističnihidugoročnihciljeva,impulsivnošću
i nedostatkom odgovornosti. Faktor 4 se odnosi na antisocijalnu sklonost,
štopodrazumijevanedostatakkontroleuponašanju (povišenaagresivnost),
maloljetničku delinkvenciju i „svestranost“ u činjenju krivičnih djela
(LeonMayerisar.,2015).

Klekli[Cleckley](1976)(HareiNeumann,2008)dajeopiskliničkog
profilaosobasapsihopatskimtendencijama:1)površanšarmiprosječnaili
iznadprosječna inteligencija; 2) odsustvo znakova iracionalnog mišljenja;
3) odsustvo neurotičnih manifestacija; 4) nepouzdanost; 5) neiskrenost;
6)antisocijalnoponašanjebezspecifikovanihmotiva;7)nedostatakkajanja
i stida; 8) nesposobnost učenja iz iskustva; 9) patološka egocentričnost
i odsustvo sposobnosti da vole; 10) osiromašeno afektivno reagovanje;
11) specifičan gubitak samouvida i uvida u osjećanja drugih ljudi; 12)
neodgovornost u interpersonalnim odnosima; 13) fanatično ponašanje pod
uticajemalkohola,anekadaibezuticajaalkohola;14)rijetkasklonostsuicidu;
15)bezličan i siromašan seksualni život; 16)nesposobnost upraćenjubilo
kakvogživotnogplana.

Danas se u važećim klasifikacijskim sistemima mentalnih
poremećaja, konstrukt psihopatije podvodi pod različite termine. DSM-IV
klasifikacijakoristiterminantisocijalniporemećajličnosti(APL),kojiseviše
odnosinabihejvioralneaspektepsihopatije,dokseuMKB-10klasifikaciji
upotrebljavatermindisocijalniporemećajličnosti(DPL).Ipak,navedenatri
pojmaserelativnomalopreklapaju.UpoređenjusaAPLiDPL,psihopatija
jesveobuhvatnijipojam,budućidaHareovikriterijumipsihopatijeuključuju
svekarakteristikeovadvaporemećaja, ali i još neke specifične zaHareov
model(Biroisar.,2008).

Afektivno vezivanje predstavlja sistem afektivne komunikacije u
kojoj dijete kao aktivni učesnik traži kontakt, šalje signale i reaguje na
ponašanjeodrasleosobekojaobezbjeđujenjegovrazvoj.Takođe,predstavlja
ciljem usmjeravan sistem ponašanja, specifičan za vrstu, a njegov cilj je
održavanje blizine ili komunikacije sa kojom je dijete afektivno vezano
(Dwyer,2005;Krstić,K.,2007).
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 Jednaodključnih ideja teorije afktivnogvezivanja jeste da se prvi
uspostavljeni obrazac afektivne vezanosti sa majkom prenosi na kasnije
socijalneodnoseidaoblikujesvekasnijemeđuljudskeodnoseodadolescencije
dozreledobi.Jednomformiranimodelivezanostipredstavljajutrajnikapital
osobeifunkcionišukrozčitavživotnivijekutičućinasverelacijesadrugim
ljudimauodraslomdobu.

Teorija afektivnog vezivanja ističe formiranje unutrašnjih radnih
modelanaosnovuponavljanihobrazacainterakcijesaosobamaizokruženja.
Ovaiskustvastavljajuufokusdostupnostisenzitivnostdrugihosobaznačajnih
zaživotdjeteta,kao ipercepcijusamogdjetetao ličnojdostojnostidaseo
njemubrinuidamusepružipažnja.Takvaiskustvasutemeljzaformiranje
dvijementalnereprezentacijeitomodelznačajnihdrugih,tj.procjenanjihove
dosutpnosti, na osnovu koje se formira pozitivan ili negativan unutrašnji
modeldrugihimodelsebe,tj.procjenaličnekompetentnostiivrijednostiu
odnosusadrugimljudima,naosnovukojeseformirapozitivanilinegativan
unutrašnjiradnimodelsebe(Mihićisar.,2007).

StefanovićStanojević(2008)navodidajeunutrašnjiradnimodelsebe
definisankaokognitivnoafektivnastrukturakojudijeteformiranaosnovu
svakodnevnihponavljanihiskustavasamajkom,odnosnoosobomkojaseza
dijetebrine.Predstavuosebiidrugimadijetepočinjeformirativećuprvim
mjesecimaživota.Unutrašnjiradnimodeliodređujunačinnakojićesedijete
adaptirati nadruge,prilagoditi svojeponašanjenebi li odnjihdobiloono
štomujeneophodnozarast i razvoj:pažnju,kontakt isigurnost.Dijete je
bolešljivoiplačljivo,akosutosituacijeukojimadobijapažnjumajke.Sigurno
jeiopuštenosamajkomkojanaadekvatanikonzistentannačinreagujena
njegove signale. Ukolikomajka ni u jednoj situaciji ne reaguje na signale
djeteta,dijetećeprestatidaihšaljeipostaćezatvorenoinepovjerljivo.

Prospektivne studijeukazale suna trajnost jednom formiranihobr-
azacaafektivnevezanosti,ajedanodrazlogazatojestenepromijenjennačin
ophođenjaroditeljapremadjetetu.Obrascitežedaseodržavajuiporednač-
inaophođenjaroditelja.Procesiinternalizacijeomogućujutrajnostobrascima
vezanosti.

Izuglaunutrašnjihradnihmodela,aupogledusocijalnoemocionalnog
funkcionisanja,djecasemoguklasifikovatipremačetiriosnovnatipaafektiv-
nevezanosti:

- Djeca tipaA imajupozitivanmodel sebe inegativan
modeldrugih.Majkeovedjeceneodgovarajudosljednonadječije
potrebe, štone znači da se uopšte nebrinu zadjecu,  u skladu
sa onim što one same odrede kao bitno i prioritetno. U takvoj
atmosferi, dijete prolazi kroz tri faze: prvo protestuju, potom
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bivajuočajnainakrajunegirajudaimpažnjainaklonostuopšte
trebaju, te podižu zid i druge osobe doživljavaju kao da nisu
vrijednepažnjeiljubavi;

- Djeca tipa B imaju pozitivan model sebe i drugih.
Majkeovedjecesudosljednoodgovaralenasignale,dostupnesui
osjetljivezapotrebedjeteta.Utakvojatmosferidijetestvarasliku
sebekaoosobekojajevrijednaljubaviipažnjeislikumajkena
kojusemožeosloniti;

- Djeca tipaC imajunegativanmodel sebe ipozitivan
model drugih. U ovom slučaju, majka selektivno odgovara na
potrebedjeteta,padijetestrahujedaćeizgubitimajkuičinisve
da obezbijedi njenu dostupnost. Modaliteti vezivanja zavise od
toganaštamajkanajdosljednijereaguje,pasudjecadominantno
plašljiva,bolešljiva,nesmotrenaitd.Kakosvusvojuenergijuulažu
uprepoznavanjeireagovanjenapotrebedrugih,slikaodrugima
ćebitipozitivna,aosebinegativna;

- Djeca tipa D imaju negativan model sebe i drugih.
Ova djeca nisu razvila smislenu strategiju izlaženja na kraj sa
životnim problemima, a njihovo ponašanje semože opisati kao
dezorijentisano odnosno dezorganizovano. Ova djeca najčešće
potiču iz porodica u kojima je neko od roditelja psihotičan,
ovisnikiliukojimasuprisutnirazličitioblicinasilja(Stefanović
Stanojević,2008).

Jednom formirani unutrašnji radni modeli su relativno
trajni i teško se mijenjaju. Njihova funkcija jeste u tome da
osobama pruže mogućnost predviđanja značajnih momenata u
interakcijamasaokruženjem.Pozitivanmodelsebepodrazumijva
percepcijusebekaoosobekoja jevrijednapažnje i ljubavi,dok
pozitivan model drugih podrazumijeva percepciju drugih kao
osobakojimasemoževjerovatiinakojesemožeosloniti.

Determinišućikvalitetinterakcijaodređujesekaokvalitet
sigurnosti,odnosnonesigurnostidjetetauosobukojaseonjemu
brine.Kvalitet sigurnosti karakteriše djecu koja traže i dobijaju
zaštitu,osiguranjeiprijatnostkadasuuznemirena,kojaistražuju
samopouzdanoioptimističnoikojasusvjesnapodrškeidostupnosti
onogakoseonjimabrine.Nesigurnikvalitetiserazvijajukada
ponašanjakojasukarakterističnazaafektivnovezivanjenaiđuna
odbacivanje,nekonzistentnostiličakprijetnju.Negativnareakcija
majke ove djece tumače i doživljavaju kao lični nedostatak i
otklanjajustrategijomkojujeosnivačteorijeafektivnogvezivanja
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Bolbi[Bowlby]nazvaoodbrambenimisključivanjem (Stefanović
Stanojević,2011).Utomkontekstu,obrasciafektivnogvezivanja
sedijeleusigurniinesigurne.Nesigurniobrascisuizbjegavajući,
ambivalentniidezorganizovani.

Hau [Howe] i saradnici (1999) (Išpanović Radojković,
2007)opisujusljedećekarakteristike4osnovnaobrascaafektivnog
vezivanja:

1. Sigurnovezanadjeca pristupajudirketno ipozitivno
starateljima/roditeljima uvjerena da će oni prepoznati njihovu
patnju ili uznemirenist i da će na to odgovoriti bezuslovnom
utjehomurazumijevanjem;

2. Djecakojapokazuju izbjegavajućeobrascevezanosti
doživljavaju roditelje/staratelje kao odbijajuće, ometajuće i
kontrolišuće.Oni na djetetovo pokazivanje privrženosti reaguju
uznemirujuće, aodbrambena reakcijadjeteta jestedaponašanje
vezivanja i afekt svedu na minimum. U tom slučaju, dijete ili
poriče ili ne iskazuje svojupatnju,pa se takvoponašanjemože
tumačiti kao bjekstvo od pokazivanja potrebe za afektivnom
vezanošću.Adaptivnikarakterovakvogponašanja jeu tomešto
smanjujemogućnostdadijetebudeodbačeno,tj.omogućavamu
daostaneublizinifigurezakojujevezano.

3. Da bi zadobila bliskost ili pažnju od bezosjećajnih
roditelja/staratelja (nepouzdanih i nedosljednih) djeca sa
ambivalentnimstilomafektivnevezanostimorajudaintenziviraju
svoje ponašanje vezivanja kako bi se probila kroz emocionalno
zapostavljanje, nedostupnost i odsustvo brižnosti roditelja/
staratelja. Njihovo ponašanje se sastoji od ljutitog pristupa –
pokazuju uznemirenost, plaču, pripijaju se, viču i prijete. Ovi
obliciponašanjasemogudefinisatikaoborbazapažnjuizaštitu.
Djeca ne osjećaju da su vrijedna interesovanja, a druge osobe
sagledavajukaonedosljedneineuvijekspremnedapružeutjehui
mir.Drugeosobesuzadijeteistovremenoiemocionalnopoželjne
iemocionalnonepouzdane,pričemudjecapateodambivlentnih
osjećanjapremadrugimljudimaiodnosima.

4. U okviru poremećenih odnosa pružanja njege, neka
djecanemogudaorganizujusvojeponašanjeirazvijuodbrambenu
strategiju za obezbjeđivanje bliskosti i sigurnosti. Ovo je često
slučaj kada jefigura afktivnevezanosti stvaranuzrokdjetetove
patnje (zlostavljanje, psihotični, depresivni ili zavisni roditelji).
Utakvimokolnostima,nijednastrategijanedovodidobliskosti.
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Ponašanjedjeteta vezano zaafektivnu vezanostpostaje sveviše
dezorganizovanoinekoherentno.Unekimslučajevimasusretsa
roditeljima izaziva emocionalni konflikt, zastrašeno ponašanje,
depresijuilidubokopovlačenje.

StefanovićStanojević(2007)ističedajeusvimdostupnimistraživanjima
uEvropi,Aziji,AmericiiAfriciidentifikovanfenomenafektivnevezanosti,
čimejepotvrđenapretpostavkaonjegovojuniverzalnosti.Sigurnaafektivna
vezanost je dominantan obrazac afektivnog vezivanja u svim pomenutim
sredinama, ali su njegove manifestacije u ponašanju različite. Razlike u
obrascimaafektivnogvezivanjauslovljenekulturomkarakterističnesu iza
nesigurne tipove vezanosti, kao i za odnos između sigurnog i nesigurnih.
Utomkontekstu,autorkaističedauEvropiiAmericiizasigurnogtipaslijedi
izbjegavajući,auAfriciiAzijiambivalentniobrazacafektivnevezanosti.

Djecakojasusteklaiskustvosaosjetljivomibrižnomnjegomdruge
opažaju idoživljavajukaobrižne ipouzdane,asebekaovrijedne ljubavi i
brige.Nasuprot tome, djeca koja su odbacivana ili ignorisana, druge ljude
videkaonenaklonjeneinepouzdane,asebekaonedopadljiveibezvrijedne
(Ainsworthetal.,1978;IšpanovićRadojković,2007).

Sigurna afektivna vezanost povećava vjerovatnoću da će dijete
uspostavljatiharmoničneodnosesaodraslimosobamaidrugomdjecom,sa
posebnimnaglaskomnabliskostsačlanovimaužeporodiceisaprijateljima.
Ovadjecasuobičnopopularnijameđuškolskimvršnjacimairjeđepodložna
viktimizaciji,moždazatoštopokazujuvišeempatije imanjeseupuštajuu
konfliktneigre(Cammingetal.,2000;IšpanovićRadojković,2007).Sigurno
vezane osobe, radi pozitivnog radnog modela sebe i drugih imaju veoma
razvijenu sposobnost empatije, dok negativna osjećanja doživljavaju kao
manjeprijetećaiugrožavajuća(VukosavljevićiHanak,2007)

Nesigurni obrasci afektivne vezanosti predstavljaju manifestaciju
napora djece da organizuju svoje ponašanje kako bi postigli neku vrstu
bliskosti i izgradili osjećaj sigurnosti. Ta djeca su takođe naučila da za
dobijanje bliskosti postoj određeni „uslovi“. Oni razvijaju odgovarajuću
strategijukojompovećavajuemocinalnudostupnostpružaocanjegeina taj
načinobezbjeđujunjegu izaštitu(IšpanovićRadojković,2007).Djecakoja
na najranijem uzrastu reaguju razdražljivo, u visokorizičnoj su grupi za
razvojnesigurnihobrazacaafektivnevezanosti,posebnouuslovimaniskog
socijalno-ekonomskog statusa. Vjerovatno da razdražljiva djeca iniciraju
neadekvatneroditeljskepostupke,posebnousituacijamaukojimasuroditelji
podstresom(Krstić,2007).
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Vukosavljević i Hanak (2007) navode neke karakteristike osoba u
odnosunadrugeiuodnosunasebe.Preokupiraneosobeimajuuobičajene
strategijeregulacijeafekta,kojeuključujuhipervigilnuusmjerenostpažnjena
izvoreprijetnjeiimajustalnupotrebuzauspostavljanjemkontaktaistalnim
nadgledanjem signala dostupnosti bliskih osoba. Izbjegavajuće osobe se
običnodistancirajuoddrugih,posebnokadanjihova iskustvapredstavljaju
izvor prijetnje ili patnje. Strategija poricanja/potiskivanja bolnih osjećanja
ili trenutnih neugodnih misli i osjećanja može direktno inhibirati ličnu
nelagodnost.Bojažljiveosobepokazujunajvećeproblemeusmislidijeljenja
i razumijevanja osjećanja drugih. Radi se o osobama koje često pokazuju
različite znakove psihopatologije.U stalnom su naporu da „evakuišu“ self
i objekt reprezentacije koje su doživljene kao ugrožavajuće, da bi postigli
koherentnijupercepcijuselfa.

Bolbijesmatraodajeodnosizmeđunovorođenčetaimajkenajvažniji
za socijalizaciju, te da bi poremećaj tog primarnog odnosamogao dovesti
dovećeučestalostimaloljetničkedelinkvencije,emocionalnihporemećaja i
antisocijalnogponašanja(1944).

Metod

Problemistraživanjaodnosisenaispitivanjerelacijaizmeđudimenzija
psihopatijeiafektivnevezanosti.

Psihopatija predstavlja skup karakteristika koje se normalno
distribuiraju u populaciji, a u ovom istraživanju je ispitivano preko četiri
dimenzije i to: antisocijalno ponašanje, životni stil, psihopatski afekt i
interpersonalniodnosi.

Koncept afektivne vezanosti, sagledan je kroz dva aspekta: preko
dimenzija afektivnog vezivanja i preko stilova afektivne vezanosti. U tom
kontekstu, cilj istraživanja je utvrditi da li su i u kojoj mjeri dimenzije
afektivnogvezivanjakorelatpsihoaptije, teda lipostojistatističkiznačajna
razlika u postojanju psihopatije s obzirom na različite stilove afektivne
vezanosti.

Uzorkom je obuhvaćeno 200 ispitanika, studenata Filozofskog
FakultetaUniverzitetauIstočnomSarajevu.Naosnovustruktureiveličine
uzorkamožesezaključitidapredstavljadovoljnodobruosnovuzapouzdano
izvođenje statističkih anliza i relevantnih zaključaka. Struktura uzorka
predstavljnajeutabeli1.
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Tabela1.Strukturauzorka

Broj Procenat

Pol
muški 150 75,0
ženski 50 25,0
Ukupno 200 99,0

Mjestostanovanja

grad 87 43,8
manjemjesto 95 47,9
selo 15 8,2
Ukupno 200 100,0

Godište

86−90. 19 14,2
91−95. 101 75,4
96−20. 14 10,4
bezodgovora 66
Ukupno 200 100,0

Psihopatija jemjerenaupitnikomzaprocjenupsihopatije (Novović,
Smederevac, Biro, 2009), koga čini 40 stavki sa binarnim formatom
odgovora.Upitnik je formulisanpremaKlegali-Hareovimkriterijima, tako
što je formulisan veći broj stavki koje se svojim sadržajem odnose na 20
karakteristikapsihopatijepoHareu.Upitniksadržičetirisubskalenamijenjene
procjeničetiriHareovedimenzijepsihopatije,asvakučini10stavki:

- Dimenzijainterpersonalniodnosiobuhvatastavkekojeseprema
sadržajuodnosena lošukontroluagresivnosti,beskrupuloznost,
vjeruusopstvenšarmimanipulativnost;

- Dimenzijapsihopatskiafektobuhvataindikatorehladnokrvnosti,
površnogafekta,tenedostatkakriviceikajanja;

- Dimenzijuživotnistilčinestavkekojesepremasadržajuodnose
navisoko izraženupotrebuza stimulacijama,neodgovornost, te
sklonostzloupotrebipsihoaktivnihsupstanci;

- Dimenzijaantisocijalnoponašanje sadrži stavkekojeseodnose
na manifestovanje fizičke agresivnosti, sukob sa zakonom,
problematične porodične odnose u djetinjistvu, te sklonost
kriminalnomponašanju(Biro,Smederevac,Novović,2009).

Zaprocjenustilovaafektivnevezanostikorištenjeupitnikzaprocjenjivanje
porodičneafektivnevezanostiPAV(Brenan,Clark,Shaver,1995),kogačini18
stavki.IspitaniciodgovarajunasedmostepenojskaliLikertovogtipauskladusa
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tim koliko se slažu sa navedenim tvrdnjama. Upitnik ispituje četiri stila
afektivne vezanosti i to jedan sigurni i tri nesigurna (preokupirani,
odbacujućiibojažljivi).

DimenzijeafektivnevezanostiispitanesuupitnikomASQ(attachment
Style Questionnire) (Feney, Noller, Hanrahan, 1994). Upitnik ispituje pet
dimenzijaafektivnevezanostipovjerenje,neugodnostprizbližavanju,odnosi
kaosekundarni,potrebazapodrškomipreokupiranostodnosima.Upitnikčini
40tvrdnji,aispitaniciuzavisnostiodtogakolikoseslažusanjimazaokružuju
jedanodšestponuđenihodgovora.Većiskornadimenzijipovjerenjeznačida
ispitanikimavećepovjerenjepremadrugimljudima.Većiskornadimenziji
neugodnostprizbližavanjuznačidaispitanikprilikomzbližavanjasadrugim
ljudimaosjećavećuneugodnost.Većiskornadimenzijiodnosikaosekundarni
značidaispitaniksvojeemocionalneodnosečešćestavljaudrugiplan,dok
većiskornadimenzijipotrebazapodrškomznačidaispitanikucjeliniima
izraženupotrebuzapordškom/odobravanjemodstranedrugihljudi.Većiskor
nadimenzijipreokupiranostodnosimaznačida je ispitanikčestookupiran
svojimemocionalnimodnosimasadrugimljudima.

Zaispitivanjeodnosameđuispitivanimvarijablama,primijenjenaje
multivarijantnaanalizavarijanse.

Rezultati 

Na osnovu rezultata multivarijatne analize utvrđeno je da Vilksov
pokazatelj Lambda nije statistički značajan što upućuje na zaključak da
ne postoje statistički značajne razlike među ispitanicima na dimenzijama
psihopatije s obzirom na stilove afektivne vezanosti. Multivarijatni efekti
stilovaafektivnevezanostinadimenzijepsihopatijeprikazanisuutabeli2.

Tabela2.Multivarijatniefektistilovaafektivnevezanostinadimenzije
psihopatije

Stilovi
vezanosti

Value F Hypothesis
df Errordf Sig.

Pillai’sTrace .036 .671 8.000 290.000 .717
Wilks’Lambda .964 .668b 8.000 288.000 .719
Hotelling’s
Trace .037 .666 8.000 286.000 .721

Roy’sLargest
Root .030 1.098c 4.000 145.000 .360
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Kada je u pitanju ispitivanje relacija između dimenzija afektivne
vezanostiipsihopatije,utvrđenojedadimenzijeafektivnevezanostiznačajno
doprinoseobjašnjenju razlikau ispoljavanju različitih aspekatapsihopatije.
Na osnovu značajnosti Vilksovog pokazatelja Lambda (tabela 3) utvrđeno
je da značajan multivarijatni efekat na set zavisnih varijabli (dimenzije
psihopatije)ostvarujudimenzijeafektivnevezanostiitopovjerenjeiodnosi
kaosekundarni.Preostaletridimenzije,neugodnostprizbližavanju,potreba
za podrškom i preokupiranost odnosima, ne ostvaruju značajan efekat na
dimenzijepsihopatije.

Tabela3.Multivarijatniefektidimenzijaafektivnevezanostinadimenzije
psihopatije

Effect Value F Hypothesis
df Errordf Sig.

Partial
Eta

Squared

Povjerenje

Wilks’
Lambda

,930 2,562b 4,000 137,000 ,041 ,070

Neugodnostpri
zbližavanju ,962 1,345b 4,000 137,000 ,257 ,038

Odnosikao
sekundarni ,907 3,506b 4,000 137,000 ,009 ,093

Potrebaza
podrškom ,977 ,804b 4,000 137,000 ,525 ,023

Preokupiranost
odnosima ,986 ,482b 4,000 137,000 ,749 ,014

Sobziromnatodajeutvrđenznačajanmultivarijatniefekatdimenzija
afektivne vezanosti na dimenzije psihopatije, univarijatnom analizom
ustanovljeno je da dimenzija afektivne vezanosti povjerenje ostvaruje
značajanefekatnadimenzijamapsihopatskiafekatiinterpersonalniodnosi,
dokdimenzijaafektivnevezanostiodnosikaosekundarniostvarujeznačajan
efekatnadimenzijipsihopatijepsihopatskiafekt.Univarijatniefektidimenzija
afektivnevezanostinadimenzijepsihopatijeprikazanisuutabeli4.

Afektivnovezivanjeipsihopatija

267



Tabela4.Univarijatniefektidimenzijaafektivnevezanostina
dimenzijepsihopatije

Source Dependent
Variable df MeanSquare F Sig. PartialEta

Squared B

Povjerenje

Antisocijalno
ponašanje 1 1,816 1,531 ,218 ,011

Životnistil 1 6,001 2,267 ,134 ,016
Psihopatski

afekt 1 27,042 4,905 ,028 ,034 -,115

Interpersonalni
odnosi 1 34,691 8,630 ,004 ,058 -,131

Neugodnost
pri

zbližavanju

Antisocijalno
ponašanje 1 1,309 1,103 ,295 ,008

Životnistil 1 1,859 ,702 ,403 ,005
Psihopatski

afekt 1 29,154 5,289 ,023 ,036

Interpersonalni
odnosi 1 1,417 ,353 ,554 ,003

Odnosi
kao

sekundarni

Antisocijalno
ponašanje 1 ,709 ,598 ,441 ,004

Životnistil 1 ,420 ,159 ,691 ,001
Psihopatski

afekt 1 38,237 6,936 ,009 ,047 ,156

Interpersonalni
odnosi 1 8,560 2,130 ,147 ,015

Potreba
za

podrškom

Antisocijalno
ponašanje 1 ,041 ,034 ,853 ,000

Životnistil 1 ,735 ,278 ,599 ,002
Psihopatski

afekt 1 17,169 3,115 ,080 ,022

Interpersonalni
odnosi 1 ,677 ,168 ,682 ,001

Preokupiranost
odnosima

Antisocijalno
ponašanje 1 ,145 ,122 ,727 ,001

Životnistil 1 ,117 ,044 ,834 ,000
Psihopatski

afekt 1 2,283 ,414 ,521 ,003

Interpersonalni
odnosi 1 3,069 ,763 ,384 ,005
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Diskusija

Na osnovu dobijenih rezultata u analizi relacija između psihopatije
i afektivne vezanosti, uočeno je da ne postoje razlike među ispitanicima
u odnosu na razvijenost pojedinih dimenzija psihopatije i pripadnosti
ispitanika pojedinim stilovima afektivne vezanosti. Značajan efekat na set
zavisnih varijabli koje čine dimenzije psihopatije ostvarile su dimenzije
afektivne vezanosti, pri čemu su za ispitanike kod kojih su izražene
pojedine dimenzije afektivne vezanosti karakteristična povišenja na
pojedinimdimenzijamapsihopatije.

Osobezakojejekarakterističnodanevjerujudrugimljudima(dimenzija
afektivne vezanosti povjerenje), te da interpersonalne odnose doživljavaju
kaosekundarne,čimestavljajunaglasaknatodaiminterpersonalniodnosi
sadrugimljudimanisuznačajni(dimenzijaafektivnevezanostiodnosikao
sekundarni),odlikujepovišenpsihopatski afekt (dimenzijapsihopatije), što
značidaimajunedostatakosjećajakrivice,površanafekt,nedostatakempatije
ineprihvatajuodgovornostzasopstvenoponašanje.

Osobe koje karakteriše površan šarm, koji se ogleda u površnoj
komunikaciji, grandioznim uvjerenjima u sopstvenu vrijednost (narcizam,
egocentričnost),patološkomlaganju,temanipulativnostikojasemanifestuje
izraženom potrebom za kontrolom i manipulacijom drugim ljudima, što
su sve odlike dimenzije psihopatije interpersonalni odnosi, imaju sniženo
povjerenjeudrugeljude(dimenzijaafektivnevezanosti).

DobijenirezultatisuuskladusateorijomsobziromnatodajeiBolbi
došao do zaključka da osobe sa psihopatijom odlikuju nesigurni obrasci
afektivnevezanosti.

Istraživanjejeotvoriloprostorzadaljaispitivanjaodnosapsihopatije
iafektivnevezanosti,pričemuostajedilemadalisepsihopatijarazvijaradi
neadekvatnogafektivnogvezivanjaudjetinjstvuporednizadrugih faktora
koji je uzrokuju.Ono što jepotvrđenoovim istraživanjem i to je ujedno i
generalnizaključakdapostojivezaizmeđuafektivnevezanostiiemocionalnih
i interpersonalnihkarakteristikapsihopatije,kojesemanifestujupovršnom
komunikacijom, grandioznim uvjerenjima o sopstvenoj vrijednosti,
patološkimlaganjem,potrebomzakontrolomimanipulacijom,tenedostatkom
kriviceipovršnimafektom.

Površnakomunikacijamožebitiposljedicanedostatkaželjezazdravim
odnosomsadrugimljudima,kojijemogućeostvaritiupravokrozadekvatnu
komunikaciju. Grandiozna uvjerenja o sebi su proizvod neadekvatno
formiranihunutrašnjih radnihmodela sebe i drugih, pri čemu je za osobe
sapovišenompsihopatijomkarakterističnoda imajupozitivan radnimodel
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sebe,anegativanradnimodeldrugih.Upravozbognegativneslikeodrugim
ljudima,oni imajupotrebuzakontrolomimanipulacijomnadnjima, jer je
to jedini načinda zadrže svoja grandioznauvjerenjao sebi.Površan afekt
jeneminovandabimoglizadovoljitisvojuizraženupotrebuzakontrolomi
manipulacijom, što svepodrazumijevanedostatkkrivice, jer kadabi imali
razvijenijuempatijutobiznačilodamorajumijenjatislikuodrugimljudima,
štoseneukalpaunegativanradnimodeldrugih.

Kakosepsihopatijamanifestujeupravokrozodnossadrugimljudima,
ovapovezanostjeibilaočekivana,jerosobekojenisuimaleadekvatnefigure
udjetinjstvuzakojesusemoglesigurnovezati,problemekojisusejaviliradi
togasupreslikalenasvenarednesocijalneodnoseikontakte.
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ATTACHMENTANDPSYCHOPATHY

Summary

Aresearchproblemistoinvestigatecorrelationbetweenattachment
andpsychopathy.TheHare’scriteriawereusedtoanalyzethepsychopathy
with the dimensions assessment psyhopathy(interpersonal relationships,
lifestyle, psychopathic affect and antisocial behavior).The attachmentwas
measured with attachment style classified as secure, fearful, preoccupied
or dismissive, and dimensions of attachment(confidence, discomfort with
closeness, preoccupation with relationships). The sample consisted of 200
participants.

The results show that the groups formed by attachment stylesdon’t
determinesignificantdifferencesintermsofpsyhopathy,butthedimensions
of attachment determine significant differences in terms of some aspects
ofpsyhopathy.

Afektivnovezivanjeipsihopatija
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УЛОГАЦЕНТРАЛНОГСВОЈСТВАЛИЧНОСТИИ 
(НЕ)ЕМПАТИЧНОСТИНАФОРМИРАЊЕИМПРЕСИЈЕО

ДРУГОЈОСОБИ

Проблемистраживањасеодносинаиспитивањеформирањаимпресије
о другој особи с обзиром на присуство стимулусног својства „срдачан“ и
„хладан“иприсуство(не)емпатичногпонашања.Прецизнијеречено,кориштен
јеметодексперименталногистраживањаукојемјевариранаекспериментална
ситуација додавањем особине „срдачан“ или „хладан“ на листу особина
којимајеописананеказамишљенаособа(интелигентна,ефикасна,марљива,
одлучна,практична, обазрива)двјема групамаиспитаника.Објема групама
испитаника дата је листа од 18 опозитних особина за које су испитаници
процјењиваликојаубољојмјериописујезамишљенуособу.Осимнаведеног,
експериментална ситуација је варирана још једним идентичним описом
особеунутаробје групеиспитаника, с тимшто јепретходномописудодат
опис (не)емпатичног понашања. Узорак чини 146 студената, а на основу
резултатаистраживањасуизведенисљедећизакључци:особине„срдачан“и
„хладан“представљајуцентралносвојствоуформирањуимпресијеодругој
особиуслучајуизостављањаописа(не)емпатичногпонашања,(не)емпатично
понашањеимацентралнијуулогууформирањуимпресијеодругојособиод
особине„срдачан“и„хладан“иемпатичнопонашањедоводидоформирања
позитивнијеимпресијеодругојособи,негонеемпатичнопонашање.

 Кључнеријечи:формирањеимпресије,„срдачан“и„хладан“,
(не)емпатичност.
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Увод

Довољанјесамоједансусретсадругомособомдабисеформирао
одређениутисак,односно,импресијаоњој.Једанодпрвихистраживача
процеса формирања импресије о другој особи (Аш [Asch], 1946,
стр. 258) истиче да је довољан само један поглед на неку особу или
неколикоизговоренихријечидабибилаформиранаимпресијаоњој.
Под појмом импресија се подразумијева когнитивна репрезентација
посматрачаодругојособи(Хамилтон,Кац,Лера[Hamilton,Katz,Leirer],
1980,премаХјума[Huma],2010,стр.57),апроцесформирањаимпресије
јепроцесстварањаописнеиевалуативнепроцјенеодругима(Зебровиц
[Zebrowitz]1995/1999,премаХјума,2010,стр.57)
 Кадајеријечоистраживањимаформирањаимпресијејошдавне
1946.годинејеСоломонАш[SolomonAsch]усвојојстудијиподназивом
Forming impressions of personality представио резултате серије огледа
којесуомогућилебољесхватањенаведеногпроцеса,каоиподстакла
новаистраживања.Ууводномразматрањуистраживаногпроблемаон
истичедаљудисамонаосновунеколикоинформацијаодругојособи
стварајуцјеловитусликуоњој,односно,каконеколикокарактеристика
заједноформирајуимпресијуотојособи,текојипринципирегулишутај
процес(Аш,1946,стр.258).Упрвој(стр.262−265),оддесетсеријаогледа
које је представио у раду, утврдио је да неке особине личностимогу
у вишојмјери,негодругеутицатинаформирањеимпресијеодругој
особи. Наиме, утврдио је да додавање особина „срдачан“ и „хладан“
спискуособинакојима јеописананеказамишљенаособаутичунато
далићеимпресијаодругојособибитипозитивнаилинегативна.Даби
испитаодирекцијуформирањаимпресије,двјемагрупамаиспитаника
је дао опис замишљене особе користећи идентичне придјеве у обје
групе уз додавање придјева „срдачан“ једној, а „хладан“ другој“. У
даљојпроцедуријепредиспитаникепоставиозахтјевданачек-листи
којасадржи18опозитнихпридјеваозначеједанизпаракојисе,према
њиховој оцјени, боље уклапа у слику претходно описане замишљене
особе.Резултатисупоказалидасуиспитаницикојисуприликомописа
замишљене особе имали придјев „срдачан“ неке особине у знатно
вишој мјери бирали, него испитаници који су приликом наведеног
описаималипридјев„хладан“.Чак9особинаугрупииспитаникакоја
јеприликомописазамишљенеособеималапридјев„срдачан“јеу90%и
вишеслучајевапридаваланаведенојособисљедећеособине(Аш,1946,
стр. 263): озбиљност и уздржаност, јакост, поштење,
доброћудност, поузданост, великодушност, друштвеност и срећа.
Даље слиједе: важност, хуманост, популарност, духовитост,
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алтруистичност, суздржаност, мудрост и маштовитост.
Све наведене особине су биране у преко 50% случајева.
С друге стране група испитаника која је имала придјев „хладан“ је
у преко 50% случајева, као што је био случај у претходној групи,
придавала замишљеној особи сљедеће особине (стр. 263): поузданост,
важност, озбиљност, упорност, јакост, поштење, суздржаност и
атрактивност(69.00%).Мањеод40%испитаникаунаведенојгрупије
замишљенојособипридалоосталеособине.Његовзакључаксеодноси
натодајекоришћењепридјева„срдачан“и„хладан“приликомописа
замишљенеособеуконтекстујошнеколикоособинауизвјеснојмјери
трансформисалоосталеособине,алиданисусвеособинедобилеисти
афективнипредзнак (Хавелка,2001,стр.116).Собзиромнанаведено,
ове особине назива централним, а остале периферним. У наредна
два огледа, изостављањем са листе придјева „срдачан“ и „хладан“ и
замјењујућиихпридјевима„учтив“и„неучтив“,потврђујепретходно
речено(стр.265−267).
 УсвомрадуАшјепоставиотрипочетнехипотезесвоградакојесе
односенатодаимпресијапредстављасумусвихсвојставакојесупознате
онекојособи,данаформирањеимпресијеутичеафективнатенденција
дасеодређенеособиневреднујукаопозитивнеилинегативне,тедаје
импресија о другој особи цјеловита, тј. да обухвата особу у цјелини
(Хавелка,2001,стр.113−114)ипотврдиоихје.Фиске[Fiske]иНојберг
[Neuberg](1990,премаМекКарти,Сковронски[McCharty,Skowronski],
2011,стр.1304)истичудајеАшсвојимистраживањемутврдиодапроцес
формирањаимпресијеодругојособиукључујеконцептуално,апстрактно
ихолистичкоразмишљањеодругима.Аш(1946,1952,премаХавелка
2001,стр.123−124)изводинеколикозакључакаоформирањуимпресије,а
тосу:1)даопажачнастојидаформираимпресијуонекојособиуцјелини,
2)приликомопажањададвијеиливишеособинаприпадајуодређеној
особионепрестајудапостојекаоизолованевећступајуудинамичку
интеракцију којом организују одређену структуру, 3) да немају све
особинеисти значај заформирањеимпресије, 4) да свакуодособина
карактеришетодаједиоцјелине,5)дасвакаособинафункционишекао
репрезентособеуцјелини,6)даранијаимпресијапредстављаконтекст
новој особинии7) да сеу токупроцесаформирањаимпресије јавља
тенденцијакадосљедностиилисупротстављању.

Напретходнообјашњеномистраживањусубилазаснованаиона
којајевршиоКели[Kelley](1950,премаПенингтон[Pennington],2004,
стр.145)итопредстављајућистудентимагостапредавачакао„срдачног“
иликао„хладног“.Дошаоједоналазадасусестудентинаконпредавања
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вишезадржавалиуразговорусапредавачемкојијеописанкао„срдачан“.
У наведеном случају су студенти, путем чек-листе, позитивније
иоцјењивалипредавача,штоговориопозитивнијојимпресијиоњему.
РеплицирајућиистраживањекојејеспровеоКелиузварирањенаучне
областипредавача(професорфизичкогваспитањаипрофесорсоцијалне
психологије,каоипола)Видмејер[Widmeyer]иЛој[Loy](1988,стр.119)
су дошли до резултата да кориштење придјева „срдачан“ и „хладан“
имаистеефектенаформирањеимпресијекојејеутврдиоиКели,ада
научнаобластиполнисузначајнизаформирањеимпресије.
 Покушавајућидадаодговорнапитањедалису„срдачност“и
„хладноћа“централнецрте,Вишнер[Wishner] (1960,премаУлејмемн,
Кресл[Uleman,Kressel],2013,стр.58)утврђуједајесусамоуситуацији
кадасуувисокојкорелацијисаосталимособинама.Потврдунаведеног
дајуиЗана[Zanna]иХамилтон[Hamilton](1972,премаUleman,Kressel,
2013,стр.58)истичућиданаведенеособинеутичунасоцијалнедимензије
личности.
 На основу претходних резултата који се односе на значај
особина„срдачности“и„хладноће“наформирањеимпресије,Вилијамс
[Williams]иБарџ[Bargh](2008,премапремаUleman,Kressel,2013,стр.
58)суиспитивализначајдоживљајатјелеснихсензацијаусмислутоплог-
хладног на импресију о другој особи. Испитаници су током процеса
формирања импресије у руци држали чашу са топлом или хладном
кафом,азакључакједасуразликеутемператури(топло-хладно)имале
исти ефекат наформирањеимпресије који је утврдиоиАшу својим
истраживањимакористећикаостимулусособине„срдачан“и„хладан“.

Макарти[McCharty]иСковронски[Skowronski](2011,стр.1305)
сувршилиистраживањанаузоркуод96студенатаизстарости19−20
годинакористећиприступидентичанономкојијевршиоАш,уздодатак
дајелистомособинаописанстудентистогуниверзитета(психолошка
близина) који похађају и студент универзитета у некој иностраној
земљи (психолошкаудаљеност).Резултатипоказујудасуиспитаници
којисуималипридјев„срдачан“приликомописазамишљеногстудента
формиралипозитивнијуимпресијууњемубиоонблизуилиудаљен,
међутимнаведенидескрипторисуувишојмјериутицалинаформирање
импресијеуситуацијипсихолошкеудаљености,негоблизине.

Холоин[Holoien]иФиске[Fiske](2013,стр.33)истичудасена
основубројнихистраживањаможезакључитидасе„срдачност“односи
наперципиранунамјерукојаукључујепријатељство,помоћ,искреност,
поузданост и морал, те да се особа, која сматра да је ,,срдачна’’ бар
минималнопридржаваморалнихобразацапонашања.Сдругестране,
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особа која се перципира као ,,хладна’’, упркос томе што се понекад
понаша на друштвено прихватљив начин и срдачно, и даље ће се
сматратизахладну,неповјерљивуинепријатељскинастројену.

Наутс, Лангнер, Хуџисманс, Вонк, Вигболдус [Nauts, Langner,
Hujismans,Vonk,Wigboldus](2014,стр.156−169)сукористећиразличите
листеособинакаостимулус(1.листаидентичнаонојкојујекористио
Ашикојасадржиособине:интелигентан,ефикасан,марљив,одлучан,
практичаниобазрив,2.илистакојапореднаведенихсадржиособине:
послушан,слаб,плитак,амбициозан,сујетан),алиикористећипридјев
„љубазан“и„нељубазан“осимпридјева„срдачан“и„хладан“,дошли
до сљедећих резултата: 1. интелигенција је сматрана важнијом од
срдачности, тј. интелигенција је представљала централнију особину,
2. срдачност и хладноћа су централније особине од љубазности и
нељубазности, тј. више утичу на укупну импресију о другој особи,
3.срдачностзависиодконтекстадругихособина.

ПратоиЏон[Pratto,John](1991,премаУлејман,Кресл[Uleman,
Kressel], 2013, стр. 64), полазећи од претпоставке да негативне
информације привлаче већу пажњу, спроводе истраживање којим
су испитивали пажњу испитаника за именовање боја на којима су се
налазиле значајне особине. Добијеним резултатима су потврдили
почетну хипотезу, утврђујући да се негативне информације лакше
памте.Изтогразлогаприкупљањенегативнихинформацијадоводидо
формирањанегативнијеопштеимпресије.Овакавзакључаксузасновали
напремисидасе,собзиромнатоданемајасногциљаимпресије,она
заснива на случајно запамћеним информација које су у овом случају
негативне.

Проблем,методизадациистраживања

Проблем истраживања се односи на испитивање формирања
импресије о другој особи с обзиром на присуство особине „срдачан“
и „хладан“ и присуство (не)емпатичног понашања. Прецизније
речено, кориштен јеметод експерименталног истраживања у којем је
вариранаексперименталнаситуацијадодавањемособине„срдачан“или
„хладан“ на листу особина којима је описана нека замишљена особа
(интелигентна, ефикасна, марљива, одлучна, практична, обазрива)
двјемагрупамаиспитаника.Објемагрупамаиспитаникадатајелистаод
18опозитнихособиназакојесуиспитаниципроцјењиваликојаубољој
мјери описује замишљену особу. Осим наведеног, експериментална
ситуација је варирана још једним идентичним описом особе унутар
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обје групе испитаника, с тим што је претходном опису додат опис
емпатичног понашања. (Замишљена особа је слушала веома тужну
причу друге особе.Након саслушане приче она је загрлила ту особу
ирекла јој:„Нисамдоживиоништакаоти,алимогудатеразумијем
сакаквимтешкоћамасеносишисаосјећамсатобом.“)инеемпатичног
понашања (Замишљена особа је слушала веома тужну причу друге
особе.Наконсаслушанепричеонајереклатојособи:„Незнамзаштото
уопштепричашмени.Тетужнепричемеуопштенеинтересују.“).Све
особинекојимајеописаназамишљенаособа,каоиособине„срдачан“и
„хладан“,теопис(не)емпатичногпонашањапредстављајустимулусни
материјалнаосновукогаиспитанициформирајуимпресију.

У складу са описаним, постављени су сљедећи задаци
истраживања:

- утврдити редсолијед и учесталост придавања особина
замишљеној особи унутар групе испитаника која је имала
стимулусносвојство„срдачан“иунутаргрупеиспитаникакоја
јеимала стимулусно својство „хладан“у случајуизостављања
описа (не)емпатичног понашања, додавања описа емпатичног
понашањаидодавањаописанеемпатичногпонашања;

- утврдитидалипостојестатистичкизначајнеразликеупридавању
особиназамишљенојособиунутаргрупеиспитаникакојајеимала
стимулусносвојство„срдачан“иунутаргрупеиспитаникакоја
јеимала стимулусно својство „хладан“у случајуизостављања
описа (не)емпатичног понашања, додавања описа емпатичног
понашањаидодавањаописанеемпатичногпонашања;

- утврдитидалипостојестатистичкизначајнеразликеупридавању
особина замишљеној особи између групе испитаника која је
имала стимулусно својство „срдачан“ и групе испитаника која
јеимала стимулусно својство „хладан“у случајуизостављања
описа(не)емпатичногпонашања;

- утврдитидалипостојестатистичкизначајнеразликеупридавању
особина замишљеној особи између групе испитаника која је
ималастимулусносвојство„срдачан“игрупеиспитаникакојаје
ималастимулусносвојство„хладан“услучајудодавањаописа
емпатичногпонашања;

- утврдити да ли постоје статистички значајне разлике у
атрибуирању особина замишљеној особи између група
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испитаникакојајеималастимулусносвојство„срдачан“игрупе
испитаникакојајеималастимулусносвојство„хладан“услучају
додавањаописаемпатичногпонашања;

- наосновудобијенихрезултатадонијетизакључкеоформирању
импресије о другој особи с обзиром на варирање централног
својства личности („срдачан“−„хладан“) и изостављања или
додавања(не)емпатичногописапонашањазамишљенојособи

Узоракистраживања

 Узоракиспитаникачини146студенатаФилозофскогфакултета
Универзитета у Источном Сарајеву и Филозофског факултета
УниверзитетауЦрнојГори.Узоракјепригоднијерсуњимеобухваћени
испитаници који су били најдоступнији истраживачу. Старост
испитаникакрећесеураспонуод19до29година(АS=21.123).Структура
узоркајеприказанауТабели1.

Табела1Структураузоркаиспитаника

Одредницаузорка Фреквенција Проценат

Група

Присуствостимулусногсвојства
„срдачан“ 81 55.48

Присуствостимулусногсвојства
„срдачан“ 65 44.52

Пол
Женски 128 87.67
Мушки 18 12.33

Универзитет
УИсточномСарајеву 109 74.66
УЦрнојГори 37 25.34

Студијски
програм

Психологија 111 76.03
Педагогија 19 13.01
Предшколсковаспитање 16 10.96

Г о д и н а
студија

Прва 41 28.08
Друга 46 31.51
Трећа 33 22.60
Четврта 26 17.81
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Бројиспитаникаугрупикојојјеприликомописазамишљенеособе
додатостимулусносвојство„срдачан“је81(55.48%),аугрупикојојје
приликомописазамишљенеособедодатостимулусносвојство„хладан“
је65(44.52%).

Инструментиистраживања

 Инструментикојисукориштениуистраживањусу:
1)упитник за прикупљање података о социјално-статусним
карактеристикама испитаника (пол, године старости, универзитет,
студијскипрограм,годинастудија),

2)упитникзаиспитивањеформирањаимпресијеодругојособикојичини
описзамишљенеособе(узварирањестимулусногсвојства„срдачан“и
„хладан“ и додавање описа (не)емпатичног понашања) и чек-листа за
процјенуимпресијеодругојособикојујеконструисаоАш(1946).

Резултатиистраживања
УТабели2иТабели3 супрезентованиподацикоји се односе

редослиједиучесталостособинакојесуприписиванеописанојособиод
странеиспитаника.

У Табели 2 су презентовани одговори испитаника који су
приликомописаособеималистимулусносвојство„срдачан“.

Табела 2 Редослијед особина који је у највишој мјери приписан
замишљеној особи унутар групе испитаника која је приликом описа
особеималапридјев„срдачан“

Р.б.
Безописа
(не)емпатичног
понашања

%
Саописом
емпатичног
понашања

%
Саописом
неепатичног
понашања

%

1. Упоран 100.00 Великодушан 100.00 Немилосрдан 97.53
2. Озбиљан 100.00 Поштен 100.00 Раздражљив 97.50
3. Важан 98.77 Поуздан 98.77 Ускогруд 97.47
4. Мудар 97.53 Хуман 98.77 Недруштвен 91.36
5. Поуздан 97.53 Озбиљан 97.53 Немаштовит 88.89
6. Јак 97.53 Друштвен 91.36 Непоуздан 82.72
7. Поштен 96.30 Упоран 90.12 Уздржан 81.25
8. Срећан 93.83 Важан 88.89 Безсмислаза

хумор 79.75
9. Хуман 91.36 Доброћудан 86.42 Егоцентричан 77.33
10. Великодушан 90.00 Мудар 83.12 Мудар 75.95
11. Друштвен 88.89 Јак 81.48 Несрећан 73.75
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12. Доброћудан 85.90 Алтруиста 79.73 Непопуларан 71.25
13. Атрактиван 81.25 Духовит 78.95 Непоштен 65.00
14. Духовит 77.78 Маштовит 78.75 Слаб 61.73
15. Маштовит 74.07 Срећан 77.50 Безначајан 60.00
16. Популаран 72.50 Популаран 72.84 Неатрактиван 59.49
17. Причљив 66.67 Атрактиван 72.50 Нестабилан 53.09
18. Егоцентричан 58.59 Причљив 67.50 Озбиљан 53.09

НаосновуподатакаприказанихуТабели2могућејезакључити
да се редослијед изабраних особина унутар групе испитаника која је
ималастимулусносвојство„срдачан“разликујесобзиромнатодалије
приликомописаизостављенопис(не)емпатичногпонашања,додатопис
емпатичногинеемпатичногпонашања.Приликомизостављањаописа
(не)емпатичног понашања и додавања описа емпатичног понашања
замишљенеособеиспитаницисуунајвећојмјерибиралиособинекоје
би се могле окарактерисати као социјално пожељне. С друге стране,
приликомописанеемпатичногпонашањазамишљенеособеиспитаници
суунајвећојмјерибиралиособинекојебисемоглеокарактерисатикао
социјално непожељне. Приликом изостављања описа (не)емпатичног
понашања испитаници су замишљеној особи придали само једну
особину која се може сматрати социјално непожељном, а то је
егоцентричност.Оваособинаимаинајмањуучесталостизборауодносу
надругеизабранеособине(58.59%).Особинекојесесматрајусоцијално
пожељнимбиранесуупреко60%случајева(напредзадњеммјеступрема
учесталостиизбораиспитаникајепричљивосткојајебиранау66.67%
случајева).Чак10особина јебирано,односнопридавано замишљеној
особиуилипреко90%случајева,атосу:упорност(100.00%),озбиљност
(100.00%), важност (98.77%), мудрост (97.53%), поузданост (97.53%),
јакост(97.53%),поштење(96.30%),срећа(93.83%),хуманост(91.36%)и
великодушност(90.00%).

Приликом додавања описа емпатичног понашања замишљеној
особипроценатизборанекихособинакојијеупретходномслучајубио
преко90%језнатнонижи,атеособинесу:важност(88.89%),мудрост
(83.12%), јакост (81.48%), срећа (77.50%). У овом случају, у највећој
мјери је замишљеној особи приписивана великодушност (100.00%) и
поштење(100.00%)којесуупретходномслучајуималенижипроценат
избора. Најнижи проценат избора имала је особина причљивости
(67.50%). Испитаници су у овом случају већином бирали особину
супротну егоцентричности која је приписивана замишљеној особи у
претходномслучају.
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Приликомдодавањаописанеемпатичногпонашањазамишљеној
особиучесталостизбораособинакојебииспитанициприписалидругој
особисезнатноразликујеодпретходнадваслучаја.Самосу,каоиу
претходнадваслучаја,замишљенојособиунајвишојмјериприписиване
мудрост (75.95%)иозбиљност (53.09%).Егоцентричност јеунајвишој
мјери приписивана замишљеној особи (77.33%) што је био случај и
приликомизостављањаописа(не)емпатичногпонашања.

У Табели 3 су презентовани одговори испитаника који су
приликомописаособеималистимулусносвојство„хладан“.

Табела 3 Редослијед особина који је у највишој мјери приписан
замишљеној особи унутар групе испитаника која је приликом описа
особеималапридјев„хладан“

Р.б.
Безописа
(не)емпатичног
понашања

%
Саописом
емпатичног
понашања

%
Саописом
неепатичног
понашања

%

1. Поуздан 100.00 Великодушан 100.00 Ускогруд 98.44
2. Мудар 98.46 Озбиљан 100.00 Немилосрдан 96.92
3. Важан 98.46 Поштен 100.00 Раздражљив 95.24
4. Упоран 98.46 Поуздан 96.92 Недруштвен 93.85
5. Озбиљан 98.44 Важан 96.92 Немаштовит 89.23
6. Јак 96.92 Хуман 96.88 Уздржан 84.38
7. Поштен 95.38 Друштвен 92.31 Егоцентричан 83.08
8. Срећан 81.54 Упоран 92.19 Мудар 81.25
9. Атрактиван 78.46 Мудар 87.50 Непоуздан 79.69

10. Популаран 73.44 Атрактиван 79.69 Безсмислаза
хумор 76.92

11. Хуман 70.77 Доброћудан 78.96 Непопуларан 75.38
12. Егоцентричан 70.77 Јак 78.46 Несрећан 66.15
13. Доброћудан 64.62 Срећан 75.00 Неатрактиван 63.08
14. Немаштовит 62.50 Популаран 73.44 Озбиљан 62.50
15. Уздржан 61.54 Маштовит 73.44 Непоштен 61.54
16. Духовит 56.92 Алтруиста 72.31 Јак 58.46
17. Великодушан 53.85 Духовит 70.31 Важан 56.92
18. Друштвен 53.85 Причљив 50.77 Нестабилан 50.77
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ПодациприказаниуТабели3указујунатодајеучесталостизбора
одређенеопозитнеособинесачек-листеприближнијауслучајевимакада
јеприликомописаособеизостављенопис(не)емпатичногпонашањаи
кадајеописузамишљенеособедодатописемпатичногпонашања.Уоба
случајаунајвишојмјерисубиранеонеособинекојесекарактеришуукао
социјалнопожељне.Приликомдодавањаописанеемпатичногпонашања
описукојајеималастимулусносвојство„хладан“унајвишојмјерису
биранесоцијалнонепожељнеособине.Самосуутрислучајаувишој
мјерибиранеопозитнеособинеуслучајукадајеизoстављенопис(не)
емпатичногпонашањаикадајепридодатописемпатичногпонашања,
а то су: егоцентричност–алтруизам, немаштовитост–маштовитост,
уздржаност–причљивост.Егоцентричност,немаштовитостиуздржаност
суувишојмјериприписиванезамишљенојособиуслучајуизостављања
описа (не)емпатичног понашања, а маштовитост, алтруистичност и
причљивостуслучајудодавањаописаемпатичногпонашања.Упреко
90%случајевазамишљенојособи,којојјеприликомописаизостављено
(не)емпатично понашање, су придаване сљедеће особине: поузданост
(100.00%), мудрост (98.46%), важност (98.46%), упорност (98.46%),
озбиљност (98.44%), јакост (96.92%) и поштење (95.38%). У случају
додавања описа емпатичног понашања замишљеној особи у преко
90% случајева су биране сљедеће особине: великодушност (100.00%),
озбиљност(100.00%),поштење(100.00%),поузданост(96.92%),важност
(96.92%),хуманост(96.88%),друштвеност(92.31%)иупорност(92.19%).
Приликом додавања описа неемпатичног понашања замишљеној
особи учесталост избора одређених особина је у највећој мјери била
у супротности са претходна два случаја. Као што је већ речено, у
већини случајева биране су социјално непожељне особине, а у преко
90%случајевабиранесусљедеће:ускогрудост(98.44%),немилосрдност
(96.92%),раздражљивост (95.24%)инедруштвеност (93.85%).Особине
којесучешћебиране,каоупретходнадваслучаја,сусљедеће:мудрост,
озбиљност,јакостиважност.Егоцентричностјебиранакаоштојебио
случајиприликомизостављањаописа(не)емпатичногпонашања,алије
учесталостизборауовомслучајунештовиша(83.08%)негоунаведеном
случају(70.77%).
 УТебели4сеналазиприкaзрезултатадобијенихупотребом
Кохрановог Q теста којим је утврђивана значајност разлика у
пропорцији избора особина од стране испитаника између одговора
датихпутемчек-листенаконописазамишљенеособеузизостављање
описа (не)емпатичног понашања, након додавања описа емпатичног
понашања и након додавања описа неемпатичног понашања унутар
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групе испитаника која је приликом описа замишљене особе имала
стимулусно својство „срдачан“ и унутар групе испитаника која је
приликомописазамишљенеособеималастимулусносвојство„хладан“.

Табела4Разликеупропорцијиизбораособинаунутаргрупеиспитаника
којајеималастимулусносвојство„срдачан“иунутаргрупеиспитаника
којајеималастимулусносвојство„хладан“приликомописазамишљене
особе

Р.б. Особине
Група

„срдачан“„хладан“

1. Великодушан–ускогруд Q=139.662,p=.000 Q=94.571,р=.000

2. Мудар–наиван Q=13.862,p=.001 Q=9.300,р=.010

3. Несрећан–срећан Q=77.593,р=.000 Q=41.895,р=.000

4. Раздражљив–доброћудан Q=110.960,р=.000 Q=65.679,р=.000

5. Духовит – без смисла за
хумор Q=71.815,р=.000 Q=36.462,р=.000

6. Друштвен–недруштвен Q=122.789,р=.000 Q=81.414,р=.000

7. Популаран–непопуларан Q=45.036,р=.000 Q=45.136,р=.000

8. Непоуздан–поуздан Q=124.377,р=.000 Q=98.157,р=.000

9. Важан–безначајан Q=72.962,р=.000 Q=52.074,р=.000

10. Немилосрдан–хуман Q=143.089,р=.000 Q=94.951,р=.000

11. Атрактиван –
неатрактиван Q=35.569,р=.000 Q=36.051,р=.000

12. Упоран–нестабилан Q=66.311,р=.000 Q=48.743,р=.000

13. Озбиљан–неозбиљан Q=70.359,р=.000 Q=42.250,р=.000

14. Уздржан–причљив Q=43.292,р=.000 Q=20.150,р=.000

15. Егоцентричан–алтруиста Q=42.657,р=.000 Q=41.231,р=.000

16. Маштовит–немаштовит Q=87.613,р=.000 Q=52.870,р=.000

17. Јак–слаб Q=66.036,р=.000 Q=29.313,р=.000

18. Непоштен–поштен Q=96.491,р=.000 Q=72.643,р=.000
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 Наосновупретходнопрезентованихподатака,могућејезакључити
дасеиспитаницистатистичкизначајноразликујууприписивањуједне
од опозитних особина датих чек-листом уз свих 18 случајева (колико
је и наведено опозитних особина на чек-листи). Утврђене разлике су
статистичкизначајненанивоу.01усвимслучајевима.

На основуподатака који супрезентованиуТабели2иТабели
3 могуће је закључити да у случају када су испитаници, који су
имали стимулусно својство „срдачан“ приликом описа замишљене
особе, имали изостављење описа (не)емпатичног понашања и
опис емпатичног понашања у највећем броју случајева постоје
статистичкизначајнеразликеупридавањуодређенихособинаодгрупе
испитаника који су имали опис неемпатичног понашања. У првом
случају у вишој мјери су замишљеној особи придаване социјално
пожељне особине, а у другом социјално непожељне. Изузетак су
опозитне особине које се односе на егоцентричност и алтруизам.
Унаведеномслучају,кадасуиспитанициприликомописазамишљене
особеималиизостављенопис(не)емпатичногпонашањаиималидодат
опис неемпатичног понашања, они су у статистички значајно вишој
мјерибиралиегоцентричност,аумањојмјерису јебиралиуслучају
описаемпатичногпонашања.

У групи испитаника која приликом описа замишљене
особе имала стимулусно својство „хладан“ ситуација је слична.
Унајвећемброју случајева утврђене су статистички значајне разлике
приликом приписивања особина наведених на чек-листи између у
случају изостављања описа (не)емпатичног понашања и додавања
описа емпатичног понашања, с једне стране, и у случају додавања
описа неемпатичног понашања, с друге стране. Прегледом података
приказаних уТабели 2 иТабели 3могуће је закључити да су у прва
два случаја замишљеној особи у вишојмјери приписиване социјално
пожељне особине. Као и у групи која је имала стимулусно својство
„срдачан“иуовојгрупиуслучајуизостављањаописа(не)емпатичног
понашањаидодавањаописанеемпатичногпонашањаувишојмјерије
придаванаособинаегоцентричностинегоуслучајудодавањаемпатичног
понашања.Истијеслучајикадајеријечоособиниуздржаност.Мудрост
јеунајвишојмјерипридаваназамишљенојособиуслучајуизостављања
описа(не)емпатичногпонашања.
 Заутврђивањеразликаупридавањуособиназамишљенојособи
измеђугрупеиспитаникакојајеималастимулусносвојство„срдачан“и
групеиспитаникакојајеималастимулусносвојство„хладан“кориштен
јеФишеровтест.УТабели5,6и7приказанисусаморезултатиобухватају
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особине које су придаване замишљеној особи, а за које је утврђена
статистички значајна разлика с обзиром на присуство стимулусног
својства„срдачан“и„хладан“угрупи.

Табела5Разликеупропорцијиизбораособинаизмеђугрупеиспитаника
којајеималастимулусносвојство„срдачан“игрупеиспитаникакојаје
ималастимулусносвојство„хладан“иизостављенопис(не)емпатичног
понашања

Р.б. ОСОБИНА Група1–„срдачан“ Група2-„хладан“ р

1. Великодушан
Ускогруд

90.00
10.00

53.85
46.15 .000

2. Несрећан
Срећан

6.17
93.83

18.46
81.54 .035

3. Раздражљив
Доброћудан

14.10
85.90

35.38
64.62 .005

4.
Духовит
Безсмислаза
хумор

77.78
22.22

56.92
43.08 .012

5. Друштвен
Недруштвен

88.89
11.11

53.85
46.15 .000

6. Немилосрдан
Хуман

8.64
91.36

29.23
70.77 .002

7. Уздржан
Причљив

33.33
66.67

61.54
38.46 .001

8. Маштовит
Немаштовит

74.07
25.93

37.50
62.50 .000

На основу података презентованих у Табели 5 могуће је
закључитидасеиспитаницикојисуприликомописазамишљенеособе
ималистимулусносвојство„срдачан“иизостављенопис(не)емпатичног
понашања статистички значајно разликују од испитаника који су
приликомописазамишљенеособеималистимулусносвојство„хладан“
иизостављенопис(не)емпатичногпонашањананивоузначајностиод.01
у7случајевапридавањаодређенеособинезамишљенојособи.Услучају
оцјенезамишљенеособекаосрећненивостатистичкезначајностијена
нивоу.05.Испитаницикојисуприликомописазамишљенеособеимали
стимулусносвојство„срдачан“суунајвећембројуслучајеваописивали
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замишљену особу као срећну (93.83%), док су је испитаници који су
приликомописазамишљенеособеималистимулусносвојство„хладан“
најчешћеописиваликаонесрећну(81.54%).Осимнаведеног,испитаници
којисуприликомописазамишљенеособеималистимулусносвојство
„срдачан“сунаведенојособиустатистичкизначајновишојмјери,него
оникојисуприликомописазамишљенеособеималистимулусносвојство
„хладан“ придавали сљедеће особине: великодушност, доброћудност,
духовитост,друштвеност,хуманост,причљивостимаштовитост.

Собзиромнатоданијеутврђенастатистичкизначајнаразлика
уприписивањуособинасачек-листе замишљенојособиизмеђугрупе
испитаника која је имала стимулусно својство „срдачан“ и групе
испитаника која је имала стимулусно својство „хладан“, као и опис
емпатичногпонашања,уТабели6суприказанеразликекојесунајближе
статистичкојзначајностиутврђенеразлике.

Табела6.Разликеупропорцијиизбораособинаизмеђугрупеиспитаника
којајеималастимулусносвојство„срдачан“игрупеиспитаникакојаје
ималастимулусносвојство„хладан“иописемпатичногпонашања

Р.б. ОСОБИНА Група1–„срдачан“ Група2-„хладан“ р

1. Уздржан
Причљив

32.50
67.50

49.23
50.77 .060

НаосновуприказанихрезултатауТабели6могућејезакључити
да се испитаници наведених група у случају придавања описа
емпатичног понашања замишљеној особи у највишојмјери разликују
услучајуособинеуздржаност–причљивост.Испитаницикојисуимали
стимулусносвојство„срдачан“приликомописазамишљенеособесуу
нештовећојмјеринегоиспитанициизгрупекојајеималастимулусно
својство„хладан“придавалиособинупричљивостизамишљенојособи.
Међутим,требаистаћидаутврђенаразликанијестатистичкизначајна.
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Табела7.Разликеупропорцијиизбораособинаизмеђугрупеиспитаника
којаимала стимулусносвојство „срдачан“и групеиспитаникакоја је
ималастимулусносвојство„хладан“иописнеемпатичногпонашања

Р.б. ОСОБИНА Група1–„срдачан“ Група2–„хладан“ р

1. Важан
Безначајан

40.00
60.00

56.92
43.08 .047

2. Јак
Слаб

38.27
61.73

58.46
41.54 .020

НаосновуподатакаприказанихуТабели7могућејезакључити
да је у случају додавања описа неемпатичног понашања утврђена
статистичкизначајнаразликаупридавањуособинасачек-листеизмеђу
групе испитаника која је приликом описа замишљене особе имала
стимулусно својство „срдачан“ и која је имала стимулусно својство
„хладан“.Разликесузначајненанивоу.05.Испитаницикојисуимали
стимулусносвојство„срдачан“суустатистичкизначајновишојмјери
замишљеној особи која испољава неемпатично понашање придавали
особинебезначајностиислабостиодиспитанкакојисуималистимулусно
својство„хладан“приликомописазамишљенеособе.

Завршнаразматрањаизакључци

 Резултати истраживања указују да редослијед и учесталост
придавањаособиназамишљенојособиунутаргрупеиспитаникакојису
приликомописазамишљенеособеималистимулусносвојство„срдачан“
нијеидентичануслучајуизостављањаописа(не)емпатичногпонашања
идодавањаописа(не)емпатичногпонашања.Истијеслучајиугрупи
испитаникакојисуприликомописазамишљенеособеималистимулусно
својство„хладан“.Уобје групесевишипроценатизабранихособина
односионаонекојесусоцијалнопожељнијеуслучајуизостављањаописа
(не)емпатичногпонашањаидодавањаописаемпатичногпонашања,док
сууслучајудодавањанеемпатичногпонашањаприликомописаособеу
вишојмјерипридаванеособинекојесусоцијалнонепожељније.Наоснову
добијенихрезултата,могућејезакључитидајеимпресијаунутарсваке
однаведенихгрупапозитивнијауслучајуизостављања(не)емпатичног
понашања и додавања емпатичног понашања опису, него у случају
присуства описа неемпатичног понашања. Резултати су статистички
значајниупридавању свакеодособинаиупоменутом смислу, с тим
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што је само у једном случају утврђено да је у случају изостављања
(не)емпатичног понашања и додавања неемпатичног понашања
алтруистичност статистички значајно придавана замишљеној особи,
негоуслучајудодавањаописаемпатичногпонашања.Анализирајући
разлике у импресији о другој особи између групе испитаника која је
приликомописазамишљенеособеималастимулусносвојство„срдачан“
и групе испитаника која је приликом описа замишљене особе имала
стимулусносвојство„хладан“,утврђенајестатистичкизначајнаразлика
у импресији о замишљеној особи на 8 особина. Добијени резултати
су у складу са претходним истраживањима којима је утврђено да
особине„срдачан“и„хладан“немајуидентичанефекатзасвеособине.
Кадајеријечоразликамаизмеђугрупауформирањуимпресијеодругој
особисобзиромнаприсуствоемпатичногнисуутврђенестатистички
значајне разлике између групе испитаника која је приликом описа
замишљене особе имала стимулусно својство „срдачан“ и групе
испитаникакојајеприликомописазамишљенеособеималастимулусно
својство„хладан“.Наосновудобијенихрезултатамогућејезакључитида
описемпатичногпонашањаимаефекатнасвеособинедатестимулусном
листом укључујући и особине које су утврђене као централне, а то
су „срдачан“ и „хладан“. У том контексту могуће је рећи да је опис
емпатичног понашања централније стимулусно својство од особине
„срдачан“и„хладан“.Истизакључаксеможедонијетиинаконанализе
резултатакојисеодносенаутврђенеразликеизмеђугрупеиспитаника
која је приликомописа замишљене особе имала стимулусно својство
„срдачан“игрупеиспитаникакојајеприликомописазамишљенеособе
ималастимулусносвојство„хладан“иописнеемпатичногпонашања,
јерсусамозадвијеособинесачек-листеутврђенестатистичкизначајне
разликеупридавањузамишљенојособи.

Наосновудобијенихрезултатамогућејеизвеститризакључка:
1) особине „срдачан“ и „хладан“ представљају централно својство
у формирању импресије о другој особи у случају изостављања
описа (не)емпатичног понашања, 2) (не)емпатично понашање има
централнијуулогууформирањуимпресијеодругојособиодособине
„срдачан“и„хладан“и3)емпатичнопонашањедоводидоформирања
позитивније импресије о другој особи, него неемпатично понашање.
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NatašaKostić

THEROLEOFCENTRALCHARACTERISTICOFTHEPERSONALITY
AND(UN)EMPATHYONIMPRESSIONFORMATIONOFOTHER

PERSON

Summary
The aim of the research is examination impression formation of

anotherpersonregardingwithpresenceofthestimuluscharacteristic“warm“
and “cold” and presence of (un)empathic behaviors. More precisely, we
used an experimental researchmethod and the experimental situationwas
varied by the addition of the characteristic “warm”or “cold” and to a list
offeaturesdescribinganimaginaryperson(intelligent,skillful,industrious,
determined,practical,cautious) to twogroupsof respondents.Bothgroups
ofrespondentsisgivenalistof18opaquequalitiesforwhichtheyevaluated
thatbetterdescribe the imaginaryperson.Аlso, theexperimental situation
isvariedbythedescriptionof(un)empathicbehavior.Thesamplewere160
students. Based on the results of the research, the following conclusions
weredrawn:thecharacteristics“warm”and“cold”arecentralinshapingthe
impressionofanotherperson incaseofomissionof thedescriptionof (un)
empathicbehavior,(un)empathicbehaviorhasacentralroleintheimpression
formattionofanotherpersonfromthecharacteristics“warml”and“cold”and
empathicbehaviorleadstoamorepositiveimpressionofanotherpersonthan
aunemphaticbehavior.

291





ŠuajbSolaković1DOI10.7251/TOMNIS1701293S
UniverzitetuIstočnomSarajevu   Originalninaučnirad
FilozofskifakultetPale
Katedrazapsihologiju

LATENTNASTRUKTURAPSIHOLOŠKIH
KARAKTERISTIKAMENADŽERA

Jedan od osnovnih principa naučnih istraživanja ogleda se u načelu o
međusobnojpovezanostipojava.Uovomradu ispitujemomogućnostuopštavanja
psiholoških karakteristika menadžera na osnovu međusobne korelacije rezultata
nanizu testova.Ciljnam jeanalizirati latentnu strukturu ličnih iorganizacionih
karakteristikamenadžera,teodreditinjihovezajedničkefaktore.

Uzorak ispitanika sačinjavali su zaposleni na rukovodećim pozicijama u
privatnomijavnomsektoru(N=247).Zaprikupljanjepodatakaprimijenjenjenoje
nizinstrumenatakojisuimalizadovoljavajućepsihometrijskekarakteristike:upitnik
zaprocjenuosobinaličnostiVelikihpet+2,skaluzaprocjenustavapremakoučingu
a=.767,skaluspremnostinarizikihrabrostuposlua=.730,skaluspremnostizaaktivno
angažovanjepsihologauorganizacijiα=.932,procjenuopštega=.792iposlovnog
lokusakontrolea=.779,skalutolerancijanaturbulencijeuposlua=.764,skalutolerancije
nasloženostsituacijea=.633.VrijednostKajzer-Majer-Olkinovemjereadekvatnosti
uzorkovanja iznosila je .733,što jegovoriloo faktoribilnostikorelacionematrice.

Provedenaanalizaglavnihkomponentisugerisalajeprisustvočetirifaktora
latentnestrukture,kojasuobjašnjavalavišeod63%varijansesistema.Interpretirano
je rješenje dobijeno Varimaks rotacijom, gdje su ekstrahovana četiri relativno
nezavisnafaktorakojačinesuštinustruktureispitivanihpsihološkihkarakteristika
menadžera:pozitivnaslikaosebi,manipulativnostturbulencijanaposlu,prepuštanje
kontroleusloženimsiutacijama,koučinguposlovnojpraksi.

Ključne riječi: psihologija u menadžmentu, latentna struktura, osobine
ličnosti.

1 shooayb@yahoo.com
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UVOD

Sobziromnaprirodumenadžerskogposlaiusloveukojimamenadžeri
danas, a posebno u našoj državi, rukovode, istraživačima se sam po sebi
namećezadatakdaispitajukojesutoličnekarakteristikemenadžerauBiHi
kakosuoneorganizovane.Postojeneketipičnesmjernicekojesutoosobine
koje„treba“posmatrati.Akouzmemouobzirkompleksnostopštegposlovnog
okruženja i tome dodamo da u svakommikrookruženju, vjerovatno, važe
drugačijapravila,ondasvakipokušajdaobuhvatimosveosobinekojebibile
neophodne,izgledapriličnonedostižan.

Pitanještamenadžere,odnosnorukovodioce,činiuspješnimvećduže
vrijemejeuinteresumnogihistraživača.Faktorikaoštosu:socijalnevještine,
lakoća interakcije sa drugima, dobra uvezanost, upravljanje vremenom,
samopoštovanje(Berglas,1986);energija,nagon,željazaposebnimposlom,
određivanje prioriteta i radno ponašanje u skladu sa time (Stuart-Kotze&
Roskin,1983);sposobnostupravljanjaljudima,smatralesuseveomavažnim
u vještini koja se zove postizanje uspjeha. Mnogi istraživači se slažu da
predikcija uspjeha menadžera nije nimalo lagan zadatak, gdje postoji niz
neusaglašenostikakoumetodologijiistraživanja,takoiuizborutestova,atu
suipitanjavaljanostiprediktorskog,aliikriterijumskogprostora.Složenost
jednog takvog poduhvata ogleda se u usaglašavanju i balansiranju između
ponašanja,sposobnosti,ličnihkarakteristika,iskustva,postignućapojedinca
sa različitim radnim okruženjima, novim ulogama, novim zadacima, ali
i novimmeđuljudskimodnosima.Mnogi pojedinci i organizacije smatraju
da je sposobnost analitičkog mišljenja prediktor uspješnosti. Neki drugi
opet smatraju da je važno samopouzdanje, mentalna drskost, predanost
teškom radu, smisao za pravdu. Ovo pitanje je kompleksno kao i sam
uspjeh čiji su indikatori i manifestni oblici u permanentnoj promjeni, te
bi, s tim u vezi, i paradigmu poslovne uspješnosti trebalo nanovo ispitati
(Gnosh,2012).

Početkom prošlog vijeka Ford je u Detroitu morao zaposliti i tri
puta više radnika, nego što je bilo potrebno da bi održao radnu snagu na
potrebnom nivou. Ljudi su u to vrijeme tako brzo napuštali posao, da su
izrazi poput „radnik na 3 dana“ postali skoro pa uobičajeni. Danas smo
svjesniji značaja koje elementi okruženja imaju na radnu organizaciju, ali
i menadžment uopšte. U našem turbulentnom vremenu punom promjena
moramookruženjumenadžmentaposvetitiposebnupažnju.Marušić(2006)
smatra da se u susjednoj Hrvatskoj ne može govoriti o nečemu potpuno
definisanom,pomenutiuticajimoguseprikazatiunekolikokrugova.Hasić
(2001)usvomraduanaliziraograničenjaposlovanjauBosniiHercegovini,
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gdjeispitujefaktorekojidirektnopridonoseekonomskojslobodiiprosperitetu
jednezemlje.Usvomistraživanjuobuhvatioje10širokihkategorija:politiku
trgovine,oporezivanje,vladineinvesticijeuekonomiju,monetarnupolitiku,
tokovekapitalaistranihulaganja,bankarstvo,kontrolecijenaiplata,prava
vlasništva,regulacijetržišta.Sasvimtimaspektimamenadžer,akoželibiti
uspješan,moranaćinačinadaseizbori.

Osobineličnostimenadžera

Psihologijausvomkrajnjemishodudoprinosirazumijevanjuličnosti
–onogštojeformira,učemujedrugačijakodsvakogpojedinca,kakoserazvija
u toku života, kako funkcioniše u socijalnom okruženju. Bihejvioristički
orijentisaniistraživačismatrajudajeličnostutisakštogapojedinacsvojim
djelovanjemostavljanadruge.Tadazapojedincakojisnažnoutičenasvoju
okolinukažemodaje„snažnaličnost“,apremabihejvioristimatakavaspekt
ljudskog ponašanja dostupan je objektivnom posmatranju. Kognitivistička
istraživanjasagledavajuprevashodnooneunutrašnje,iskustveno-doživljajne
procese. U novije vrijeme sve više se shvata da čovjek putem aktivnosti
razvijasvojepsihološkepotencijaleiobratno,odtogakakvesumupsihološke
osobine zavisiće domet njegovih aktivnosti. Zbog toga je ličnost moguće
upoznatisamoakojeproučavamounjenojukupnojsocijalnojaktivnosti,što
uključujeiproučavanjekarakteristikasamesituacijeukojojsetaaktivnost
obavlja.

Zaovupriliku,definicijuličnostimoglibismodadopunimostavom
dajetoonastrukturaunutarpojedincakojaobezbjeđujekontinuitetnjegovih/
njenih postupaka, manifestacija sposobnosti usvajanja vještina, kao i
cjelokupnog postojanja. U literaturi susrećemo nastojanje da se ukupnost
mogućihosobinaličnostisvedenamanjibrojcrtakojesumeđusobnorelativno
nezavisne.

Savremena istraživanja pokazuju da nije moguće dovoljno
jasno izdiferencirati strukturu psiholoških crta menadžera naspram
ljudi koji se bave drugim poslovima. Niti je dovoljno jasno u kom
smislu određena struktura ličnosti doprinosi da se pojedinac opredijeli
za karijeru menadžera ili u kom smislu je bavljenje menadžmentom
povezano sa strukturom psiholoških osobina. U literaturi se govori o
poželjnim i nepoželjnim osobinama menadžera u smislu šireg značenja
crta ličnosti, gdje se uključuju sposobnosti, znanja, motivi, stavovi itd.
 Grinberg [Greenberg] i Baron [Baron] (1998) navode„pet velikih“
dimenzija ličnosti koje su važne za organizaciono ponašanje. Riječ je o
bipolarnim crtama ličnosti: ekstrovertnost/introvertnost – dimenzija koja

295

Latentnastrukturapsihološkihkarakteristikamenadžera



obuhvatadruštvenost, pričljivost, pouzdanost i aktivizam, s jedne strane, i
povučenost,trezvenost,rezervisanostiobazrivost,sdrugestrane;prijatnost
–dimenzijakojaobuhvatadobrodušnost,nježnost,kooperativnostisklonost
praštanju, s jedne strane, i razdražljivost, nemilosrdnost, sumnjičavost,
nekooperativnost i nefleksibilnost, s druge strane; savjesnost – dimenzija
koja obuhvata pažljivost, temeljitost, odgovornost, organizovanost i
samodisciplinovanost, s jedne strane, i neodgovornost, neorganizovanost,
nedisciplinovanostibeskrupuloznost,sdrugestrane;emocionalnastabilnost
–dimenzijakojaobuhvataasertivnost,entuzijazam,smirenostisigurnost,s
jednestrane,inespokojstvo,depresivnost,emotivnostirazdražljivost,sdruge
strane; otvorenost za iskustvo – dimenzija koja obuhvata imaginativnost,
senzitivnost, intelektualnost i uglađenost, s jedne strane, i uskogrudost,
grubostiprostakluk,sdrugestrane.

Prema istraživanjuKirkpatrika [Kirkpatrick] iLoka [Locke] (1991)
uspješneliderekarakteriše:energija–željazadokazivanjem,ambicioznost,
velika energija, izdržljivost, inicijativa; poštenje i integritet – pouzdanost,
povjerenje, otvorenost; liderskamotivisanost – želja za dominacijomdabi
se ostvarili zajednički ciljevi; samopouzdanje – povjerenje u sopstvene
sposobnosti; sposobnost percepcije – inteligencija, sposobnost sažimanja
i tumačenja velikog broja informacija; poznavanje posla – poznavanje
cjelokupnegraneiodgovarajućihtehničkihpitanja;kreativnost–originalnost
uprodukovanjuideja,pogledaipraktičnihrješenja;fleksibilnost–sposobnost
prilagođavanjapotrebamasljedbenikaizahtjevimasituacije.
 Poslovno uspješan menadžer nikad ne može biti skup svih vrlina
prisutnihumenadžmentu.Dobrimenadžerimoraju,uodređenomstepenu,
posjedovatisljedećekarakteristike:sposobnostispunjavanjanjamenadžerskih
uloga,poznavanjesebe,svjesnostuticajanadrugeljude,prihvatanjepovratne
informacijeosvomučinku,uravnoteženostanovišteosebi,prihvatajuisvoje
slabosti,prepoznajuizuzetankvalitetkoddrugih,čakiuulogamakojesami
neispunjavajudobro,suočavanjeskonfliktom,stvarajusredinuukojojseuči
(Dunđerović,2009).

Jukl[Yukl](2010)smatradasenaosnovuosobinakaoštosu:visok
energetski potencijal, samopouzdanje, orijentacija ka unutrašnjem lokusu
kontrole,emocionalnazrelost,socijalizovanatežnjakamoći,umjerenovisok
stepenorijentacijenapostignućeiafilijativnost,možepredvidjetiuspješnost
menadžera.

Ako uzmemo u obzir sve liste poželjnih osobina, onda bismo sve
osobinekojesupojedincupotrebnedabibiouspješanmenadžermoglisvrstati
utriosnovnegrupe:osobinekompetentnosti–onekojenampokazujukoliko
jeonustanjudaobaviosnovnezadatke,odnosnoulogemenadžera;osobine
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ličnosti u užem smislu – one koje nam pokazuju kako obavlja navedene
zadatke;osobinemotivacije–onekojenampokazujuzaštoihobavlja,kojiga
motivipokreću(Dunđerović,2005).

Oni menadžeri koji poseduju socijalnu inteligenciju, odnosno
sposobnost da uviđaju i rješavaju interpersonalne odnose, u odnosu
na one koji takvu sposobnost posjeduju u manjem stepenu uspješnije
će povezivati i predvoditi svoje saradnike, vještije će artikulisati i
podsticajnije izraziti kolektivna raspoloženja, motivacione faktore na
liniji postizanja zacrtanih ciljeva i slično. To su menadžeri sa kojima
drugi vole da rade. Interpesonalna inteligencija kao ključ samospoznaje i
vodičponašanja,uključujevještinuda senapravinačinprepoznaju i daju
odgovori na raspoloženja, temperamente, motivacije i želje drugih ljudi
(Gardner,1993).
 Antiosobine menadžera obično susrećemo u okviru opisa opštih
psiholoških profila menadžera. Još Fridman [Friedman] i Rozenman
[Rosenman](1974)navodekarakteristikemodelaponašanjatipaA(mahnita
ličnost–visokstepenambicioznosti,razdražljivostistalnažurba)opisujući
psihološkeprofilemenadžera(zanatlija,boracudžungli,čovjekkompanije,
kockar,graditeljkarijere).Mnogiistraživačiukazujunanekeantiosobinetj.
njihove loše karakteristike.U opisu psihološkog profila „Jugomenadžera“
Bojanović (1995) iste naziva političkim konformistima. Takvi menadžeri
najčešćedolaze izgrupacijepolitičkihkadrova,vjerujuda jevažniji uslov
opstanka izražavanje lojalnosti centrimamoći, nego znanje i sposobnosti,
ovladali su mnogim netržišnim tehnikama opstanka firme. Naša je
pretpostavkadajevelikibrojmenadžeradanas,naročitoujavnomsektoru,
upravoizovegrupacije,političkipodobnih,prijenegosposobnih.Sumirajući
osobineokojimagovorerazniautori,Raič(1999)daje10grupaantiosobina
uspješnogliderstva,kojesemogusvestina:neosjetljivostzadruge;hladnoća
i nadmenost; iznevjeravanje povjerenja; pretjerana ambicija; pretjerano
nadziranje; nesposobnost stvaranja kohezije; biranje slabih potčinjenih;
otežano strategijsko mišljenje; neelastičnost; pretjerana zavisnost prema
mentoru. Grubić-Nešič (2008) izdvaja: nesigurnost, neorganizovanost,
nefleksibilnost, rigidnost umišljenju, netolerantnost, nespremnost na rizik,
autoritarnost te perfekcionizam. Menadžeri ne bi smjeli imati osobinu
perfekcionizma,jerbitrebalibititikojistvarajupozitivnepromjeneidonose
brzeodluke,aperfekcionističestoimajuteškoćaudonošenjuodluka,jersu
više usmjereni na detalje, nego na cjelinu, gdje svaki detaljmora da bude
savršen.Zaperfekcioniste jekarakterističan i strahodpreuzimanja rizika,
sporosturiješavanjuzadatakaiizvršavanjuaktivnosti.Poteškoćesakojima
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semenadžeriperfekcionistiuposlumogususrestimogudaseodnose ina
komunikacijusakolegama,podređenim,sljedbenicima.

Dosadašnjaistraživanja

Istraživanja o uspješnosti menadžera pokazala su veliku
raznolikost, kakoumetodološko-teorijskimokvirima istraživanja, tako i u
rezultatimaistraživanja.
 UnizuistraživanjaprovedenihnauzorkutopmenadžerauŠvedskoj,
dolazi se do nekoliko značajnih nalaza. Sumirajući istraživanja i hipoteze
u jednom od istraživanja dokazano je da sljedeći niz varijabli djeluje na
hijerarhijsku poziciju menadžera: 1. potencijalne sposobnosti kao što su
funkcionalno i organizacijsko radno iskustvo, stepen obrazovanja, godine;
2. organizacioni pokazatelji potencijala kao što su vrijeme provedeno na
prvom radnom mjestu, starost kada je prvi put dostignuta menadžerska
pozicija, brzina napredovanja u hijerarhiji; 3. socijalno-statusni pokazatelji
sposobnosti, kao što su socijalno porijeklo, pol (Collin, Stafsudd,
1999). Menadžeri koji su imali završen pravni fakultet ili poslovnu
administracijuimalisuvišeuspjeha,negomenadžerikojisuimalitehničko
obrazovanje(Collin,1999).
 U jednom istraživanju u Kini (podaci su prikupljani
u dva navrata 1987. i 1993. godine) nisu pronađene statistički
značajne razlike u samoprocjeni 13 crta ličnosti za koje se smatra
da su povezane sa uspjehom u menadžmentu (Tabak, 1999).
 Turban [Turban] i Dauteri [Dougherty] (1994) smatraju da
je subjektivna procjena uspjeha u karijeri sasvim legitiman način
mjerenja uspjeha i preko nekolicine ajtema (npr. „Koliko ste zadovoljni
svojom dosadašnjom karijerom?“) dolaze do nalaza da je percepcija
karijere u skladu sa očekivanjem povezana sa zadovoljstvom razvoja
karijere, stavova prema radu, ali i organizacione posvećenosti.
 Uistraživanjurelacijavelikihpetdimenzijaličnostiiučinkanaposlu
rezultati ukazuju da jedna dimenzija ličnosti, savjesnost, pokazuje stalnu
korelaciju sa uspjehomu poslu i to u svim grupama zanimanja (Barrick i
Mount,1991).Ekstraverzijasepokazujekaovaljanprediktorzazanimanja
koja uključuju socijalnu interakciju, menadžment i prodaju. Generalni
zaključak ovog istraživanja je da se model velikih pet može koristiti kao
dobarprediktoruspješnostinaposluzavelikidijapazonzanimanjaisatime
povezanimedukacijama,štoukazujenavelikipotencijalupotrebemodelau
različitimprojektimaselekcije,planiranjaedukacije,teprocjenepotencijala.
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 Olred i dr. [Allred] (1996) u preglednom istraživanju sugerišu
da su karakteristike i atributi tipični za menadžersku karijeru u stalnoj
promjeni kako semijenja sama struktura organizacije. Na osnovu analize
organizacionihtrendova,nizaintervjua,aliipodatakaprikupljenihpomoću
upitnika,autoriidentifikujukompilacijusposobnostineophodnihzauspješnu
karijerumenadžera21.vijeka.

Haus[House]isaradnici(1996)prikazujurezultateLIZRELanalize
longitudinalnog istraživanja, koje je provođeno više od 20 godina, koji
pokazujudasucrteličnostioptimizamisamoregulacijaznačajniprediktori
menadžerskoguspjeha.Sadrugestrane,uspjehubavljenjumenadžmentom
značajno djeluje na atraktivnost liderske pozicije. Jedan od bitnijih nalaza
ovogaistraživanjasugerišedajeprostonemogućezaobići teorije ličnostiu
objašnjavanju uspjeha umenadžmentu, te da je valjanost crta ličnosti kao
prediktoraposlovneuspješnostimenadžeraneosporna.
 U jednom klasičnom radu u vezi sa uspjehom u menadžmentu
(Velle, 1971) navode se karakteristike koje su u koliziji sa uspjehom u
menadžmentu,atosu:zamjenaciljeva,poremećenevrijednosti,otporprema
promjenama, naučena bespomoćnost, status koji dolazi iz pozicije, a ne
stvarnemoći,izbjegavanjekonflikatapodsvakucijenu.
 Launsberi[Lounsbury]idrugi(2009)napodacimaod347studenata
menadžmentai2252drugihstudenataprovelisuistraživanjekojejepokazalo
dastudentimenadžmentapostižuvišerezultatenasavjesnosti,emocionalnoj
stabilnosti, ekstraverziji, asertivnosti, mentalnoj oštrini, ali niže rezultate
naugodnostiiotvorenostizaiskustva.Sveispitivanecrte,osimugodnostii
mentalneoštrineznačajnosupovezanesazadovoljstvomživotom.
 Ueksperimentalnomistraživanjuefekatakoučinga(Robieidr.,2010)
učesnici koji su bili uključeni u program koučinga imali su značajno više
skorove na svakom odVelikih pet faktora,međutim, nisu imali povećane
skorove na doživljaju upravljanja prvim dojmom. U zaključku istraživači
sugerišudakoučnigimaefektanapojedincekojibivećbiliizabranizaneki
rukovodećiposao.
 U posljednjih nekoliko godina emocionalna inteligencija se smatra
krucijalnom vještinom menadžera. Rezultati pokazuju da emocionalna
inteligencija i racionalno emocionalno ponašanje pozitivno djeluju na
efikasnostmenadžera(Srivastava,Nair,2010).
 Robins [Robbins] i Džadž [Judge] (2009) daju jedan sveobuhvatan
pregledpovezanostiVelikihpetdimenzijaličnostiiorganizacionogponašanja
(Tabela1).

299

Latentnastrukturapsihološkihkarakteristikamenadžera



Tabela1.Velikihpetdimenzijaiorganizacionoponašanje

Dimenzija Zaštojevažna? Naštadjeluje?

Ekstraverzija

Boljeinterpersonalnevještine Višiučinaknaposlu

Jakasocijalnadominacija Uspješnijerukovođenje

Većaemocionalnaekspresivnost Većezadovoljstvoposlomi
životom

Ugodnost
Omiljeniji Višiučinaknaposlu

Većinivousklađenosti Nižinivodevijantnogponašanja

Savjesnost

Ulaganjevećegnaporaiistrajnost Višiučinaknaposlu

Višeradaidiscipline Uspješnijerukovođenje

Boljaorganizovanostiplaniranje Dužiživot

Emocionalna
stabilnost

Manjenegativnihmisliiemocija Većezadovoljstvoposlomi
životom

Manjahiperaktivnost Manjinivostresa

Otvorenost

Povećanapotrebazaučenjem Većasposobnostedukacije

Većakreativnost Uspješnijerukovođenje

Većafleksibilnostinezavisnost Boljeprilagođavanjena
promjene

 Bagneraisaradnici(2010)isptujuukomstepenuuskecrteličnosti,za
razlikuodVelikihpetdimenzija,doprinosepredikcijiuspjehaumenadžmentu.
Dabitretiraliovajproblemistraživačisuanketirali130menadžerapomoću
upitnikazaprocjenuVelikihpetdimenzijaličnosti,tesapetuskihcrtaličnosti.
Menadžersku uspješnost su mjerili preko prihoda, brzine napredovanja,
procjenenadređenih,aliiprekosamoprocjenezadovoljstvaposlom.Rezultati
sugerišudaspecifičnecrteličnostipored„Velikihpet“doprinosepredikciji
visineprihodateprocjeniuspješnosti.
 Nil [Neal] i saradnici (2012) su prikupili podatke samoprocjene
mjera ličnosti od 1447 zaposlenih i menadžera iz javnog sektora.
Otvorenostiugodnostimajusuprotanučinaknaindividualnuproaktivnost,
otvorenost je pozitivno povezana, dok je ugodnost negativno povezana sa
proaktivnošću.Otvorenost je takođe pozitivno povezana sa individualnom
i organizacionom proaktivnošću, ali negativno sa timskim radom i
organizacionim vještinama. Savjesnost se pokazala kao stabilan prediktor
obavljanjaindividualnihzadataka,dokjeekstraverzijanegativnopovezanasa
samostalnimizvršavanjem.
 U Sloveniji su ispitivane relacije emocionale inteligencije i ličnih
karakeristikauuspješnostimenadžera,posebnokakvajeulogaemocionalne
inteligencije (Bostjančić, 2012). U istraživanje je uključeno 56 menadžera
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i 88 saradnika i drugih zaposlenih.Prikupljani supodaciodemografskim
karakteristikama, dimenzijama ličnosti i emocionalnoj inteligenciji.
Istraživanjemsuispitivanerelacijepomenutihkarakteristikaizadovoljstvai
uspješnostinaposlu.Nalazisupokazalidasuženevišeprijateljskinastrojene
i da su emocionalno stabilnije kao menadžeri. Emocionalna inteligencija
je u korelaciji sa emocionalnom stabilnošću i ugodnošću. Razumijevanje
sopstvenih iemocijadrugih jepreduslovzadovoljstvamenadžeranjihovim
saradnicima.Menadžerikojiuspješnokotrolišuemocijeiimpulsezadovoljniji
suposlom.Višiskornaotvorenostipomažeuefikasnijojsaradnji.Neočekivan
nalaz ovog istraživanja je negativna korelacija između emocionalne
inteligencijeisposobnostirješavanjaproblema.
 Jednoistraživanjeprovedenonanašimprostorimauskorijevrijemebavi
seosobinamaličnostiistilovimarukovođenjakaoodrednicamauspješnosti
menadžera(Vardo,2017).Uistraživanjujeučestvovalo150menadžeraiztri
sektorausluga,trgovinaiobrazovanje.Zaprocjenuosobinaličnostikorištena
jeprilagođenaverzijaupitnikaVelikihpet,dokjezaprocjenustilarukovođenja
korištenMLQ.Rezultatimultipleregresioneanalizepokazujudaseuspješni
odmanjeuspješnihmenadžerarazlikujupoosobinamaotvorenostispremnost
zapromjene.Štosetičestilovarukovođenja,uspješnijimenadžerisklonijisu
korištenju transformacjiskog stila rukovođenja, situacijskom nagrađivanju,
dokmanjekoristelaisezz-fairerukovođenje.

Predmet,ciljeviistraživanja
 

Polazišnipredmetovogistraživanjapredstavljasagledavanjeprirode
distribucije rezultata na psihološkim mjernim instrumentima kojima se
procjenjuju relevantne psihološke karakteristike za koje smo na osnovu
dostupne literature pretpostavili da su važne determinante poslovne
uspješnostimenadžera.Kada jeupitanjuužipredmet istraživanjaonda se
tumislinaispitivanjemogućnostikreiranjamultivarijantnogmodelakojije
realizovanprekoupotrebevećegbrojarezultatanapojedinačnimtestovima.

Naučni cilj ogleda se u ispitvanju mogućnosti upotebe rezultata
na testovima kojima se procjenjuju psihološke karakteristike uspješnih
menadžera.Utomsmisluispitaćesefaktorskastruktura.

Praktični cilj ogleda se u upotrebi tako dobijenih rezultata kako
za selekciju pojedinaca zapozivmenadžera, tako i za procjenupsihološke
strukturekodpostojećihmenadžera.



301

Latentnastrukturapsihološkihkarakteristikamenadžera



Istraživačkapitanjaihipoteze

 U skladu sa naslovom rada i osnovnim problemom ove studije
generalnoistraživačkopitanjeglasi:Kakvajefaktorskastrukturapsiholoških
karakteristikamenadžera?,

i u vezi s tim ispitati: Kakve su mogućnosti konstrukcije novog
„latentnog“modelaindikatoraprediktoraposlovneuspješnostimenadžera?

Definisanajeijednaradnahipoteza:mogućejeizdvojitiinterpretabilan
broj faktora koji će na zadovoljavajući način opisati latentnu strukturu
psihološkihkarakteristikamenadžera.

METODE

Uzorakispitanika

Uzorak istraživanja sačinjavali su zaposleni na rukovodećim
pozicijamauprivatnomijavnomsektoru,N=247.

Instrumentiprimijenjeniuistraživanju

Upitnik–zaprikupljanjepodatakaosocijalnoiskustvenimi ličnim
obilježjimaispitanika(konstruisanzapotrebeistraživanja).

Test–Velikihpetplusdva(Smederevacisar.,2010)kojisesastojao
odsljedećihsubtestovagdjejesvakiimaopo10ajtema:Agresivnostα=.830,
Ekstraverzijaα=.824,Neuroticizamα=.864,Otvorenostα=.817,Savjesnost
α=.837,Negativnavalencaα=.845,Pozitivnavalencaα=.853.

Primijenjenesuisljedećeskalekonstruisanezapotrebeistraživanja:
skalaopšteglokusakontrole(6)α= .792;skala lokusakontroleuposlu(9)
α=.779;skalastavapremakučingu(5)α=.767;skalatolerancijanaturbulencije
(8)α=.764;skalatolerancijepremasloženostisituacije(8)Marušić(2010)α=.633;
skalaspremnostzaaktivnozalaganjezaangažovanjepsihologauorganizaciji
(5)Solaković(2010)α=.932;skalaspremnostinarizikihrabrostuposlu(12)
α=.730.

Sve skale su bile u obliku Likertovog tipa od pet stepeni, gdje
su ispitanici zaokruživali odgovor koji je najviše odgovarao njihovom
mišljenju.Koeficijentpouzdanostijezadovoljavajućizaistraživačkeprojekte
(Weiner,2003).
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REZULTATI

 U tabeli 2. dat je pregled interkorelacija posmatranih psiholoških
karakteristikaobuhvaćenihistraživanjem.

Tabela2.Interkorelacijavarijabli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1,00

2 -.134 1,00

3 .508 -.189 1,00

4 .600 -.112 .483 1,00

5 -.050 .705 -.137 -.020 1,00

6 .208 .466 -.007 .288 .539 1,00

7 -.352 .532 -.355 -.355 .538 .298 1,00

8 .108 .088 .160 .181 .126 .218 -.044 1,00

9 .011 .337 -.227 -.183 .308 .290 .410 -.007 1,00

10 -.041 .167 -.010 -.020 .248 .101 .023 .483 .077 1,00

11 .287 .056 .472 .247 .008 .047 -.105 .130 -.086 .035 1,00

12 .152 .217 .149 .205 .145 .259 .050 .215 .065 .118 .470 1,00

13 .184 .114 .034 .253 .240 .291 .162 .149 .141 .033 .061 .130 1,00

14 .153 .130 .175 .054 .148 .188 .031 .125 .169 .107 .400 .264 .042 1,00

VP+2:Agresivnost(1),Ekstraverzija(2),Neuroticizam(3),Negativnavalenca(4),Otvorenost(5),Pozitivnavalenca(6),
Savjesnost(7)

OP:Stavcoaching(8),Rizikihrabrost(9),Angažmanpsihologa(10),Lokuskontrole(11),Lokuskontroleposao(12),Tolerancija
turbulencija(13),Tolerancijasloženosti(14)


Pregledomkorelacionematriceotkrivenojemnogokoeficijenatačije

su vrijednosti .3 ili veće. Vrijednost Kajzer-Majer-Olkinove adekvatnosti
uzorkovanja iznosi .733 a Barttletov test sferičnosti pokazao se statistički
značajannanivoup<.001(Tabela3).
Tabela3.RezultatiK-M-OiBartletovogtestaoadekvatnostiuzorkovanja

K-M- koeficijent
reprezentativnosti .733

Bartlett-ovtest Χ2 973,064

SS 91

p .000
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 Ovoukazujedasuispunjenisvipreduslovizamogućnostprovođenja
faktorskeanalizeglavnihkomponentikaojedneodverzijafaktorskeanalize
odnosnopodacipredstavljeniuprethodnedvijetabelegovoreofaktoribilnosti
korelacionematrice.
Tabela4.Prikazobjašnjenevarijansesistemaobuhvaćenihvarijabli
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1 3,181 22,725 22,725
2 2,955 21,108 43,833
3 1,384 9,888 53,722
4 1,313 9,381 63,102

 Analiza glavnih komponenti oktrila je prisustvo četiri komponente
sa karakterističnim korijenom većim od 1, koje objašnjavaju dvije trećine
cjelokupne varijanse sistema. Pregledom dijagrama prevoja pokazano je
postojanje jasnog loma iza druge komponente.Međutim, postoji još jedna
tačkaprevojanakončetvrtekomponente.Nakrajusmoseodlučilidazadržimo
četvorofaktorskorješenje.

Grafik1.Dijagramprevojazaodređivanjebrojakomponentilatentnogprostora
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DISKUSIJA

Četvorofaktorsko rješenje objasnilo je skoro dvije trećine ukupne
varijanse sistema manifestnih varijabli obuhvaćenog prostora, pri čemu
je doprinos 1. komponente22,73%, 2. komponente21,11%, 3. komponente
9,88%i4.komponente9,38%.

Tabela5.Matricanerotiranihfaktorskihtežinačetvorofaktorskogrješenja

Manifestnevarijable
Faktorsketežine
komponente

1 2 3 4
Otvorenost .828 .086 -.087 .075
Ekstraverzija .813 .012 -.016 -.094
Savjesnost .743 -.322 -.089 -.159
Pozitivnavalenca .645 .371 -.297 .160
Rizikihrabrost .573 -.091 -.161 -.127
Negativnavalenca -.176 .736 -.346 .260
Agresivnost -.185 .717 -.352 .087
Neuroticizam -.333 .700 -.010 -.085
LokuskontroleOP -.008 .648 .243 -.515
LokuskontrolePO .276 .519 .227 -.315
Angažovanje
psihologa .299 .170 .652 .467

Stavcoaching .208 .412 .512 .509
Tolerancija
turbulencija .310 .306 -.380 .280

Tolerancijasloženost .236 .414 .260 -.479

 Da bismo lakše protumačili međusobne relacije ovih komponenti,
sprovedena je Varimax rotacija. Rotirano rješenje otkrilo je postojanje
vrlo logične i interpretabilne strukture.Kodovevrste rotacije faktori suu
međusobnonajmanjojmogućojkorelaciji,tesuprematomepriličnonezavisni
međusobno.Vidimo da sve komponente imaju mnogo velikih faktorskih
težina,asvepromjenljivedajuznatnetežinesamopojednojodkomponenata.
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Tabela6.Matricakorelacijamanifestnihvarijabliifaktorazaanalizuglavnihkomponenti
saVarimaxrotacijom

Manifestnevarijable

Faktorsketežine Diovarijanse
objašnjen
zajedničkim
faktorima

komponente

1 2 3 4

Otvorenost .813 .052 .063 .196 .706
Ekstraverzija .788 -.099 .161 .117 .671
Savjesnost .760 -.326 -.031 -.076 .690
Pozitivnavalenca .677 .431 .075 .135 .667
Rizikihrabrost .603 -.083 .040 -.085 .379
Negativnavalenca -.121 .853 .111 .070 .760
Agresivnost -.122 .785 .217 -.050 .680
Neuroticizam -.350 .540 .437 .042 .607
Tolerancija
turbulencija .377 .503 -.118 .061 .412

LokuskontroleOP -.091 .182 .838 .005 .744
Tolerancijasloženost .149 -.017 .707 .036 .524
LokuskontrolePO .187 .132 .649 .152 .497
Angažovanje
psihologa .090 -.103 .057 .860 .762

Stavcoaching .027 .180 .111 .830 .734

Prvi izdvojeni faktor definiše pet rezultata na testovima uglavnom
zasićenimsadimenzijamaličnostiiz„VP+2“ion,ujedno,objašnjava22,73%
varijanse sistema. U ovom slučaju najveću korelaciju sa faktorom ima
rezultatkojisumenadžeripostiglinadimenzijiotvorenostzanovaiskustva
.813. Sadržinu ovog faktora predstavljaju još četiri dimenzije Velikih pet,
uglavnompoželjnihkadajeupitanjuuspješnoobavljanjemenadžerskeuloge,
tosu:ekstraverzija,kojaostvarujekorelacijusafaktoromod.788,savjesnost
.760, te pozitivna valenca, koja na neki način i čini suštinu faktora, jer je
čine dvije subdimenzije – superiornost i pozitivna slika o sebi. Iz ovog
razloga nije nimalo začuđujuće da je ovaj faktor „obogatila“ i spremnost
na rizik i hrabrost u poslu, koja ostvaruje korelaciju sa faktorom od .603.
Naosnovumanifestnogsadržaja,a imajućiuvidu latentnustrukturu,ovaj
faktormožemohipotetičkinazvatipozitivnaslikaosebiufunkcijiposlovne
uspješnosti.
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 Suštinudrugogfaktorakojeguglavnomgradedimenzije iz„VP+2“
predstavljanegativnavalencačesticakojasanjimostvarujenajvećukorelaciju
.853.Faktorobjašnjavadodatnupetinuvarijansesistema.Ovdjemoramoimati
uvidudanegativnuvalencusačinjavamanipulativnost,tenegativnaslikao
sebi.Znajućiovo,nijeiznenađujućedadrugifaktorjošsačinjavadimenzija
agresivnosti,teneurotizimaitolerancijenaturbulencije.Akoimamouviduda
negativnavalencaiagresivnostiimajurelativnovećekorelacijesafaktoromi
daihrespektivnočinesubdimenzije,manipulativnostinegativnaslikaosebi,
odnosno,nepopustljivost i teškanarav, takoovaj faktormožemoimenovati
kaomanipulativnostufunkcijitolerancijanaturbulencijeuposlu.
 Treći faktor čine tri elementa organizacionog ponašanja, koji
objašnjavadodatnih9,88%varijansesistema.Opštilokuskontroleostvaruje
korelacijusafaktoromod.838,neštomanjetolerancijasloženostisituacijete
lokuskontrolenaposlu.Sumirajućisuštinufaktora,kogazapravočinedvije
facetelokusakontrole,ovajfaktormožemonazvatilakšejetolerisatisložene
situacijeprepuštanjemkontrole.
 Konačno, četvrti faktor posmatranog prostora čine rezultati na
dvije skale stavova.To su stav prema spremnosti angažovanja psihologa u
organizaciji,koji jeposvojoj suštinizasićenkonativnomkomponentom, te
niz posebnih stavova o nekim aspektima koučinga. Za ovu priliku faktor
bismomoglinazvatiposlovnapsihologijaikoučing.
 Izdvojena su četiri relativno nezavisna faktora koja leže u osnovi
latentnestruktureposmatranihpsihološkihkarakteristikamenadžera.Suštinu
prva dva čine dimenzije ličnosti iz Velikih pet+2, dok druga dva faktora
sačinjavajurezultatinatestovimaelemenataorganizacionogponašanja.

Svesevišeradinavaljanomopisuidiferencijacijistandardnihposlova
i funkcija koje menadžeri obavljaju, identifikuju se pojedinačne osobine i
„grozdovi“individualnihosobinakojesesmatrajupreduslovimazauspješno
bavljenjemenadžmentom. Sa druge strane, sagledava se značaj socijalnog
okruženjaukomepojedinacradi,postojiobiljestandardnihtehnikaipostupaka
za„mjerenje“vještina,sposobnosti,crtaličnosti,motivacije,stavova,talenta,
predanosti,istrajnostiidrugihindividualnihkarakteristikamenadžera.
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Zaključak
 

U ispitivanju latentne strukture prediktorskog prostora u analizu
smo zajedno uveli rezultate na svim testovima organizacionog ponašanja
i dimenzija ličnosti. Prikazana istraživanja pokazuju da nije moguće
dovoljnojasnoizdiferenciratistrukturupsihološkihcrtamenadžeranaspram
psihološkestrukturecrta ljudikojisebavedrugimposlovima.Unajvećem
brojuslučajevanavodesepoželjneosobine,onekojebitrebalodaimadobar,
odnosno uspješanmenadžer, a najčešće se koristi „pet velikih“ dimenzija
ličnosti.Međutim,dostasegovori ioantiosobinamauspješnihmenadžera,
odnosno karakteristikama ličnosti koje nisu poželjne u svijetu uspješnog
menadžmenta: nesigurnost, neorganizovanost, nefleksibilnost, rigidinost
u mišljenju, netolerantnost, perfekcionizam, autoritarnost, nespremnost na
rizik.Karakteristika ovih osobina je da se većina njih stiče, dakle, uči, te
bismo,utomsmislu,mogliimatiznačajnogprostorazanjihovoeventualno
mijenjanjetamogdjebiseustanovilodajetopotrebno.Psihološkielementi
organizacionog ponašanja, lokus kontrole, planiranje vremena, otvorenost
za promjene, samopouzdnje, takođe su podložni mijenjanju, te njihovo
poznavanjemožeimatiznačajnoguticajanadaljirad.
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ŠuajbSolaković

LATENTSTRUCTUREOFPSYCHOLOGICAL
CHARACTERISTICSOFMANAGERS

Summary

One of the basic principles of scientific research is reflected in the
principleofinterrelationshipbetweenphenomena.Thispaperexaminesthe
possibility for generalization of psychological characteristics of managers
basedonthecorrelationbetweentheresultsofaseriesoftests.Ourgoalisto
analyzethelatentstructureofpersonalandorganizationalcharacteristicsof
managersandtodeterminetheircommonfactors.

The sampleof respondents consistedofmanagerialpositions in the
private andpublic sector (N=247).  For the collection of data, a number
ofinstrumentswereusedthathadsatisfactorypsychometriccharacteristics.
Questionnaire forassessingpersonality traitsof theBigFive+2,Scaleof
attitudestowardcoachinga=.767,scaleofreadinesstoriskandcouragein
worka=.730,scaleofreadinessforengagingpsychologistsintheorganization
α= .932, locusofcontrolgenerala= .792 andatworka= .779,scaleof
tolerance to turbulence atworka = .764, scale of tolerance to complexity
of the situationa = .633.  The value ofKajzer-Majer-Olkini’smeasure of
samplingadequacywas.733andthereforeposibilityforfactorisationofthe
correlationmatrix.

The analysis of the principal components suggested the presence
of four factors of latent structure, which explained 63% of variance. The
solutionobtainedbyVarimaxrotationwas interpreted,werefourrelatively
independentfactorsextracted:positiveselfimage,aboutyourself,manipulation
ofturbulenceatwork,givingupcontrolincomplexsituations,coachingin
businesspractice
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ОСОБИНЕЛИЧНОСТИИСОЦИОДЕМОГРАФСКЕ
ВАРИЈАБЛЕКАОПРЕДИКТОРИУСПЕШНОСТИ

СТУДИРАЊА

Циљ истраживања је био да се утврди предиктивна моћ особина
личности и појединих социодемографских варијабли (пол, старост, врста
факултета)упредвиђањууспеханастудијама.Уистраживањусуучествовали
студентидвафакултетаизКосовскеМитровице:Филозофскогфакултетаи
Факултетатехничкихнаука,њихукупно400итопо200испитаникасаоба
факултета.Одукупно400испитаника,билоје139испитаникаи261испитаница,
просечнестаростиАС=21,48,СД=2,48.Уистраживањујекоришћенинвентар
личностиХЕКСАКОиупитникосновнихсоциодемографскихподатака.
 Резултатиистраживањапоказујудасукодиспитаниканајизраженије
особине отвореност за искуство и екстраверзија. Успех у студирању је
негативноповезансасоцијабилношћукаоаспектаекстраверзијеисанежношћу
ифлексибилношћукаоаспектимасарадљивости,докјепозитивноповезанса
узрастомиврстомфакултетакојииспитаницистудирају.Особинеличности
су значајне у предвиђању успеха у студирању, а као значајни предиктори
издвојилисусесвиаспектидимензијеотвореностзаискуство.Узрастјетакође
значајанупредвиђањууспехаустудирању.

Кључне речи: особине личности, социодемографске карактеристике,
успешностнастудијама
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УВОД

 Особинеличности.КакосуВеликихпетфактораличностидоследно
реплицираниуистраживањимакојасукористилаописеличностибазиране
натерминимаизенглескогјезика,истраживањанадругимјезицимасу
понудила шест фактора као адекватније решење структуре личости
(Lee&Ashton,2006).Саммоделличностиједобионазивпремапрвим
словима назива димензија: Поштење/Скромност (Honesty-Humility),
Емоционалност(Emotionality),Екстраверзија(eXtraversion),Сарадљивост
(Agreableness), Савесност (Conscientiousness) и Отвореност (Openness).
Димензије Екстарверзија, Савесност и Отвореност, представљају
пандане истоимених димензија из Петофакторског модела личности,
а Емоционалност и Сарадљивост представљају ротиране димензије
НеуротицизмаиСарадљивости.Највећаразликаизмеђупетофакторског
и шестофакторског модела личности јесте димензија Поштење/
скромносткојапостојиушестофакторскоммоделу(Lee&Ashton,2006).
Оваособиналичностисеодносинаискреност,поштењеискромност
насупрот манипулативности, похлепи и претенциозности. Ова
димензијајегенераторваријансекојајеповезанасаморалнорелевантним
личноснимтенденцијама,односноцртамаличностикојесуодговорне
за продуковање понашања која се остварују у моралном контексту.
Емоционалност је дефинисана преко анксиозности, зависности и
сентименталностинасупротсамоувереностиихрабрости.Екстраверзија
је описана преко социјалног самопоштовања, смелости, одважности
и активитета. Сарадљивост укључује аспекте попутфлексибилности,
стрпљивостиисклоностиопраштању.Савесност једефинисанапреко
марљивости,перфекционизмаиобазривости,аотвореностзаискуство
прекорадозналости,креативностиинеконвенционализма.Скаласадржи
идимензијуалтруизам,којајеповезанасанеколикодругихдимензија
и налази се између димензија поштење/скромност, емоционалност и
сарадљивост.
 Успехустудирањуифакториодкојихтајуспехзависипосталису
интересантнизапроучавањекадајепочелоинтересовањезаизучавање
школскогуспехауосновнојисредњојшколи.
 Уистраживањимаиз70-ихи80-ихгодинапрошлогвекадобијени
су налази да су особине личности и мотивациони фактори значајни
корелати школског успеха (Kvaščev, Đurić i Krkljuš, 1989; Kvaščev i
Milinković, 1981; Kvaščev i Radovanović, 1977). У више истраживања
Катела [Catell] (1983), Катела и Чajлда [Child] (1975) закључено је
да интерперсоналне варијабле способности, особина и мотивације
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објашњавајуоко70%варијансешколскогпостигнућа,доксепреосталих
30%приписујесоциодемографскимиситуационимутицајима.
 Када су у питању особине личности из модела Великих пет,
Савесност се у више истраживања показала као значајан фактор
школскогуспеханасвимузрастима(Heaven,Ciarrochi,&Vialle,2007;
Poropat, 2011). Отвореност за искуство коју Коста [Costa] и МеКри
[McCrae](1992)дефинишукаоимагинативност,радозналостисклоност
каестетскимвредностима,адругиауторисматрајудајеинтелектуална
карактеристика, јесте у већини истраживања позитиван корелат
школскогпостигнућа(Laidra,Pullman&Allik,2007;Bratko,Chamorro-
Premuzic&Saks,2006).Такође,осталеособинеличностинисуповезане
сашколскимуспехом.
 Када су у питању особине личности из Ајзенковог модела,
Неуротицизам је у негативној вези са школским успехом, али се тај
ефекатсмањујесаузрастом(Poropat,2011).Екстраверзијаостварујевећи
ефекатуранијемузрасту,стимштојењенавезасауспехомпозитивна
(Poropat, 2011), док је Психотицизам повезан са лошом вербалном
експресијом, лошим радним навикама (Furnham & Medhurst, 1995),
ниским самопроценама академских вештина (Heaven, Mak, Barry, &
Ciarrochi,2002)иводиканеповољнимакадемскимисходима(Eysenck&
Eysenck,1976,1985).
 Улитературинисмонаишлинаистраживањакојасусебавила
односомособиналичностиизшестофактосркогмоделаХексакоиуспех
настудијама,штосеможесматратизначајемовогистраживања.Оно
штосетакођеможесматратиновиномуовомистраживању,уодносу
надруга, јестештосеузимауобзируспехнастудијама,анеуспеху
основнојилисредњојшколи.
 У истраживањима релација социодемографских варијабли и
школскогуспехадобијенесуполнеразликеушколскомпостигнућуито
почетком80-ихгодинаукористдечака,каснијеукористженскогпола
(Francis,2000),аутврђенесуизначајнепроменеумотивацијизаучење
приликомпреласкаизранеусредњуадолесценцију.Старијиадолесценти
имајунижумотивацијузашколскесадржајеишколскиуспехштоможе
битиобјашњеноразвојно-динамичкимпроцесима(Ecclesetal.,1993).
 У новијим истраживањима код нас (Šarčević i Vasić, 2014)
доказано једаособинеличностии социодемографскекарактеристике
имајузначајнуиуочљивуулогууобјашњењушколскогуспеха.

Такође,усвимранијимистраживањимадевојчицеостварујувиши
успех ушколи и на млађем и на старијем узрасту, вероватно због веће
сензибилностииосетљивостизаодговорност(Trogrlićisar.,2013;Vasić,2001).
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Образовнистатусродитељајенајзначајничинилацшколскогуспехакод
млађихиспитаника(Baucal,2012).Међутим,овоправилоневажикод
старијихиспитаника(ŠarčevićiVasić,2014).

МЕТОД

Проблемистраживања

Основни проблем у истраживању је био испитати да ли
особинеличности(поштење/скромност,емоционалност,екстраверзија,
сарадљивост,савесностиотвореностзаискуство)исоциодемографске
варијабле (пол, узраст, врста факултета) доприносе предикцији
успешностиустудирању.

Циљистраживања

 Основни циљ истраживања је био испитати предиктивну моћ
особина личности и социодемографских варијабли у предвиђању
успешностиустудирању.
 Изосновногциљаизведенисуспецифичнициљеви:
−испитатистепенизраженостиособиналичностииспитаника;
−испитатиповезаностуспехаустудирањусаособинамаличности;
− испитати повезаност успеха у студирању са социодемографским
варијаблама;
−испитатипредиктивнумоћособиналичностиупредвиђањууспехау
студирању;
− испитати предиктивну моћ социодемографских варијабли у
предвиђањууспехаустудирању.
Варијаблеистраживања

 Особинеличностисупредикторскаваријаблауовомистраживању
иописанесупомоћушестофакторскогмоделаХЕКСАКО(Lee&Ashton,
2006),којиподразумевапостојањешестдимензијаличности:Поштење/
Скромност,Емоционалност,Екстарверзија,Сарадљивост,Савесности
Отвореностзаискуство.
 Социо-демографске карактеристике дефинисане су као
предикторске варијабле, док је успех у студирању означен као
критеријумскаваријабла.
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 Пол.Мушки–М;Женски–Ж.
 Узраст. Ова варијабла се дефинише као навршене године
старостиутренуткуиспитивања.
 Врстафакултета.Факултетикојисуукључениуистраживање
су:ФилозофскифакултетиТехничкифакултет
 Успехнастудијама.Оваваријаблаједефинисанакаопросечан
успехоствареннадосадашњимстудијама.

Инструменти

 У истраживању је коришћен инвентар личности ХЕКСАКО и
упитниксоциодемографскихваријабли.
 ИнвентарличностиХЕКСАКО(AshtоnandLee,2002,званична
верзијапреводапреузетасасајтаhexaco.org)намењенјепроцениособина
личности.Унашемистраживањујекоришћенадужаверзијаинвентара
од 100 ајтема распоређени у шест димензија: Поштење/Скромност,
Емоционалност, Екстраверзија, Сарадљивост, Савесност, Отвореност.
Свака димензија има по четири аспекта, а сваки аспект по 4 ајтема.
Инвентар има и субскалу Алтруизам са четири ајтема. Поузданост
појединачнхскалананашемузоркуизраженапрекоКронбаховогα је
задовољавајућиикрећесеод.73до.77посубскалама.
 Упитник социодемографских варијабли је конструисан за
потребеистраживањаисадржипитањаополуиспитаника,навршеним
годинамастарости,врстафакултетаипросечнојоценинадосадашњим
студијама.

Узорак

 Узорак је био пригодан и чинили су га студенти свих година
студијадвафакултетауКосовскојМитровици:Филозофскогфакултета
и Факултета техничких наука. Узорак је чинило 400 студента, и то
200 студената Филозофског факултета и 200 студената Факултета
техничкихнаука.Одукупно400студената,билоје139испитаникаи
261 испитаница, просечне старостиАС = 21,48, СД = 2,48. Просечна
оцена коју су студенти остварили на досадашњим студијама јеАС=
7,44,СД=1,36.
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Поступакприкупљањаиобрадеподатака

 Истраживање је спроведено у децембру 2016. године на
Филозофском факултету и Факултету техничких наука у Косовској
Митровици. Испитаници су попуњавали два упитника: Инвентар
личности ХЕКСАКО и Упитник социодемографских варијабли.
 Подаци добијени у овом истраживању обрађивани су у
статистичкомпакетуСПССверзија17икоришћенисуследећипоступци:
дескриптивна статистика, корелациона анализа,мултипларегресиона
анализаит-тест.

РЕЗУЛТАТИ

Резултатидескриптивнестатистике

 УТабели1датјеприказдескриптивнихпоказатељаизражености
особина личности. На основу аритметичких средина видимо да су
отвореност за искуство и екстраверзија готово идентично изражени,
затим следи савесност, емоционалност, поштење/скромност, док
је најмање изражена особина сарадљивост. Испитанике одликује
радозналостизаинтересованостзаразличитедоменезнања,енегричност,
самоувереностиоптимизам.

Табела1.Дескриптивнипоказатељиособиналичности

Особинеличности Н Мин. Макс. АС СД
Поштење/скромност 400 19 80 52,53 9,37
Емоционалност 400 27 76 51,59 8,37
Екстраверзија 400 28 79 54,43 8,69
Сарадљивост 400 24 73 47,23 7,47
Савесност 400 32 79 53,69 8,64
Отвореностзаискуство 400 32 76 54,48 8,18
Легенда:Н–бројиспитаника;Мин.–Минимумизраженостиваријабле;
Макс.–Максимумизраженостиваријабле,АС–аритметичкасредина;
СД–стандарднадевијација.
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Резултатикорелационеанализе

 Применом корелационе анализе утврђена је негативна
повезаностпросечнеоцененастудијамасасоцијабилношћукаоаспекта
екстраверзије(р=-.136,п<0.05),затимсанежношћу(р=-.174,п<0.01)и
флексибилношћу(р=-.118,п<0.05)каоаспектимасарадљивостикаоиса
укупномсарадљивошћу(п=-.156,п<0.05).Испитаницикојиостварују
бољиуспехнастудијама,преферирајуусамљеничкеактивности,имају
тенденцијудабудукритичниупроценидругих,нефлексибилнисуи
доследниубрањењусвојихставова

Табела2.Повезаностуспехаустудирањусаособинамаличности

Социјабилност Нежност Флексибилност Сарадљивост

Просечнаоцена -.136* -.174** -.118* -.156*

**Корелацијазначајнананивоуп<0.01*Корелацијазначајна
нанивоуп<0.05

Такође, применом корелационе анализе утврђена је позитивна
повезаностуспехаустудирањусаузрастом(р=.325,п<0.01)иврстом
факултета(р=.120,п<0.01).Старијистудентисууспешнијиустудирању,а
различитуспехнастудијамапостижустудентиФилозофскогфакултета
иФакултетатехничкихнаука.
Табела 3. Повезаност успеха у студирању са социодемографским
варијаблама

Пол Узраст Врстафакултета
Просечнаоцена .007 .325** .120*
**Корелацијазначајнананивоуп<0.01*Корелацијазначајна
нанивоуп<0.05

Резултатирегресионеанализе

 Резултатирегресионеанализепоказујудасуособинеличности
значајниупредвиђањууспехаустудирању(Ф=1.810,п=0.000)ида
објашњавају 15,4% варијансе успеха у студирању. Користили смо
стандардну вишеструку регресију, јер смо желели да сазнамо које
особинеличностииколикопредвиђајууспешностустудирању.Изгрупе
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предикторскихваријаблисусеиздвојилесвефацете(естетскоцењење,
радозналост,неконвенционалностикреативност)димензијеотвореност
за исуство као значајни предиктори у предвиђању успешности у
студирању. Испитаници који су успешни на студијама, трагају за
информацијамауприроднимидруштвенимнаукамаиактивнотраже
новарешењапроблема.

Табела4.Особинеличностикаопредикториуспеханастудијама

R
Korigovano

R
F Sig. Β T Sig.

Модел .393 .154 1.810 .001

Естетскоцењење .452 3.378 .001

Радозналост .347 3.291 .001

Неконвенционалнпост .319 3.045 .003

Креативност .313 3.490 .001

Значајнонанивоуп<0.05

 Такође, резултати регресионе анализе показују да је узраст
испитаника значајан у предвиђању успеха у студирању (Ф = 39.926,
п = 0.000) и да објашњава 10,6% варијансе успеха у студирању.Како
бивајустарији,испитаницићебитиуспешнијиустудирању.

Табела5.Узрасткаопредикторуспеханастудијама

R
Korigovano

R
F Sig. β T Sig.

Узраст .325 .106 39.926 .000 .325 6.319 .000

Значајнонанивоуп<0.05

ДИСКУСИЈА

 Истраживањефакторауспехаустудирањујеподједнакозначајно,
алинетакораспрострањенокаоистраживањефакторашколскогуспеха.
Истраживања Квашчева и Радовановића (1977) потврдила су да се
успехушколскомучењунајбољеможепредвидетипомоћукорелација
измеђуособиналичностии способности.Циљнашегистраживања је
биода сеиспитапредиктивнамоћособиналичностиизраженепреко
шестофакторског модела ХЕКСАКО и социодемографских варијабли
(пол,узраст,врстафакултета)упредвиђањууспехаустудирању.
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Резултати истраживања показују да су код испитаника
најизраженијеособинеличностиотвореностзаискуствоиекстарверзија,
затим савесност, емоционалност, поштење/скромност, док је најмање
израженаособинасарадљивост.Сличнирезултатисудобијенииунеким
другимистраживањиманастудентскојпопулацији(BabarovićiŠverko,
2012;Vlahek, 2013).Особе са високим скоромна скали отвореност за
искуствосуопијенилепотомуметностииприроде, слободнокористе
својумаштуусвакодневномживотуизаинтересованисузанеобичне
људеиидеје(Lee&Ashton,2006).Особесависокимскоромнаскали
екстраверзија уживају у друштвеним интеракцијама, самоуверени су
приликомобраћањагрупиљуди,позитивнипремасветуиенегрични
(Lee&Ashton,2006).

Применомкорелационеанализеуврђенајенегативнастатистички
значајна повезаност успеха у студирању са социјабилношћу, која је
аспектекстраверзије,исанежношћуифлексибилношћукаоаспектима
сарадљивости.Испитаницикојисууспешнијинастудијама, склонији
суповлачењуиздруштвенихинтеракцијаидруштвеногживота.Овај
налазсеможеобјаснитичињеницомдајезапостизањебољихрезултата
на студијама неопходно веће залагање и труд што може довести
до осиромашења социјалних контаката. Такође, ови испитаници су
критични у процени других, неспремни да направе компромис и да
сарађују са другима.Даља анализа је показалада успеху студирању
остварује статистички значајну повезаност са узрастом и врстом
факултетакојииспитаницистудирају.Старијииспитаницисууспешнији
настудијама,каоистудентиФакултетатехничкихнаукауодносуна
студентеФилозофскогфакултета.

Резултатирегресионеанализепоказујудасуособинеличности
значајнеупредвиђањууспехаустудирању,акаозначајнипредиктори
издвојилисусесвиаспектидимензијеотвореностзаискуство:естетско
цењење, радозналост, креативност и неконвенционалност. Особе које
одликујепотребазаинтелектуалнимизазовима,склоностразмишљању
и оригиналности, односно способност дивергентног мишљења и
когнитивнафлексибилностћепостићивећиуспехнастудијама(Hanak,
1999;Vаsić,2001;Vlahek,2013),што јеиочекивано.Узрaст је, такође,
значајан у предвиђању успеха у студирању. Старији испитаници су
у стању да се ухвате у коштац са академским обавезама и постају
одговорнијиуњиховојреализацији.
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ЗАКЉУЧАК

 Успех ученика и студената, као васпитно-образовни феномен
школе и факултета, био је и остао предмет интересовања многих
научникачијисурезултатиистраживањаималитеоријскииемпиријски
значај. Предмет нашег истраживања односио се на утврђивање
предиктивнемоћиособиналичностиисоциодемографскихваријаблиу
предвиђањууспехаустудирању.Резимирајућирезултатеистраживања,
видимо да особине личности објашњавају 15% варијансе успеха у
студирању, док социодемографске варијабле 10% варијансе успеха у
студирању. Социодемографска обележја попут узраста испитаника
и врсте факултета који испитаници студирају представљају значајне
чиниоцекојидоводедоразликаууспехузавреместудија.Задобијање
потпуније слике предиктора успеха у студирању особине личности
које су се издвојиле биле су: отвореност за искуствои екстарверзија,
савесност,емоционалност,поштење/скромност,докјенајмањеизражена
особина сарадљивост.Убудућаистраживања треба укључитиинеке
друге варијабле попут породичног функционисања, утицај вршњака,
тренутни социополитички контекст, вредносних оријентација, јер
особине личности и одређене социодемографске варијабле не делују
изолованонапостизањеуспехаустудирању.
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AnđelaKeljanović
MiljanaPavićević

PERSONALITYANDSOCIO-DEMOGRAPHICVARIABLESAS
PREDICTORSPERFORMANCESTUDY

Summary

In the 70s and 80s of the last century, findings were found that
personalitytraitsandmotivationalfactorsaresignificantcorrelatesofschool
success. Inmore research, itwas concluded that interpersonalvariablesof
abilities,qualitiesandmotivationsexplainabout70%ofthevarianceofschool
achievement,whiletheremaining30%attributedtosocio-demographicand
situationalinfluences.Recentresearchhasshownthatpersonalitytraitsand
socio-demographiccharacteristicshavean importantandnoticeablerole in
explainingschoolsuccess.Intheliteraturewedidnotcomeacrossresearch
thatdealtwith the relationshipofpersonalitycharacteristicsof theHexaco
hexagonalmodelandthesuccessofstudieswhichcanbeconsideredasthe
significanceofthisresearch.Whatcanalsobeconsideredanoveltyinthis
researchrelativetotheotheristhatsuccessinstudiesisnottakenintoaccount,
andnot success inprimaryor secondary school.Themainproblem in the
researchwastoexaminewhether thepersonality traits(honesty/modesty,
emotionality, extraversion, cooperation, conscientiousness and openness to
experience) and socio-demographicvariables (gender, age, typeof faculty)
contributetothepredictionsofsuccessinstudying.Theaimoftheresearchwas
todeterminethepredictivepowerofpersonalitytraitsandindividualsocio-
demographic variables (gender, age, type of faculty) in predicting success
in studies.The research involved students from two faculties inKosovska
Mitrovica:FacultyofPhilosophyandFacultyofTechnicalSciences,ofwhich
400wereattendedby200respondentsfrombothfaculties.Ofthetotalof400
subjects,therewere139respondentsand261subjects,withaverageageAS
=21.48,SD=2.48.TheresearchusedtheinventoryofpersonalityHEXACO
and the questionnaire of basic sociodemographic data. The results of the
studyshowthatthemostpronouncedtraitsintherespondentsareopenness
toexperienceandextravertsia.Success in studying isnegatively related to
socialization as an aspect of extraversion and to gentleness and flexibility
asaspectsofcollaboration,whileitispositivelyrelatedtotheageandtype
of faculty that the respondents study. Personality traits are significant in
predictingsuccessinstudying,andasimportantpredictors,allaspectsofthe
dimensionopennesstoexperiencearehighlighted.Ageisalsoimportantin
predictingsuccessinstudying.
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ПРИЗМИ

Извјештавање медија са протеста опозиције у Републици Српској
одржаних14.маја2016.годинеиконтрамитингапристалицавладајућепартије
сликовито суприказаладубокоподијељенодруштвоуРепублициСрпскоји
тријумфсвегаоногштосеуновинарствуназиванеетичним.

Башкаоиполитичкепартије,подијелилисусеи грађанина„наше“
и„њихове“,„издајнике“,односно„заштитникенационалногинтереса“.Томе
су значајно допринијели и медији својим извјештавањем које анализирамо
уовомраду.Анализомсуобухваћенидневници тринајгледаније телевизије
у Републици Српској: Радио-телевизијe Републике Српске, БН телевизијe и
Алтернативнeтелевизијe.

Кључне ријечи: медији, политика, подијељено друштво, пристрасно
извјештавање.

Aконовинарнијеобјективан,
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Онјечестојединиизворправе
информације,информације
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можерационалнооценити.

Трагањезаинформацијамаје
одоворностодкојеновинари
несмејудабеже.Штавише

тврдедајеемотивнадистанца
одкључневажности.
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1.Увод

Вијестјеоноштојавностнезна,истичутеоретичариновинарства
и комуникологије. Поменутом дефиницијом наглашена је велика
одговорност послeника јавне ријечи. Она се огледа у чињеници да
етикапрофесијеналажедановинариреципијентиматј.„примаоцима“
одређенеинформације,пружевјеродостојнечињеницеинепристрасно
извјештавање.Тобитребалодабудетемељновинарства.Чињеницаје,
међутим,дасенасвомспознајномпутуновинарисуочавајусаспектром
дилема,етичкихипрофесионалнихкао,напримјер,упраћењукризних
ситуација.Кризнидогађаји,попутпротестаопозицијеиконтрамитингa
присталицавладајућестранкеуРепублициСрпској,одржани14.5.2016.
године,стављајунасвојеврснупрофесионалнукушњупослeникејавне
ријечи:сједнестранекакообјективноинепристрасноизвјештаватиса
специфичнихдогађаја,2aсадруге,далићеиколикообрађенидогађај
бити у складу са уређивачком политиком и политиком владајућих
структуравластикојеимајуутицајнарадмедија.

„Оно је (кризно новинарство. оп. аутора) најбоља и најтежа могућа
школакрозкојуједанновинарможедапрође[...]подразумијевабрзо
иефикасноизвјештавањеиписањевијести.Великуодговорностзбог
значајавијестиимогућихпритисакаодстранедржавеиразнихдругих
актераукризи.“3

Продубљивањуантагонизмаизмеђувладајућепартијеиопозиције
значајномогу,ауовомслучајуијесу,допринијелетелевизијскекуће.

„Медијска пристрасност, власништво и контрола над медијском
индустријом,политичкаупотребамедија–свејетоважнозатоштоима
некиучинакнаначиндјеловањаполитичкогпроцеса,аинтересикоји
потичумедијеобликујуиисходетогпроцеса“(Стрит,2003,стр.195).
Приоритет медијског извјештавања не би требало да буде

преусмјеравање пажње јавности, парцијално извјештавање, односно
пласирање само дијела информација, нити сврставање новинара на
странунекогодактерадогађаја.Извјештачинебисмјелидабудукреатори
сугерисане стварности, с обзиром на чињеницу да већина гледалаца
2 УБањалуци су 14. 5. 2016. године одржана двамитинга:Митинг опозиције (под
називом„ОдбранимоСрпску“)односномитингСавезазапромјенекојипредводиСДС
сакоалиционимпартнерима(ПДП,НДП,СРСРСиНапреднаСрпска)иконтрамитинг
(подназивом„Срцемзасрпску,стопиздаји“)којијеодржалавладајућапартијаСНСД
сакоалиционимпартнерима(ДНСиСПРС).
3 Митић,Кризноновинарство.Преузетоса:https://www.mingl.rs/novinarstvo/stranice/
krizno.php.Датумприступа:23.6.2017.
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нисусудионици/учесницидогађајаидасвојемишљење,ставове,судове,
закључкедоносенаосновукреиранихмедијскихизвјештаја.Френсис
Бал [Fransis Bal] истицао је да медији „[...] иступају из своје улоге и
прекорачујуовлашћењауколикопожеледаисамипостанукритичари“
(1997,стр.137).Имајућиувидумоћтелевизијеињенутицајнагледаоце,
предметистраживањауовомрадујеизвјештавањетрителевизијскекуће
(РТРС,БНТВиАТВ)о„мајскимпротестима“,сциљемдасеустанови
далисуинакојиначинсвојимизвјештавањемутицаленареципијенте
ињиховуобјективнуспознајуупоменутомкризномдогађају.

2.Теоријскиоквир−извјештавањеукризнимситуацијама

Ненасилни облици политичког окупљања: демонстрације и
митинзи,увијексуодраз,посљедица,некекризеудруштву.Научници
којисусебавилиизучавањемкризеикризнихситуацијатумачилису
кризекао„[...]oбиљежјеепохе,нормаланслучајисторијскогпроцеса.
Накризусегледало,зависноодсоцијалнепозиције–часоптимистички
чак песимистички“ (Тадић, 1996, стр. 109). Историјски посматрано,
политичке партије, политички покрети, удружења или групе грађана,
умногим земљама свијета, демонстрацијамаимитинзимаисказивали
су своје незадовољство неком политиком. У циљу скретања пажње
јавностинанекоректнуполитикувласти,примарнизадатакорганизатора
митинга је што већа присутност грађана, јер се тако обезбјеђује
подршка и прихватање ставова његових иницијатора. Драматичне
ситуације, увијек су привлачиле пажњу медија и „третирање“ ових
догађаја везано је за кризно новинарство које подразумијева брзину
прикупљањаинформација,тачност,провјерљивост,вјеродостојност,али
иодговорностновинаразајавноизреченопремазаједнициукојојради.
ВладимирБаровићсматрадакризнаситуацијазамедијепредставља

„[...]догађајилипроцескојијепотенцијалнапријетњазавеликиброј
особа ињихову имовину, а извјештавање о тој кризи подразумијева
заштиту јавнихинтересаиправаконзуменатамедијскихсадржајада
наетичкиприхватљивначинбудутачно,правовременоиобјективно
информисани“(2007,стр.120).
Анализирајућиулогуизвјештачаокризнимдогађајимаамерички

новинарД’тот[DuToit]сматрадановинаринесмијубити„медијатори
између страна у конфликту“. Морају избјегавати промовисање
одређених рјешења и не смију пружати подршку једној страни у
конфликту.Новинаринесмијуцензурисативијест.Тачноиразумљиво
извјештавање може елиминисати проблеме који настају претјераним
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описима,изврнутиминформацијамаигласинама“(DuToit,2014,стр.46).
Комплекснострадановинаракојисупосматрачидогађаја,огледасеу
професионалномизвјештавањукојеподразумијевапласирањетачнихи
комплетнихинформацијаукојимасуподједнакозаступљенесвестране
унекојкризнојситуацији.

Медији током извјештавања у кризи имају двије улоге, истиче
аустралијска новинарка Сара Најт [Sarah Knight]. Прва је да људима
пружеинформацијекојеимтребајукакобиреаговалинадогађај,адруга
јеулогаонакојуредакцијепроводе(илибитребалодапроводесвакидан:
подијелити критичне информације објективно и без пристрасности и
предрасуда“.4Новинарибиуовомврлоспецифичномвидуизвјештавања
требалодаостанупрофесионалниинеутрални,односно,реципијентима
битребалодапрезентујусамочињеницекојесунатеренуприкупилии
снимили,безкоментараилиуношењаемоција.

Њемачкифилозоф,психологиестетичарТеодорЛипс[Theodor
Lipps]увео јеТеоријууживљавањакојуобјашњавакао„[...]уношење
ставовазауживљавањеиуношењеосјећајаиставоваупојаву“(1973,
стр.268).Онјасноправиразликуизмеђууношењаличногуумјетност
и обични живот. „У умјетности је дозвољено лично вредновање и
субјективни доживљај реалности, а обични живот има лимитирајуће
факторекојитајпроцесспречавају“(Липс,1973,стр.268).Уважавајући
професионалне водиље новинарства, објективно и непристрасно
изјештавање,уовомрадуподржавајусекритичариемпатијскетеорије
који су заговорници пласирања прво чињеница, а онда хуманости
новинара:Хјума,Симсона,Данклеја,ДеБерга,теауторимаизрегиона,
заговорницимафактографскетеорије:Баровића,Валић-Недељковића...

„Два супротстављена става по питању објективности су емпатична
ифактографскаиличињеничнатеорија[...]Сматрамда јеемпатичка
теорија потпуно неприхватљива за сваки објективан приступу
подручију извјештавања о кризним ситуацијама јер она захтијева
увођење емотивног расуђивања, не износи јасно чињенично стање.
Фактографскатеоријаимавишепредностимеђукојимасу:изношење
чињеница, објективност у раду, једнакприступ, вишеобјеката рада“
(Баровић,2013,стр.122−123).

Професионализамналажедаузбуђењеиемоцијекојебудекризне
ситуације,новинариморајуконтролисати,амисаоонеутралномставу
морабитињиховаетичкаиморалнаводиља.

4 Sarah Knight, Foreword. Преузето са: http://verificationhandbook.com/book/.
Датумпреузимања:23.6.2017.
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„Останите смирени. Опрезно бирајте ријечи да бисте избјегли
погоршавање које сте видјели и прикупили на терену. Догађај који
обрађујемо не смије бити срочен тако да продубљује конфликт и да
реципијенте наводи на сврставање и подржавање једне стране. Без
обзира да ли новинари желе да утичу или не на догађај, у почетку
извјештавања о том догађају новинари аутоматски постају дио тог
догађаја. Битно је како се понашамо, како причамо, која питања
постављамо,штапишемо,какодругиреагујунанасикакосеконфликт
развија. Понекад је утицај медија ограничен, а понекад извјештаји
могузначајнообликоватиконфликт.Збогтогасемораводитирачунао
квалитетномновинарству“(DuToit,2014,6).

За квалитетно извјештавање у кризним ситуацијама сваки
новинар треба: извјештавати фактографски, користити више извора,
не одступати од контекста догађаја, избјегавати навијачку реторику,
извјештавати јасно и недвосмислено и не моралисати. У циљу што
потпунијегиобјективнијегинформисањајавности,новинарибитребало
даизбјегавајукоментарекојиихчестосврставајунаједнустрану,већби
требалодапронађустручњаке,аналитичаре,којићеанализиратикризни
догађајиобјаснитињеговутицајнадруштво.

Догађајкојиобрађујемонесмијебитисрочентакодапродубљује
конфликт и да гледаоце (читаоце, слушаоце) наводи на сврставање и
навијање за једну странуу конфликту.Медији биморалииматиплан
истратегијурадановинараукризнимситуацијама,тепосветитивише
пажњеобразовањукадрова.Редакцијабитребалодазаштитиновинаре
извјештаче сакризнихдогађаја, какоодговорностнебибила самона
њима.Собзиромначињеницудагледаоци(реципијенти)нисуучесници
догађајаидасеинформишупутеммедија,објективноинформисањеје
обавезановинара,какобиграђаниималиобјективнуспознајуоодређеним
дешавањима.Медијиникаконебисмјелиутицатинакреирањеставова
грађана, а ни на исход одређеног догађаја, затошто је линија између
информацијеиманипулацијевеоматанка.

3.Методологијаистраживања

Предмет истраживања укључује трагање за научним
информацијама и формулисање самог предмета истраживања.
„Предметомистраживањаможебитисамопроблемокојемнемадовољно
спознаје.Путдоспознајеоњемуводијединопреконовогистраживања“
(Кукић, 2015, стр. 367). Предметом истраживања обухваћено је
извјештавање Радио-телевизије Републике Српске, БН телевизије и
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Алтернативнетелевизијеопротестимаопозицијеивладајућекоалиције
којисуумајуодржаниуБањалуци.Уконкретномсмислу,предметом
истраживањаобухваћенајеуређивачкаполитикаудневнициманаведена
тримедија.

Циљеви истраживања подразумијевају научни и практични
(друштвени) циљ. „Циљеви истраживања изражавају квалитативна и
квантитативна својства сазнања која се стичу датим истраживањима,
њихов ниво и, сагласно том сврсисходност“ (Милосављевић,
Радосављевић, 2013, стр. 440). Научна дескрипција, као научни циљ
истраживања обухвата објективан, прецизан и систематичан опис
начина извјештавања конкретног догађаја (мајски протести 2016,
годинеуРепублициСрпској)унастојањудасепроширенаучнасазнања
о основним карактеристикама новинарског извјештавања у вријеме
кризнихситуацијауопште.

Практични(друштвени)циљевиистраживањасу:
− утврђивање основних карактеристика и елемената

извјештавањаонаведеномкризномдогађају;
− утврђивањедалијенаведеноизвјештавањебилообјективно

ипрофесионалноускладусамедијскимстандардима;
− стицање сазнање о одступању од темељних принципа и

стандардановинарскогизвјештавањамедијскихкућаРТРС,
ТВБНиАТВ.

Дакле,друштвенициљистраживањаједасенаосновурезултата
истраживања укаже на потребу кориговања неприхватљивог начина
извјештавања.

Главна хипотеза је: РТРС у свом извјештавању преферира
коалицији владајуће странке, а БНТВ опозиционе странке, док је код
АТВ-априсутнаблаганаклоностпремавладајућојкоалицији.

Помоћна хипотеза је: спознаја коју реципијенти имају путем
масовнихмедијанијеобјективанпоказатељстварногстањаудруштву.

Методеистраживањабилесуопштеиосновненаучнеметоде:
методеиндукцијеидедукције,методагенерализације,тенаучнаанализа
исинтеза.

Појединачна емпиријска метода која је коришћена јесте
анализа садржаја докумената, као подесна „[...] техника закључивања
која се заснива на систематском и објективном идентификовању
карактеристикадатихпорука“(Фајгељ,2005,стр.368).Дајеизборове
методекомпатибилансапредметомициљевимаистраживањапоказује
и сљедећа твдрња: „Непосредни предмет истраживања примјеном
анализе докумената може бити сваки чинилац, дио или цјеловита

334

ВеснаЂурић



појава,њеноквантитативноиликвалитативно својство ако јенабило
којиначинзабиљежено“(Миљевић,2007,стр.237−238).Ускладустим,
истраживања су квантитативна и квалитативна својства посматране
појаве,тј.начинаизјештавањаокризномдогађају.

Квантитативна својства су: тајминг, журналистички облик/
форма,дужинатрајањаизјава,процјенеприсутнихнамитингуиприказ
популистичкихсеквенци.

Квалитативна својства су: тенденциозност у најави прилога
о протестима, реторика новинара, приказивање транспарената и
кадрирање.

Истраживачки инструмент шифрарник послужио је за
класификовање/разврставањеквантитативнихиквалитативнихподатака.
Објегрупепоказатељаразврстанесупремателевизијскимкућамачије
изјештавањејебилопредметистраживања(РТРС,БНТВиАТВ).

Узорак су чинили прилози у централним информативним
емисијама наведених ТВ кућа емитованих 14. 5. 2016. године.
Анализиранисудневнициупрајмтајму(ударновријемеемитовања)и
то „Дневник2“наРТРС-у (19,30часова),РТВБН„Дневник2“ (19,30
часова)иАТВ„АТВвијестиу19“(19часова).Укупноје,занаведено
вријеме,обрађено11извјештаја,четиривијести,дваинтервјуаишест
анкета грађана. Наведени узорак је репрезентативан само у аспекту
медијскогизвјештавањаокризнимситуацијама,штојеиконкретнотема
нашеанализе.ИзборТВкућа,урађенјенаосновупроцјенегледаностии
чињеницедасусветелевизијскекућеовомдогађајупосветиле(укупно)
74минуте.

4.Резултатиистраживања

Истраживање,којејетабеларноприказано,резултатјеселекције
исублимацијесвихподатакадокојихседошлоуовомраду.Анализирани
субјекти догађаја су припадници опозиционих странака: Српске
демократске странке (СДС), Партије демократског прогреса (ПДП),
Народнедемократскепартије (НДП),Напреднесрпске (НП)иСрпске
радикалне странке (СРС) те владајуће коалиције: Савез независних
социјалдемократа (СНСД), Демократска народна странка (ДНС) и
СоцијалистичкапартијаРепубликеСрпске(СПРС).

Резултатиуовомрадупримјенљивисусамоупраћењуовепојаве
имогубитимотивзадаљаистраживања.
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Табела1.Изворприлога
Медијскакућа Власник Гледаност*

РТРС Јавнисервис 25,78%

БНТВ Приватнакомерцијална 29,29%

АТВ Приватнакомерцијална 23,48%
*Подациогледаности–агенција„Audiencemeasurement“,доступнона

http://www.rtvbn.com/.Датумпреузимања:23.6.2017.

Од анализираних телевизија, Радио-телевизија Републике
Српскејејавнисервис,доксуБНтелевизијаиАлтернативнателевизија
приватникомерцијалнимедији.

Табела2.Тајминг(темпоналниаспект)

Медијска
кућа

•	Емитовани
прилозио
опозицијии
владајућој
коалицијии
вријеметрајања

Вријемеемитовања Осталиприлози

РТРС

•	Извјештајо
владајућој
коалицији,10,05(
10мин.и5
секунди)

•	Извјештај
опротесту
опозиције,5,41

Опозиција Владајућа
коалиција

•	Интервјуминистра
унутрашњихпослова
РСДраганаЛукача,
5,41

•	Извјештајпосвећен
враћањуаутобусаса
члановимасрпског
сабора„Заветници“,
2мин.

•	Изјаватадашњег
премијераСрбије
АлександраВучића
поводомодржавања
протестауБањалуци,
2мин.

11мин. Први
мин.

БНТВ

Извјештајо
опозицији,7,10
(7минутаи10
секунди.)
Извјештајо
владајућој
коалицији,7,45

Првимин. 7,5мин.

•	Вијестобезбједности
одржаногмитинга,
0,20секунди

•	Вијестореакцијина
митингепредсједника
РСМилорадаДодика,
0,20секунди

•	Интервјуустудију
социологаДрага
Вуковића,8,50(8
минутаи50секунди)
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АТВ

•	 Извјештајо
владајућој
коалицији3.40
(3минутеи40
секунди)

•	 Извјештај
омитингу
опозиције3,20
(триминутеи20
секунди)

•	 Извјештајкакосу
протеклипротести
опозиције3,10
(триминутеи10
секунди)

•	 Извјештајкакосу
протеклипротести
власти3,40(три
минутеи40
секунди)

Први
минут

3минутаи
50секунди

•	 Извјештајколикоје
аутобусимадошло
учесникапротеста
(напунктовима
опозицијеивладајуће
коалиције)3минутаи
петсекунди

•	 Извјештајколикоје
аутобусимадошло
учесника

Дистрибуција резултата указује на то да су све три медијске
куће више од 90% своје централне информативне емисије посветиле
протестимауБањалуци.Овакавналазнамсугеришедакризнидогађаји
изазивајувеликумедијскупажњу.РТРСјеод30минута,коликотраје
Дневник,25минутапосветиодогађајимасапротеста,БНТВ24минута,
аАТВ25минута.

Уредници јавног сервиса РТРС-а, централну информативну
емисију„Дневник2“почелисуизвјештајемовладајућојкоалицији,који
јеемитованупрвојминутидневникаитрајаоје10минутаи5секунди.
Прилогпосвећенмитингуопозиционихстранакаемитованјекаодруги
прилог,уједанаестомминутуДневникаитрајаоје5минутаи41секунду.

Иако се ради о, на први поглед, не нарочито значајном
фаворизовању, закучујемо да то јесте проблем. Наиме, минут на
телевизијијенештокаостраницауновинама,те јеиовакорелативно
малиискорак,веомазначајанупредизборнојкампањи.

Уредници БНТВ-а су догађајима са митинга посветили 24
минуте. Централну информативну емисију почели су извјештајем
са митинга опозиционих странака, који је емитован у првој минути
дневника, а трајао је 7 минута и 10 секунди. Извјештај са митинга
владајуће коалиције, емитован је као други прилог, у осмој минути
Дневникаитрајаоје7минутаи45секунди.Анализирајућиредослијед
емитовањаприлогаможесезапазитидајеователевизијапредностдала
опозиционимстранкама.
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АТВ је настојао постићи неутралан став, али је уочена блага
наклоностпремавладајућој коалицији.Овуконстатацијупоткрепљује
чињеницадасу„Вијестиу19“почелиприлогомсапротеставладајуће
коалиције.УнаставкуДневникаевидентноједасупокушалипостићи
баланс,пасукаотрећиизвјештајемитовалипрвореакцијуприсутних
на митингу опозиције, а након тога реакцију присутних са митинга
владајуће коалиције. Новинарско је правило да централна емисија
почињенајважнијоминформацијом, а уредништвоАТВ-а је одлучило
дапрвоемитујеизвјештајсамитингавладајућекоалиције,дајућитако
предноствладајућојстранци.

Наведенивременскииндикаториуказујуначињеницудасусве
трианализиранетелевизијепосветиле25минутадневникаизвјештајима
самитинга.Дакле,светриТВкућесу,одукупнеминутажедневника,
преко 80% посветиле извјештавању са протеста. Будући да је сврха
извјештавања у централној информативној емисији, какав је ТВ
дневник,дасепружеосновнеинформацијеодогађајимакојисусетога
данадесилиуземљиисвијету,очигледноједасуосталидогађајибили
запостављени.

Табела3.Журналистичкиоблик/форма
Форма РТРС БНТВ АТВ

Вијест Вијест Вијест Вијест

Извјештај Извјештај Извјештај Извјештај

Интервју Интервју Интервју -

Анкета Анкета Анкета Анкета

Када су у питању журналистички жанрови којим су новинари
обрађивали догађаје са митинга, може се констатовати да је, на
све три телевизије, извјештај доминантан жанр. Извјештај је
погодна журналистичка форма за обраду кризних ситуација зато
што прати ток догађаја и тај догађај смјешта у шири друштвени
контекст. „Извјештај зато тражи од сваког новинара двије основне
способности: добро проматрање, дистингвирање до анализе и,
друго, исто тако добро синтетизирање, структурирање нове цјелине
којом се изражава суштина дотичног догађаја“ (Пленковић, 1993,
стр. 135). У креирању извјештаја новинар мора прикупљеним
информацијама вјешто описати догађај, не излазећи из
информативногоквира.

Медијске куће су користиле и анкету као жанр који служи да
анкетираниизнесусвојемишљење,судовеиставовеонекомдогађају.
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„Анкетапредстављаспецифичанреферендумоактуелномпитању,гдје
пажњутребаобратитинасадржајнуобрадуиобјективностдобијених
одговора,каоитехнолишкуподршку(глас,снимак,фотографија)који
треба да створи слику о спонтаном дијалогу са обичним људима“
(Јевтовић, Петровић, Арацки, 2014, стр. 152). Анкетирани појединци
у извјештају о митингу владајуће коалиције, подржавали су СНСД и
МилорадаДодика и политику коју води са коалиционим партнерима.
На митингу опозиције, анкетирани су старији људи, пензионери,
који су жустри критичари владајуће коалиције, предсједника Додика
и коалиције, те се стиче утисак да је занемарена објективност
одговораиспитаника.

РТРС је емитовао интервју са гостом Дневника, министром
унутрашњих послова РС, Драганом Лукачом, а повод је била
чињеница да су протести прошли без инцидената и да је то заслуга
припадника јавне безбједности Министарства унутрашњих послова
Владе Републике Српске, на чијем челу је Лукач. У току разговора,
потенцирана је одговорност, пожртвованост и професионализам
полиције,тесестичеутисакдајетокинтервјуабиоусмјеренуправцу
остављањапозитивногутисканагледаоце.Уприлоговојконстатацији
јеичињеницадајеинтервјутрајаопетминута,мадасуновинариове
медијскекућемоглиснимитиизјавупоменутогминистра.Другедвије
анализиранетелевизије,БНТВиАлтернативнателевизија,нисуимале
изјавуминистраЛукача,негосуновинариовихмедијскихкућаусвом
извјештајукраткоинформисалигледаоцеданијебилоинцидената.

БНТВ је у „Дневнику 2“ емитовала импровизовани интервју,
који има „печат изненађења и непредвидивих одговора госта“.
„Импровизовани интервју је сав у грчу, непредвидив и по току и
по закључку, пун драмских сукоба због борбе питања и одговора.
Прецизнапитањанемогубитиунаприједдата,аниодговорипажљиво
истудиозноприпремљени,будућидапитањапроизилазеизодговора,
односноизпоследњемислисаговорника“(Славковић,1981,стр.227).
Интервју између госта и новинара професионално је урађен, како то
теоријаиналаже–каоразговор,анедијалог.Анализирајућиинтервју,
емитованнаБНТВ-уиреторикугостасоциологаДрагаВуковића,може
се констатовати да подржава опозиционе странке: „Први скуп који је
био протест (опозиције оп. аутора), тамо је исказана једна озбиљна
забринутостикритикавласти,имапунопроблемаоводруштво.Тачноне
знамштајеовајскупхтиодапокаже“.Замитингвладајућекоалицијегост
ДрагоВуковићкаже:„[...]анадругомскупусенештодругодешавало,
нисамгледаотајдругискуп,незнамштајескупжелиодапокаже,данас
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РепубликаСрпсканије билаугрожена [...].“Гост је коментарисаооба
митинга, а изјавио је да је био само на скупу опозиционих партија.
Аналитика подразумијева студиозну и дубинску анализу неке појаве,
изношење ставова, судова, мишљења, коментара у њиховом центру
(аналитичком оп. аутора) је увијек намјера аутора, који комбинујући
чињенице и искуство јавности, нуди свој став о актуелном догађају,
појави, или процесу.С обзиром на чињеницу да гост ТВБНније био
намитингувладајућекоалиције,нијенимогаоприкупитичињенице,а
безчињеницанеманиобјективногстава.„Аналитичкижанровисеводе
идеолошкимначеломпотребедастварностбудеобјашњена,причему
јепотенцијалнаопасностда скрећућиуводепропагандепостанудио
кампање“ (Јевтовић,Петровић,Арацки 2014, стр. 270).Сви наведени
аргументи указују на чињеницу да је у аналитици госта БНТВ-а био
присутан једностран приказ, са намјером пропагандног дјеловања на
гледаоцеинањиховеставове,судовеимишљења.
 Новинари АТВ-а су митинге обрадили у форми извјештаја и
вијести,анајвишејефорсиранаанкета,штојеуобичајанначинрадау
кризномновинарству.

Табела5.Дужинатрајањаизјава
РТРС:опозиција

Имеипрезиме Припадност Дужинаизлагања

МладенБосић СДС 46секунди

БраниславБореновић ПДП 33секунде

ДраганЧавић НДП 24секунде

МладенИванић Српскичлан
ПредсједништваБиХ 20секунди

МиланкоМихаљица СРСРС 22секунде

АдамШукало Напреднастранка 35секунди

Укупно 3минуте

Према дужини трајања изјава учесника митинга, може се
закључитидајеРТРСопозиционимстранкамадаотриминуте.Каошто
јеуочљиво,одукупнеминутаженајвише је заступљенМладенБосић
(46 секунди), а његова изјава емитована је само једном, као и изјаве
осталихкоалиционихпартнера.
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Табела6.Дужинатрајањаизјава
РТРС:Владајућакоалиција

Имеипрезиме Припадност Дужинаизлагања

МилорадДодик СНСД

Трипута:31секунда,1,18(1
минути18секунди)и

23секунде
Укупно:2,12(2минутеи12

секунди)
МаркоПавић ДНС 36секунди

ПетарЂокић СПРС 24секунди

Укупно 3,12(3минутеи12секунди)

РТРС је учесницима митинга владајуће коалиције посветио 3
минутеи 12 секунди.Тонски јеМилорадДодик емитован трипута у
укупномтрајањуод168секундиили2,12(2минутеи12секунди).На
основу анализиране минутаже, закључује се да је РТРС фаворизовао
МилорадаДодиканауштрбкоалиционихпартнерачијесуизјавезаједно
трајале један минут. РТРС је тонски издвојила шест „припадника“
опозицијесакраткимизјавама,којесусебрзосмјењивалеисаговорници
нису имали времена да оставе већи дојам на гледаоце. С обзиром на
визуелниефекаттелевизије,уперцепцијигледалацаувијекостајекадар
саговорникакојиимадужуизјавуикојисевишепутапојављује.

Табела7.Дужинатрајањаизјава
БН:опозиција

Имеипрезиме Припадност Дужинаизлагања

МладенБосић СДС 46секунди

БраниславБореновић ПДП 33секунде

ДраганЧавић НДП 24секунде

МладенИванић ПДП 20секунди

МиланкоМихајлица СРСРС 21секунда

АдамШукало НапреднаСрпска 35секунди

Укупно 2,59(2минутеи59секунди)

БНТВјеуизвјештајуомитингуопозицијеемитоваошесткратких
изјавалидераопозиционихстранакасаукупнимтрајањем2,59(2минуте
и59секунди).НајдужаизјавалидераСДС-аМладенаБосићатрајалаје
46секунди,аизјавеосталихкоалиционихпартнераопозицијесукратке.
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Уочена је тенденција благогфаворизовањалидераСДС-ау односуна
осталелидереопозиционихстранака.

Табела8.Дужинатрајањаизјава
БН:владајућакоалиција

Имеипрезиме Припадност Дужинаизлагања

МилорадДодик СНСД
31секунда+1,18(1минути
18секунди)+23секунде=2

минутаи42секунди
МаркоПавић ДНС 36секунди

ПетарЂокић СПРС 24секунде

Укупно 3минутеи42секунде

Представницима владајуће коалицијеБНТВ је дао укупно 3,42
(3минутеи42секунде)уизвјештају.ЛидерСНСД-а,МилорадДодик
појавиосетрипутасаукупнимтрајањемод2минутеи42секунде,али
су у сва три појављивања биране изјавеМилорада Додика које нису
афирмативне.

Табела9:Дужинатрајањаизјава
АТВ:опозиција

Имеипрезиме Припадност Дужинаизлагања

МладенБосић СДС 11секунди

БраниславБореновић ПДП 15секунди

МладенИванић ПДП 20секунди

ДраганЧавић НДП 21секунда

АдамШукало НапреднаСрпска 20секунди

Укупно 1,27(1минути27секунди)

АТВ је у свом извјештају о митингу опозиције дао 1 минут
и27 секунди.Емитовано јепеткратких тонскихизјаваинијеуочено
фаворизовањениједногодлидеракоалиционихпартнераопозиције.

Табела10.Дужинатрајањаизјава
АТВ:владајућакоалиција

Имеипрезиме Припадност Дужинаизлагања

МилорадДодик СНСД
14секунди+12секунди+12
секунди+8секунди=46

секунди
МаркоПавић ДНС 8секунди

ПетарЂокић СПРС 12секунди

Укупно 1.06(1мин.и6секунди)

342

ВеснаЂурић



ПредставницимавладајућестранкеАТВјепосветио1минути6
секунди.Иодовеукупнеминутаже,МилорадДодиксепојављујетри
путаутрајањуод46секунди.Интересантанјеподатакдаизјавеостала
двакоалиционапартнера,МаркаПавићаиПетраЂокића,заједнотрају
20 секунди. Резултати анализе указују да је дата предностМилораду
Додику.

Доминантнафигураутонскимизјаваманасвимтелевизијамабио
јеМилорадДодиксаукупнимнајвећимвременомпојављивања.Додику
јеРТРСдао2мин.и12секунди,БНТВ2минутаи42секунде,аАТВ
46 секунди.СамоАТВнијефаворизовао, ни представнике опозиције,
нивладајућестранке,алисууизјавамасамитингавладајућекоалиције
издвојениафирмативнитонскиисјечциизговораМилорадаДодика.

Светрителевизијесуемитовалекраткетонскеизјавепотомака
бивших политичара, генерала5 и погинулих бораца ВРС, затим
пензионера, пољопривредника, политичара и штрајкача, који су
говорилинаобамитинга.Организаторимитингаопозицијеивладајуће
коалицијесусвјеснопозвалиприпадникеовихпопулацијадасеобрате
присутнојмаси.Говоризабранихињиховесаопштенепорукесутешке,
будеемоцијеиостављајумноговећиутисакодполитичкихпорука.

„Несмијемозаборавитидасуинформацијеизјавеподлога заодлуке
идјеловања.Натемељунетачнихинформацијадоносимонеадекватне
одлуке. Дакле, пласиране поруке информишу или дезинформишу
јавност. Све су то разлози који опредјељују политичке структуре
друштвадапокушајуостваритиутицајнамедије,апрекомедијаина
јавност“(Ђурић2005,18).

5 РТРС је у прилогу о опозицији тонски пустио Соњу Караџић, кћер Радована
КарацићабившегпредсједникаРепубликеСрпске,ЗлаткаСибинчића,пензионера,и
Бранка Савића, пољопривредника. Са митинга владајуће коалиције, ова телевизија
је тонски пустила ДаркаМладића, сина генерала ВРС РаткаМладића. БНТВ је са
митинга опозиције емитовао изјаве Горана Шеховца, демобилисаног борца ВРС,
Бојана Костића, сина погинулог борца ВРС иМирослава Вукелића, сина убијеног
Милана Вукелића. Иста телевизија је у извјештају са митинга владајуће коалиције
пустилаизјавуДаркаМладића,синагенералаРаткаМладића.Алтернативнателевизија
је у извјештају са митинга опозиције пустила изјавуЊегоша Томића,штрајкача из
Парка„МладенСтојановић“,којивећнеколикомјесециштајкујетражећисвојаправа.
У извјештају са митинга владајуће коалиције тонски је емитована изјава Дарка
Младића,синагенералаРаткаМладића.
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Табела11.Реторикановинара
Пристрасна Непристрасна Неутрална Негативан

Владајућа
коалиција Опозиција Владајућа

коалиција Опозиција Владајућа
коалиција Опозиција Владајућа

коалиција Опозиција

РТРС пристрасан негативан
БН
ТВ негативан пристрасан

АТВ неутралан неутралан

 Пратећи извјештаје које су три телевизије (РТРС,
БНТВ и АТВ имале) емитовале, може се констатовати да
нису оствариле функцију друштвене и политичке критике.
„Критика проистиче из конфронтације дискурса и чињеница, уз
успостављањедијалогаизмеђуонихкојисесукобљавају,илиједнидруге
игноришу,каоиизличнеспособностидаобјелоданеиистакнучињенице,
ситуације и излагања који се не морају допасти моћи и ауторитету“
(Бал1997,стр.134).
 Новинари РТРС-а били су пристрасни према владајућим
партијамаиистицалисусамопозитивностиСНСД-аињиховекоалиције
иувеличавалиликидјелоМилорадаДодика.

„РијекаљудислиласенаТргКрајинедапоздравичовјекакојивећдесет
годинапредводипобједничкитим.Зањегакажудајечовјеккојијесву
својуенергијуивизијууложиоуразвојијачањеРС.Својомхаризмом
створиојепознанстваширомсвијета.МилорадДодикданасјенајвећа
сметњаполитичкомСарајевуиопозицијикојавећдесетгодинанеможе
дагапобијединаизборимапасеодлучилазаулицу“.6

НаосновуреторикеновинаркеРТРС-а,можесезакључитидасе
предностдајеконтрамитингу,којијеорганизовалавладајућакоалиција
на челу са СНСД-ом, док се у други план ставља митинг опозиције.
Дистрибуцијарезултатанаводиназакључакдајереториканавијачкаи
усмјеренауправцуфаворизовањавладајућекоалицијеначелусаСНСД-
омипредсједникомМилорадомДодиком.РеторикановинараБНТВ-а,
којијеизвјештаваотокомпротеста,јеомаловажавајућапремавладајућој
коалицији, а посебно према предсједнику Милораду Додику, гдје
новинаровемедијскекућеистиче:„Додик јеговориоили,бољерећи,
галамиоузфренетичнуподршкумасе“.БНТВјеимаоафирмативанстав
према опозицији. „Опозиција је данас на великом народном протесту
затражила пријевремене изборе. Затражено је и формирање владе
националногспаса“.ОвареторикаупућујеназакључакдајеРепублика
Српска угрожена. У најавама БНТВ-а за митинг владајуће коалиције
примијећенјенегативанставпремавладајућојкоалицији.„УБањалуци
данаспротестиопозицијеилитивласти“штоупућујенаомаловажавајући
6 Емитованоу„Дневнику2“РТРС-а,14.5.2016.године.
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ставпремамитингувладајућекоалиције.Новинаркаове телевизије је
истакла да су екипу БНТВ-а вербално напали симпатизери владајуће
коалиције,алинијебилоснимака,аниједандругимедијкојијепратио
митинг није објавио податак о нападу што може да доведе у сумњу
истинитост ове информације.Анализирајући најаве и текстуални дио
извјештаја новинараАлтернативне телевизије, може се закључити да
имајунеутралануреторику.Нијеуоченофаворизовање,ниопозиције,а
нивладајућекоалиције.

Табела13.Приказивањетранспаренатаикадрирање
Афирмативан Негативан Неутралан
Владајућа
коалиција Опозиција Владајућа

коалиција Опозиција Владајућа
коалиција Опозиција

РТРС Афирмативан Негативан
БНТВ Негативан Афирмативан
АТВ Афирмативан Негативан

Анализом монтираних кадрова са митинга владајуће
коалиције, које је РТРС емитовао, стиче се утисак да ова телевизија
фаворизује присталице владајућих странака. Коришћени су
кадрови на којима људи скандирају име предсједника СНСД-а,
приказани су транспаренти који подржавају политику владајуће
странке („Срцем за Српску“, „Требиње је уз Милорада Додика“,
„МилорадДодик чува РС“, „СНСДКоторВарош, срцем заСрпску“).
Из приказаних кадрова са митинга опозиције стиче се утисак како
се покушало приказати људе као жестоко изреволтиране критичаре
цијелог друштва. И транспаренти који су приказани са опозиционог
скупа су већином они који дискредитују власт, СНСД и Милорада
Додика („Иди Миле, нек са тобом затворе пуне“, „Хоћу пос’о нећу
визу“)истичесеутисакдасуопозиционестранкерушилачкиелемет
уРепублициСрпској.

Након проведене анализе, може се закључити да је РТРС
приликомизвјештавањаопротестимаодржанимуБањалуци14.5.2016.
годинефаворизоваовладајућукоалицијуидајеоваквимизвјештавањем
нарушиопримарнуфункцијујавногсервиса–функцијуобјективноги
непристрасног извјештавања. „Техника манипулисања сликама како
би се створила погрешна представа стварности користи увријеђено
вјеровање јавности да видјети значи повјеровати“ (Рељић 2000,
38). Тако се та телевизија сврсталамеђумедије који су под утицајем
политичкихпартијаињиховихлидера.Пристраснауређивачкаполитика
не иде у прилог заштите јавног интереса и не дозвољава гледаоцу
даостаненеутралан.
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 БНТВјеиуизвјештајусамитингаопозицијеистицаотранспаренте
којисунеутралнииафирмативнизавладајућепартијеињиховевође.На
транспарентусликаМилорадаДодиканакојојпише:„ЧекатеКПЗФоча“,
„Стоппродаји“,„НијеБирачвашотирач“,„СтоппродајиСане“,„Вратите
милијардеКМ“.Приликомемитовањаизвјештајаовладајућојкоалицији,
упрвомпланусубилитранспаренти„СрцемзаСрпску“,„КоторВарош
срцем за Српску“ и није био приказан ни један транспарент који би
компромитоваоопозицију.

Табела14.Процјенаприсутнихнамитингу
Медијскакућа Опозиција Владајућастранка

РТРС 5,5-6хиљада 35хиљада

БНТВ 15хиљада 10хиљада

АТВ Нијебилопроцјене Нијебилопроцјене

Иакојеопштепознатодапостојепараметрикојеновинаритреба
дауважекодпроцјенебројаприсутнихнајавнимокупљањима,7често
се пласирајуманипулативниподаци. „Упракси се често догађа да се
бројокупљенихниподаштаваи смањујеилиподижедофантастичног
броја демонстраната.Новинарморапознавати врсту, облик, карактер,
структуру,бројностиучесталостјавнихманифестацијаитосунајважнији
полазниелементибезкојихниједанновинарнеможеизаћинатерен,а
јошмањесеможерећидајебезтихподатакамогућенаправититачан
извјештај“(Баровић,2012,стр.16).НовинариРТРС-асуинформисали
гледаоцедајеопозицијанамитингуокупила5,5−6хиљада,авладајућа
коалиција 35 хиљада људи. Насупрот РТРС-у, новинари БНТВ-а су
пласиралиподатакдајенамитингувладајућекоалицијебило10хиљада
људи,адајеопозицијаокупила15хиљада.

Може се констатовати да су телевизије емитовале различите
податкеобројуприсутних,тедајевеликаразликаупроцјени,штоупућује
на закључак о необјективности и манипулацији. Трећа анализирана
телевизија,АТВ,нијеемитовалаподатакобројуприсутнихнинаједном
митингу.

7 Премапроцјенамастручњаканаједномквадратномметруможестатичетиридопет
особа.Тајбројсемножисабројемквадратамјестанакомејеорганизованоокупљање.
Дакле,бројприсутнихсеможелакоизрачунатиузвеомамалегрешкеупроцјени.
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Табела15.Приказпопулистичкихсеквенци
Медијскакућа Опозиција Владајућастранка

РТРС ПјевањеМилорадаДодика

БНТВ
Колокојеодиграно
поокончањумитинга

Савезазапромјене(1,00)

Чашћавањеуличногхарминикашаса
100КМодстранеМилорадаДодика;

Додиковопјевањенакрајуизвјештаја(27
секунди)

АТВ ПјевањеМилорадаДодика

Популистичкесеквенцеуказујена„величање“лидера,илистранке,
одстранепојединемедијскекућеинаизазивањесимпатијаодстране
јавности.Популизам(излатинског:populus=народ)јеначинполитике
неког лидера, или странке, који приказује изражену блискост народу.
Саосјећајниодносисанародом,израженикрозреторику,илипопуларне
гестове,усуштини,имајусврхудаповећајудемагошкусвијестполитичких
симпатизера.Јавностнепрепознајеовуврстуманипулације,негоразвија
симпатијепремаполитичкимактеримакојемедијиприказујукао„људе
из народа“. Према томе, одабиром популистичке секвенце одређеног
лидера/странке, ТВ кућа показује пристрасност према тој странци/
лидеру,тимештојејавностипредстављакаовеоманаклоњенународуи
народниминтересима.

Закључак

Приликом извјештавања у ванредним околностима од
изузетне важности је поштовање професионалних и етичких правила
извјештавања, уважавање етичких норми и Кодекса. Објективност
би морала да буде прва водиља сваког извјештавања. Јасно је да
је спецификум непредвидивости и разлике саме природе кризних
ситуација лимитирајућа и утиче на заживљавање универзалних
правила и смјерница за изјештавање. Етичке и моралне норме треба
да буду путоказ ка професионалном извјештавању – објективном и
непристрасном.Фактографскиприступобрадедогађајаискључујесвако
коментарисање,моралисање,сврставањеновинара.„Акосенекакризна
ситуација користи, или злоупотреби, тада није реалност оно што се
догодило,штоћемоодредитикао’условнумедијскуистину’укризним
ситуацијама“(Баровић2013,стр.120).Дакле,безуважавањареалности
неманиобјективногизвјештавања.

У приказаном истраживању, потврђена је генерална хипотеза
даРТРСусвомизвјештавањупрефериракоалицијивладајућестранке,
а БНТВ преферера опозиционе странке, док је код АТВ-а присутна
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блага наклоност према владајућој коалицији.Потврђена је и помоћна
хипотеза да спознаја коју реципијенти имају путем масовних медија
није објективанпоказатељ стварног стањау друштву.Уизвјештајима
новинариРадио-телевизијеРепубликеСрпскеуочљивофаворизујуСавез
независнихсоцијалдемократаињеговоглидера,МилорадаДодика,као
ипредставникекоалиционихпатнера–Демократскогнародногсавеза
иСоцијалистичкепартије,докјеуобрадиовогдогађаја,БНтелевизија
пристрасноизвјештавалаоопозиционимстранкама (ПДП,НДП,СРС
РСиНапреднастранка),којесуукоалицијисаСрпскомдемократском
странком. У извјештајима Алтернативне телевизије, уочена је блага
наклоност према владајућој коалицији. Оваквим извјештавањем
анализиране телевизијске куће су нарушиле примарну функцију
новинарства,атојеобјективноинформисање–информисањакојејеу
интересујавности.
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VesnaĐurić

JOURNALISM AND POLITICS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA –
MAY DAY PROTESTS IN 2016 THROUGH THE PRISM OF

TELEVISION

Summary

Whilereportinginextraordinarycircumstancesitisreallyimportant
torespectprofessionalandethicalrulesofreporting,respectingethicalnorms
andCode.Objectivitywouldhavetobetheprimaryguideofeveryreporting.
Itisclearthatthespecificumofunpredictabilityanddifferenceofthenatureof
situationsofcrisisarelimitingandtheyaffecttheinvigorationofuniversalrules
andguidelinesforreporting.Ethicalandmoralnormsneedtobeaguidepost
toprofessional reporting-objectiveand indifferent.Factographicaccessof
event processing excludes every commentary,moralizing, classification of
reporters. ,,Ifacertainsituationofcrisis isusedorabused then that isnot
therealityofhathappened,whichshallbedeterminedas,,conditionalmedia
truth“incriticalsituations.“(Barović2013,р.120).Therefore,withoutthe
acknowledgementofrealitythereisnoreporting.

Itcanbestatedthatthegeneralhypothesishasbeenacceptedandthat
biasedpicturingof the event ispresentwhilebeing sealedwithoptimistic
andpessimistic treatment.Additionalhypothesiswhichsays thatcognition
whichrecipientsgotthroughtelevisionisnotobjectiveindicatorofthereal
cognitionofthesociety.

Intheirreports,reportersofRadiotelevisionofRepublicofSrpska
obviously favors Party of independent social-democrats and their leader
MiloradDodikaswellastherepresentativescoalitionpartnersDemocratic
nationalallianceandSocialisticparty,whileBHtelevisionhasbeenfavoring
theoppositionparties(PDP,NDP,SRS,RSandAdvancedparty),whichhas
beenleadedbySerbiandemocraticparty.InAlternativnatelevision’sreports
hasbeenspottedpetiteaffectiontowardtherulingcoalition.Withreporting
likethis,analyzedtelevisioncompanieshavehadviolatedprimarilyfunction
ofthejournalism,andthatisobjectivereporting-reportingwhichisinthe
favorofpublic.
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ДРУШТВЕНЕМРЕЖЕКАОПОЉЕПРОМОЦИЈЕ
ЛИЧНОСТИИСТАВОВАПРЕДСЕДНИЧКИХ

КАНДИДАТАУИЗБОРНОЈКАМПАЊИУСРБИЈИ2017.
ГОДИНЕ–ОДЛАЈКАДОГЛАСА2

Промоција донедавног америчког председника Барака Обаме на
друштвениммрежамаусталилајемедијскупромоцијусвихосталихизборау
светупосредствомдруштвенихмрежа.НовипредседникСАД-a,ДоналдТрамп,
на изборима 2016. године, такође је уместо путем традиционалних медија,
„рат за Белу кућу“ водио преко твитера. Српска политичка сцена – лидери
политичкихпартијаипокрета,својпутдобирачапоследњихгодинавидена
друштвениммрежамафејзбукитвитер.Ауторкеурадуанализирајумедијску
репрезентацијупредседничкихкандидатанаИзборимазапредседникаСрбије
2017.годиненаовиммрежама,каоивиртуелнеиреалнепредставкеоутицају
имоћисрпскихполитичкихлидераувремедигиталнихплатформи.

Кључне речи: друштвене мреже, председнички кандидати, изборна
кампања,виртуелназаједница,фејзбук,твитер.

Увод

Српску политичку сцену последњих пет година обележило
је скретање од умереног страначког плурализма према систему са
предоминатномстранком.Од2012.годинесрпскодруштвопрепознаје
се по великој концентрацији моћи у рукама СНС-а, пре свега
премијера,АлександраВучића.Тосупотврдилиирезултативанредних
парламентарнихизбора2016.године,када јелистакоју јепредводила

1 tatjana.vulic@filfak.ni.ac.rs
2 Рад јенастаоуоквирупројектакојифинансираМинистарствопросветеинауке
РепубликеСрбијеброј179008.
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Српсканапреднастранкасакоалиционимпартнеримаосвојилаготово
половину (48,2%) гласова, а остале листе, сада парламентарних
странака, од 5,0 до 10,9 одсто гласова бирача.У редовима опозиције,
као и значајног дела јавности, ова концентрација моћи препознаје се
као опасност скретања према апсолутистичкој владавини и самом
урушавању демократских вредности. Европска комисија о стању
демократије у извештају из 2015. године3 указала је да се последњих
годинауочава,какополитичке,такоиекономскепритискенамедије,на
свеопштуслабостинституција,алиинедовољнунезависностправосуђа
и конкретне резултате у борби против корупције (Стојиљковић,
Спасојевић, 2014). У таквим друштвеним и политичким оквирима
расписанисупредседничкиизбориуСрбији2.марта2017.године.За
датум одржавања избора одређен је 2. април 2017. године (Одлука о
расписивањуизборазапредседникаРепублике,01број013-541/174).Цео
изборнипроцес,одрасписивањадозакључивањарезултата,стављенје
унајкраћезаконскерокове.

Устав Републике Србије изборно право дефинише као опште
и једнако, а изборе као слободне и непосредне, док само гласање
одређује као тајно и лично (Устав Републике Србије, члан 52, став
25). Демократска пракса ради остваривања загарантованог изборног
права, а у циљу фер и демократских избора планира се, обезбеђује
и спроводи посредством институционалног оквира на челу са
Републичком изборном комисијом. Председник Републике Србије
биран на непосредним и слободним изборима је у уставотворном
систему Србије позиција са највишим легитимитетом и једна од
најважнијих функција у политичком систему Србије. Председник
Србије бира се по Закону о избору председника Републике
(„Службени    гласник  РС“, бр. 111/07 и 104/096). За Жака  Сегела7

3 Види: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_
ek_o_napretku/report_serbia_15.pdf.Датумпреузимања:16.9.2017.године.
4 Види: http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/izbori-2017/dokumenta/Odluka%20o%20
raspisivanju%20izbora.pdf.
Датумпреузимања:16.9.2017.године.
5 Види:http://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbije.
Датумпреузимања:16.9.2017.године.
6 Види:http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/c33889e2-
d25f-46ce-8317-91ae0209e2c3.Датумпреузимања:16.9.2017.године.
7 ЖакСегелапочеојекаријерукаоновинар,аод1970.годинесуоснивачјеагенције
закомуникацијуРСЦГкојасе1991.годинефузионисаласаагенцијом„Eurocom“и
1996.годинепроменилајеимеу„Havas–advertising“.Уовојагенцијијенафункцији
потпредседника.Токомбогатекаријереводиојевишерекламнихкампањазавелике
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[Jacques Séguéla] „[...] изборне кампање имају двоструки квалитет,
зато што су социолошке и медијске“ (2009, стр. 8). Председнички и
парламентарниизборијесуједаноднајважнијихдемократскихпроцеса.
Посматрајући и из угла позиције председника у политичком систему
Србије и чињенице да су се догодила и помериле позиције моћи у
зависности од контекста и самог кандидата,треба напоменути да је
искустводосадашњихизборапоказалодаунашемдруштвунајснажнији
ефекат добија „персонализација политике“, као и да сам избор мимо
саме снаге функције председника са собом носи велики демократски
легимитет.Овиизборинисубилипрвинакојимавладајућастранкаи
њенпредседничкикандидаткористепогодностпривилегованепозиције,
односновођењакампањесапозицијевласти–такозвана„функционерска
кампања“. Изборна машинерија је покренута у Србији у марту 2017.
године уз неравноправанприступновцуимедијима, алии структури
бирачкогтела.Наиме,искуствокултуребирачкогтелауСрбијипоказује
да постоји раширена склоност ка персонализацији политике и култа
вође.Уприлог томе говори,после завршенихизбораивисокрејтинг
АлександраВучића,иуистовреме,једноцифренирејтинзиопозиционих
лидера.Међутим,морамодаподсетимодасуизборнекампањедобар
показатељкризедемократскихидеја, вредностиилидерствадруштва,
алиипрофесионалностиизначајамедија,какоуизборнимкампањама,
такоиудруштвууцелости.Политикуусавременомдруштвунеможемо
посматратиизолованооддругихагенасадруштва.Наиме,служећисе,
пресвегамас-медијима,дневнаполитикасиловитоосвајајавнипростор
и при том га естрадизује уз доминатност спектакла. Све моћнији,
све бројнији медији, постају театарски простор у коме политичари
драматизују предизборне програме, креирајући кризе, упућујући
поруке „[...] да једино са њима нема неизвесности у будућност“,
изводећи „циркуске представе“, а све зарад скретања пажње и борбе
за сваког понаособ бирача, за сваки потенцијалан глас. Некадашње
кампање„одвратадоврата“ заменилесукампање„освајањадневних
соба“посредствомдигиталнихплатформикаосвеснажнијегмедијаза
обезбеђивање„сигурноггласа“.

„Медијскиспектаклвизуализујеиестетизујеполитичкиспектакл.
Он, заправо, успоставља посебну политику на нивоима производње,
перцепције и рецепције, када се идеје, имагинација и информације
подижу на ниво програмирања. Користећи савремена технолошка
средства,медијикористеразличитеполитичкедискурсе,обликујеих,

фирме, али и изборне председничке кампање у неколико земаља као на пример у
Француској, Словенији, Бугарској. Аутор је више књига: Изборна вртоглавица,
ЗаузимањеЈелисејскепалате–предесдничкекампањеуVрепублици.
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претвараудјела,којасеизводе,читају,слушају,замишљају“(Мујагић,
2013,стр.35).
Усавременојмедијскојкултури,доминатниинформативнимедији

представљајусуштинскиичестонепризнатизворкултурнепедагогије,
такоштонасувеликојмери„уче“какотребадасепонашамо,штатреба
дамислимо,осећамо,верујемо,чегадасеплашимоиштадажелимо.
Медијиобликујуполитичкагледиштаидруштвенопонашање,алиинуде
грађунатемељукојељудиобликујучакиличниидентитет(Келнер,2003).
У медијатизованом друштву дигиталног доба готово је апсурд
истраживатиизборнепроцесе,анебавитисеулогоммедија–ефектима,
значајем,рефлексијамаито,пресвега,надигиталнимплатформама.

Постоје сукобљена мишљења о томе у којој мери се интернет
активизамзаистаочитаваубројузаокруженихгласачкихлистића.Дебате
оактивностиманаинтернетуињиховојкорелацијисаактивизмомили
пасивношћуу реалном светуне јењавају готовоодњеговогнастанка.
Бекер[Bakker]иДиВрис[DeVreese](2011) испитивалисукорелацију
између употребе медија, традиционалних и нових, и политичке
партиципације, код испитаника између 16 и 24 година. Њихово
истраживање је показало да постоји позитивна корелација између
употребеинтернетаиразличитихобликаполитичкогделовања,докто
није случај са корисницима традиционалних средстава информисања,
корелацијајепозитивна,аливеомаслаба.Већуназивурадапоручујуда
имајудобревестизабудућност,сугеришућинапозитивниодносизмеђу
употреба интернета и политичког учешће младих. Са друге стране,
Квинтилер[Quintelier]иВисерс[Vissers](2008)суиспитивалимладеу
Белгији,сациљемтестирањакорелацијеизмеђукоришћењаинтернета
и активности ван онлајн света. Њихови резулати показују да време
проведенонаинтернетунеутиченасклоностактивногучешћаујавном
животу.Казили[Khazaeli]иСтокемер[Stockemer](2013) суиспитивали
шире импликације коришћења интернета, тачније, да ли је повећано
коришћење интернета у корелацији са бољем управљањем влада у
различитимрежимима.Ауторисуанализираливишеод170земаљаод
1996.до2010.годинеидоказалипозитивнукорелацију.Закључилису
даупотребаинтернетаодстранеграђана,имаутицајнаонекојивладају.
У том смислу би интернет могао бити утопијски перципиран као
контролорвласти.СличнозакључујуиСтенли[Stanley]иВер[Weare]
(2004).Резултатињиховогистраживањапоказалисудановеплатформе
могумобилисатигласаче,алидатоимавећиутицајнадоносиоцеодлука,
у смислу промењеног информацијског окружења у ком делују,
негонагласаче. 

354

ТатјанаВулић,МартаМитровић



Ауторке се у раду баве улогом друштвених мрежа у промоцији
председничких кандидата и самој сондажи српског бирачког тела.
Онлајн медији и друштвене мреже у свету променили су приступ
политичкимкампањамаизначајноугрејалекампање,алиипокренули
најчешћеуспаванобирачкотеломеђунајмлађимбирачима.Идокјепре
почетка избора телевизија као и деценијама уназад држала примат за
информисањеимобилисањебирачкогтела,какојекампањаодмицала,
друштвене мреже све више су се препознавале као важан канал за
промоцију личности и ставова 11 председничких кандидата8. Значај
нових медија у изборним кампањама је пре више од једне деценије
најавио маг кампања Сегела: „Медији сутрашњице неће више бити
телевизија, чија ће улога бити ограничена на улогу проводника, него
фајл,неплакатнегоИнтернет,нерадионегомобилни“(2009,стр.232)
ипрепознаоинтерактивнуулогуонлајнмедија.„Докјеизборнареклама
била:„ЗабијамВамексеруглаву“,изборнакомуникацијаћебити:

„Иматеправонаодговор.Моћићетедакликнетенаспоткандидата
да бисте видели како се одвија његов програм. Другим кликом ћете
симулирати ваш избор и моћи ћете да процените последице вашег
гласа.Трећимћетемоћидасеповољиконсултујетесаконкуренцијоми
проценитепоследице“(Исто,стр.231).

ИнтернетизборизаБелукућу

Интернет, на челу са друштвеним мрежама, несумњиво је
постао нова политичка арена 21. века. Упркос неслагањима аутора
у вези са тим да ли активност „на мрежи“ има апсолутно позитивну
корелацијусаполитичкомпартиципацијомиактивизмом,неспорно је
дапредседничкикандидати,схватајућизначајонлајнборбезагласове,
свевишепажњепосвећујууправоонлајнпромоцији.Такавтрендводи
пореклосаамеричкихпредизборнихкампањајошспочетка2000.године.
PewResearchCentreанализираојепредизборнекампањеуАмерициу
континуитету од 2000. до 2016. године.Фокусњихових истраживања
билајеонлајнпромоцијапредседничкихкандидата.Премдасеизбори
2008.годинесматрајупрекретницомкадајеречоупотребиинтернета
у политичким кампањама, тенденција да се привуку гласачи путем
веба приметна је и у ранијим изборним годинама.  Истраживање
којим су анализирани избори одржани 2000. године у Америци, чија

8 Види:http://www.srbijaizbori.com/kategorije/kandidati-za-predsednika.
Датумпреузимања:17.9.2017.године.
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су два финална кандидата били Ал Гор [Albert Arnold „Al“ Gore] и
ЏорџБуш [GeorgeW.Bush], прво је истраживање онлајн избораPew
ResearchCentre.Резултатиистраживања9показујуда јебарчетвртина
Американцатражилаинформацијеоизбориманаинтернету.Међутим,
само6%јеименовалоинтернеткаопримарниизворвестикојесетичу
председничкекампање.Унаредној„председничкојтрци“2004.године,
измеђуЏонаКерија[JohnKerry]иЏорџаБуша,приметнајеповећена
улогаонлајнактивностикојеуказујуназначајнијуупотребуинтернета
као извора информација о изборима10. Међутим, тек су избори 2008.
годинепонелититулу„интернетизбора“(Internetelection).

У истраживању11 о изборима 2008. године, које је спровео Pew
ResearchCentre,наводиседајесвих19председничкихкандидатаимало
веб-сајтове,блоговеидруштвенемрежезакомуникацијусагласачима.
Чак 60% интернет корисника се информисало онлајн о вестима о
изборима и кампањама; 38% интернет корисника су комуницирали
онлајнополитичкимвестимаиизборима;59%интернеткорисника је
користилоинстантпоруке,мејлилидруштвенемрежезаслањеипримање
политичкихпорука;шестоддесетинтернеткорисникајециљаноонлајн
трагалозавестимаизполитике,штоје44%одраслихАмериканаца.У
односуна2000.годину,бројполитичкиактивнихонлајнкорисникасе
дуплирао.

Анализирајући веб презентацију Барака Обаме [Barack
Obama] истраживачи наводе да је његов сајт (MyBarackObama.
com) сугерисао инклузију, био ажуриран више пута дневно, бавио се
друштвено одговорним темама, заједницом и укључивао материјале
корисника. Такође, имао је верзију на шпанском језику и помагао
грађанима да се региструју за гласање. У компарацији са онлајн
промоцијомОбаминогпротивкандидата,ЏонаМекејна[JohnMcCain],
најзначајнијирезултатиуказујунатодајебиловишеонлајнкорисника
републиканскогкандидата, 83%наспрам76%Обаминихсимпатизера.
Истраживачи то објашњавају вишим степеном образовања и већим
приходомрепубликанскигласача.Међутим,Обаминигласачисубили
(интер)активнијина„мрежи“:вишесуделилисвојемишљењеонлајн,
коментарисали, волонтирали онлајн и донирали новац за кампању
9 Комплетноистраживањепогледатиналинку:http://www.people-press.org/2000/02/05/
the-tough-job-of-communicating-with-voters/(Датумпреузимања:15.3.2017.године).
10 Комплетноистраживањепогледатиналинку:http://www.journalism.org/2004/02/05/
epolitics-2004/.Датумпреузимања:3.4.2017.године.Датумпреузимања:16.9.2017.
године.
11 Комплетноистраживањепогледатиналинку:http://www.journalism.org/2007/07/12/
election-2008/.Датумпреузимања:3.4.2017.године.
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(PewResearchCentre,2008,10).
Новаанализа12последњихизборауАмерици,PewResearchCentre

2016.године,обухватапериододтринедељеифејзбукитвитерналоге
председничких кандидата Доналда Трампа [Donald Trump], Хилари
Клинтон[HillaryClinton]иБернијаСандерса[BernardSanders].

„Студија714твитоваи389фејсбукпостовакојесукандидатиобјавили
између11.и31.маја,2016.године.утврдилаједасекандидатикрећу
посличномкурсу,алисеразликујупофокусуупостовимаипажњи
којудобијајуодјавности.Нафејсбуку,КлинтоноваиСандерсуглавном
користелинковекакобиистаклислужбенукомуникацијуукампањи
докТрампчестолинкујекавестимаизмедија.Натвитеру,Трумпсе
истичепоретвитовањуобјаваобичнихљудичешћенегоКлинтонова
илиСандерс (иако су ретвитови ретки). У међувремену су се видео
записипојавилиуотприликечетвртиниобјава,упоређењусаокоједан
премадесетуодносунаТрампа;Сандерсјемноговишекористиовидео
нафејсбукунегонатвитеру.Коначно,наобеплатформе,кадајеречо
спомињањусвојихпротивника,КлинтоноваиТрампусредсређујусе
једнонадруго,докјеСандерсувеликојмериискључен“(PewResearch
Centre,2016,стр.13).

Значајан налаз је тај да Клинтонова и Сандерс имају готово
подједнак број објава као и Трамп, али се бележи огромна разлика у
реакцијинањиховеобјаве.Убедљивонајвишереакција,увидулајкова,
коменатра,ретвитовања,имаДоналдТрамп.Например,твитДоналда
Трампабудеретвитован6000пута,заразликуодСандерсовихтвитова
са 2500 ретвитова или Клинтонове са 1500 ретвитова. Када је реч о
постовима које су ретвитовали председнички кандидати, Клинтонова
је углавном ретвитовала објаве о својој кампањи, Сандерс вести из
медија,док јеТрампнајчешћеретвитоваообјаве јавности.Заразлику
одОбаминогонлајнобраћањајавности,Трампникаданијеписаоонлајн
објаве на шпанском језику, док су остала два кандидата то чинила,
мада ретко (Клинтонова 15% на фејзбуку и 6% на твитеру; Сандерс
4%нафејзбукуи5%натвитеру).Резултатиистраживањапоказујуда
супредседнички кандидати 2016. годинеприступилионлајн кампањи
веомаозбиљно.Било је очекиванода сеодпрекретнице2008. године
свибудућикандидатиокренуонлајнпромоцији,баруистојмерикаои
традиционалниммедијима.Међутим,иакосеочекивалодаћеовакаввид
комуникацијесабирачимазнатноутицатиинаповећањеинтеракције,то
12 Комплетноистраживањепогледатиналинку:http://www.journalism.org/2016/07/18/
election-2016-campaigns-as-a-direct-source-of-news/.
Датумпреузимања:5.5.2017.године.
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сениједогодило;„[...]уместодаискористедруштвенемрежедаостваре
интеракцијусагласачимаилидаоснажедијалогкојиможедаопуномоћи
грађане,политичкекампањепримарносукористиледруштвенемреже
каоканалзаполитичкимаркетинг“(Enli,2017,53).Енли[Enli]закључује
дабисемоглорећидасумогућностипартиципацијејавностисмањенеу
односунадигиталнукампању2012.године.

Онлајн кампања председничких кандидата на изборима 2017.
годинеуСрбији

На изборима за председника Републике Србије расписаним 2.
марта2017.годинепријавилосе11кандидата.Набирачкимлистићима
приликомгласањабилисуследећикандидати:1.СашаЈанковићиспред
листе Група грађана „За Србију без страха“, 2. Вук Јеремић кога је
предложила Група грађана „Морамо боље“, 3. Мирослав Паровић
испредНародног слободарског покрета, 4.СашаРадуловић, кандидат
покрета„Достајебило“,5.ЛукаМаксимовић,кандидатГрупеграђана
„ЉубишаПрелетачевићБели–Белисамојако“13,6.АлександарВучић,
кандидатвладајућеколацијеокупљенеокоСНС-а,7.БошкоОбрадовић,
кандидат покрета „Двери“, 8. Војислав Шешељ, кандидат СРС-а, 9.
АлександарПоповић, кандидатДСС-а, 10.МиланСтаматовићиспред
Групе грађана „За здравију Србију“ и као 11. Ненад Чанак, кандидат
ЛигесоцијалдемократаВојводине.Изобрисуодржани2.априла2017.
године.

У изборној трци победу је однео кандидат Српске напредне
странке,АлександарВучић.Наконпроглашењапобедебилојеполемика
ујавностикојесетичурегуларностиизборногпроцеса.Основназамерка
односиласенанеравномерну заступљеностпредседничкихкандидата
у мејнстрим медијима. Биро за друштвена истраживањa14 спровео је
мониторингелектронскихмедијаувреметрајањапредизборнекампање.
Њиховирезултатипоказујудајеупериодумониторинга(3−23.март)у
централниминформативнимемисијамаАлександарВучићбиоприсутан
са скоро 38.000 секунди, док је следећи кандидат, Вук Јеремић био
заступљенса4.031секундом,апоследњи,ПрелетачевићБелисасвега
797секунди.
13 „Кампања,каоуопштеисамапојаванаведеногфеномена,представљапародијуна
тренутнуполитичкусцену.ИзаликаПрелетачевићастојиЛукаМаксимовић,млади
Младеновчанин,студенткомуникологијенаСингидунуму“(Чанчаревић,2017,стр.
37).
14 РезултатимониторингаБироазадруштвенаистраживањапогледатиналинку:
http://www.birodi.rs/tematska-praznina-kampanje-za-predsednicke-izbore/#prettyPhoto.
Датумпреузимања:18.7.2017.године.
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Фондација „SHARE“15 пратила је 11 фејзбук страница
председничких кандидата, од 15. фебруара до почетка предизборне
тишине.Премањиховимрезултатимаодукупно2.8милионаинтеракција
(лајкова,шерова,коментара),чак1.175.000припалојеактивностимана
фејзбукстранициЉубишеПрелетачевића.Имаојевишеинтеракцијаод
следећатрикандидатазаједно.Поређењаради,победникнаизборима,
Александар Вучић имао је око 260.000 интеракција, за разлику
од традиционалних медија, где је био убедљиво најзаступљенији
кандидат. Иначе, као облик интеракције који захтева већи ангажман
учесника и искључује аутоматизоване процедуре, коментари су
и даље најређи облик комуникације на званичним профилима
политичких странакаифункционера.Добар ефекат кодбирачаимали
су спотови и обраћања на мрежама који су базирани на шаљивим
моментимаипародији16.

АпсолутнифаворитфејзбукајеалтерегоЛукеМаксимовића.Бели
Прелетачевићдруштвенемрежезагрејаојевећприсакупљањупотписа,
дабикаснијеистабилизоваогласаче.КандидатураПрелетачевићабила
јеујавностиоцењенакаодобарначиндасемладигласачипокренуи
на тај начин повећа укупна излазност на изборима.Међутим, иако је
Прелетачевићбиоапсолутнодоминантануонлајнкампањииинтеракцији
самладиманаинтернету,излазностнијебилаповећана(око54%).

НастранициЉубишеПрелетачевићаБелогукупнојезабележено
вишеодмилионинтеракција,одчега62.354коментара.Дошестенедеље
посматраногпериода,настранициБелоггенерисанојевишеинтеракција
негонафејзбукстранамаследећатрикандидатазаједно.

После Белог, следе Вук Јеремић са 501.090 интеракција
(од чега 32.968 коментара) и Саша Јанковић са 460.835 интеракција
(48.916коментара).НазачељупрвепеторкеналазесеВојиславШешељ
(укупно268.876интеракција,одчега21.667коментара)иАлександар
Вучић(260.427интеракција,одчега37.347коментара).

Упрвојнедељимониторинга,Јеремићевтимјевећувеликоимао
активну заједницу која редовно ступа у интеракције са објављеним
садржајима.Међутим,величинањеговефејзбукзаједницејевариралау
свегапархиљадакорисникатокомчитавекампање,а100.000интеракција
јепрешаосамоупетојнедељимониторинга,кадајеЈеремићевасупруга
15 РезултатимониторингаФондације„SHARE“:https://labs.rs/sr/izbori2017/.
Датумпреузимања:18.7.2017.године.
16 Види:МиланТаротпрогнозирапобедуБеломПрелетачевићу:https://www.youtube.
com/watch?v=vE_RsjRzeac.Датумпреузимања:18.9.2017.године.
Спот Вука Јеремића доступан на: https://www.youtube.com/watch?v=zwYqHC6Fp1A.
Датумпреузимања:18.9.2017.године.
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означена као „шеф нарко-картела“. Моментум није искоришћен, јер
је ушестој недељиброј интеракција опет био у паду. „У виртуелном
просторујебиоизузетнопримећен(мноштвоспонзорисанихреклама,
спотова),такође,рекламираосеинателевизијама.Снимиојеинеколико
спотова, од којих је један, који алудира на рушење тренутно лошег
система,посебнозапажен“17(Чанчаревић,2017,34).

Активности на фејзбук страници Саше Јанковића углавном
су ишле узлазном путањом током читавог посматраног периода, а
кулминацијусудосеглеупоследњојнедељи,увремезавршнихмитинга
унеколикоградова.ТокомчитавекампањеЈанковић јеимаостабилну
заједницу,безвеликихосцилација,штоједонеклеодразцелеЈанковићеве
онлајн кампање, у којој је драма изостала. Видљив је био, дакле, на
друштвениммрежама,билбордима,на телевизијама, алиспотовеније
снимаоикаснијеемитоваонаплатформама.18

СтраницаВојиславаШешељаједостиглазенитутрећојнедељи
кампање,али,заразликуодпрошлогодишњекампањезапарламентарне
изборе, није успео да окупи заједницу која би држала тренд раста.
За Шешељеву званичну фејзбук страницу специфична је појава два
корисникаупетојишестојнедељикампање,којисуостварилиповише
стотина интеракција. Спотови који су емитовани и на друштвеним
мрежамапредстављајуизборизњеговебиографијеузизраженакценат
на одлазак и повратак из Хага19, међутим нису имали од радикала
очекиванибројпрегледа.

Александар Вучић није имао значајно присуство на фејзбуку,
иако се чини да је у маркетинг20 уложено доста ресурса, с обзиром
на његово укупно присуство у јавној сфери. Међутим, како је
Вучић имао далеко више простора у традиционалним медијима у
односу на друге кандидате, изгледа да фејзбук кампања његовом
штабу није била приоритет. „Маркетинг је био агресиван, великим

17 СпотВукаЈеремићадоступанна:https://www.youtube.com/watch?v=zwYqHC6Fp1A.
Датумпреузимања:18.9.2017.године.
18 СашаЈанковићтокомкампањеимаојеједанспот,којијеиначепрошаоприлично
незапажено јер је био и превише дуг и прилично незанимљив. Доступан на:
https://www.youtube.com/watch?v=LGvDoLrq9vQ. Датум преузимања: 18. 9. 2017.
године.
19 СпотВојиславаШешељадоступанна:
https://www.youtube.com/watch?v=IPOEdyiGNv0. Датум преузимања: 18. 9. 2017.
године.
20 Спот Александра Вучића доступан на: https://www.youtube.com/
watch?v=wNkFGiQuzaQ.Датумпреузимања:18.9.2017.године.
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делом ефикасан [...] Снимљено је неколико спотова, који су
такође црпили садржаје из претходног ангажовања и позивали на
наставакостајањанадобромпуту“(Чанчаревић,2017,стр.38).Фејзбук
страницеосталихшесткандидатазаједнонепрелазе150.000интеракција.

Закључак

 Интернетпросторчинисебезграничан,какоуфизичкомсмислу,
тако и у смислу ширења идеја и примања информација. Та особина
виртуелног простора, да у истом тренутку, уз мало трошкова, допре
доогромногбројаљуди,вештосекористииуполитичкесврхе.Након
популаризацијеинтернеткампања, спочетка21.века,било јепитање
временакадаћеинтернеткампањанадјачатитрадиционалну.

Председнички избори 2017. године у Србији променили су
дотадашњепоимањемедијаукампањама.Феноменовихпредседничких
избора била је кандидатура Луке Максимовића, српског комичара и
политичког активисте, који се на изборе кандидовао под алијасом
Љубиша Прелетачевић Бели. Његова странка и политички ангажман
могу се посматрати као својеврсна пародија актуелне политичке
ситуације у Србији. Бели је, према резултатима Бироа за друштвена
истраживања, био последњи у расподели секунди у централним
информативнимемисијама,алијезатонадруштвениммрежамауправо
онбионајактивнијикандидат.Победникнаизборима,АлександарВучић,
је обрнуто,најзаступљенијибиоумејнстриммедијима, док је биона
зачељукадајеречокампањинаинтернету.Уколикоупоредимоовадва
кандидата,АлександраВучића,убедљивонајзаступљенијегумејнстрим
медијимаиЉубишуПрелетачевића,најдоминантнијегуонлајнкампањи
ињиховеизборнерезултате,55%наспрам9,43%,можемодазакључимо
дајевођењетрадиционалнекампање,умејнстриммедијима,јошувек
од пресудног значаја када је реч о коначномисходуна изборима, бар
када је о Србији реч. Премда се не може порећи ни резултат који је
оствариоПрелетачевић,јерјезасобомоставиокандидатестранакакоји
судеценијаманаполитичкојсцениСрбије.
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TatjanaVulić
MartaMitrović

SOCIALNETWORKSASAMEANSOFPROMOTIONOF
PERSONALITIESANDVIEWSOFPRESIDENTIALCANDIDATESIN
THEELECTIONCAMPAIGNINSERBIAIN2017-FROMLIKETO

VOTE

Summary

ThepromotionoftheformerUSPresidentBarackObamaonsocial
networkstriggeredthemediapromotionthroughsocialnetworksofallother
electionsallovertheworld.ThenewPresidentoftheUnitedStates,Donald
Trump,usedTwitterinsteadoftraditionalmediato“warfortheWhiteHouse”
duringthe2016election.Serbianpoliticalscene–inrecentyears,theleaders
ofpoliticalpartiesandmovementstrytofindtheirwaytothevotersonsocial
networksFacebookandTwitter.Inthispaper,theauthoranalyzesthemedia
portrayalofthepresidentialcandidatesinthepresidentialelectionsinSerbia
in2017onthesenetworks,aswellasvirtualandrealrepresentationsofthe
influenceandpowerofSerbianpoliticalleadersinthiseraofdigitalplatforms.
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ПОЛИТИЧКИДИСКУРСНАМЕЂУНАРОДНИМ
ТЕЛЕВИЗИЈСКИМСТАНИЦАМАН1ИАЛЏАЗИРА

БАЛКАНС

Уовомрадубићеречиополитичкомдискурсукојисеодвијанадве
наднационалнетелевизијскестанице:Н1иАлџазира(балканскоиздање).Реч
јеодветелевизијекојеемитујупрограмискључивопосредствомкабловских
оператера, али се обраћају гледаоцима бивше Југославије (првенствено у
Србији,БиХ,ХрватскојиЦрнојГори).Протеклихнеколикогодинаприметан
јеутицајполитичаранасмањењеслободеизражавањанамедијима,збогчега
национални медији у поменутим државама различито извештавају о истим
темама, приклањајући се тачки гледишта владајућих структура у својим
државама.Тајпроцес јеочекиванакоузмемоуобзирданационалнимедији
радеуједнојдржавииподњенимзаконима,информишусамоњенеграђане
и учествују у конретном микродискурсу. Када је реч о наднационалним
медијимапопутрегионалнихредакцијателевизијаАлџазираиН1,политички
дискурс се неминовно мења јер у тим редакцијама не важе национална
правила. Претпоставка у овом раду јесте да је политички дискурс који се
одвија на наднационалној платформи ослобођен вакуумског притиска који
над редакцијама ствара политичка моћ, те да су новинари мање склони
аутоцензуриитимеутичунатокразговораополитичкимтемама.Ипак,свака
уређивачкаполитикаучествујеустварањуодређеногјавногдискурса,тећемо
настојатидаукажемонасличностииразликекојеујавномпросторупоказују
две редакције.Истраживање ће бити конципирано на основу три гостовања
политичарауинформативномпрограмуобетелевизије,поводомистихтема.
Значај политичког дискурса на међународним телевизијским станицама,
иако доступан само публици кабловских канала, има међународни значај и
обезбеђујеопсежнијеразумевањеполитичкогдискурсаусвакојпојединачној
државинакојусемедијскисадржајиодносе.

Кључне речи: јавнидискурс,АлџазираБалканс,Н1, политика,медији,
телевизија.

1  lidijami@yahoo.com
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Увод

У време дигитализације фреквенција националних медија,
поставља се важно питање расподеле некада ограниченог ресурса
– медијских фреквенција. То је важно због могућности различитих
чинилаца да учествују у јавном дискурсу посредованом медијима –
држава више није једини тумач права на емитовање због постојања
кабловских и сателитских телевизијских станица, а, у смислу
дигитализације националних фреквенција, могуће је постојање више
каналанаистојфреквенцији–билодајеречоистојмедијскојкућикоја
емитујевишеканалаиливишемањихтелевизијакојемогуда„поделе“
једанфреквенцијскиодељак.Утаквимоколностима,политичкидискурс
добија нову димензију. Могућности дигитализованих телевизијских
станица тек су у повоју и националне телевизије на Балкану тек
треба да покажу ширину програмских садржаја коју до сада нису
могле, али је већ сада видљиво померање моћи које се дешава на
наднационалномплану.

Током протеклих неколико година, ТВ гледаоци у бившим
југословенским републикама добили су прилику да информативне
садржаје прате посредством наднационалних кабловских канала које
финансирајустранетелевизије–АлџазираБалканскаоогранакпознате
телевизије настала је 2011, аН1 као партнерCNN-а уСрбији, Босни
иХерцеговинииХрватској настала је 2014. године.Обе телевизијске
станицеемитујусадржајепосредствомкабловскихканалаидоступнесу
ивандржаваукојојјематичнаредакција.Н1сеемитујепутемкабловских
оператерауБоснииХерцеговини,Хрватској,Македонији,ЦрнојГории
Србији,каоипутемкабловскогоператерауСловенији,ДХТплатформе
уЕвропииширомсвијета,крозОТТплатформуНетТВПлус.2

Редакција АлџазиреБалканс одпочетка је била уСарајеву, уз
дописништваизразличитихградоварегионаисвета.Н1јеоднедавно
поделилајединствениканалсатрицентра(Београд,СарајевоиЗагреб)
на три засебна канала, посебно намењене публици у тим државама –
чиме је делимично напустила наднационални карактер. Та промена
десиласеупериодупредизборнихкампањакојесусепоклопилеутри
државе,чимејенастојањеовередакциједаутиченаполитичкидискурс
посталоочигледно.

Политички дискурс у овом раду биће посматран као елемент
јавног дискурса посредован медијима. Дискурс је теоријски појам
структурализмаипостструктурализмаиимамногедефиниције. Једна
2 http://ba.n1info.com/O-nama,посећено28.октобра2017.
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од најпознатијих јесте дефиниција Мишела Фукоа [Michel Foucault],
којипишедајејавнидискурс„режимистине“иодносукојемсеочитава
моћонихкојиимајумогућностдапоставепожељненачинемишљења,
понашањаиживљења(2007,стр.49).Осимоведефиниције,Фукокаже
даједискурсодносзнањаимоћи(1994,стр.11).

Прајс[Price]цитираХојеровудапостојетриврстеискуствакоја
учествују у когнитивним структурама појединца важним за стварање
и тумачење дискурса: универзална, културална и приватна (2011,
стр. 559). Универзална су заједничка свим људским бићима и
подразумевају искуства здравља, болести, детињства, смрти и сл.
Културална зависе од социјализације у конкретномштиву, а приватна
сузначајназапојединцекојинеделеискустванисачлановиманајуже
заједнице попут породице. У медијима се очекује што неутралнији
приступ, иако је немогуће побећи од утицаја иједне од наведене три
категорије искустава на понуђени јавни дискурс.Политички дискурс,
каоелементјавногдискурса,прилагођавасетенденцијамаизвештавања
умедијимадабилакшедоспеоујавностипостигаоостварењеинтереса
онихкојињимеуправљају.

Цветан Тодоров [Tzvetan Todorov] говорио је да је дискурс
тумачењестварностиидатребаразликоватизнакизначење.

„Дискурсјеконкретнаманифестацијајезикаинастаје,нужно,унеком
посебномконтекстуукојисеурачунавајунесамо језичкиелементи,
негоиоколностињиховогпродуковања:сабеседници,времеиместо,
постојећиодносиизмеђутихванјезичкихелемената“(Тодоров,2010,
стр.7).

Истицањеконтекстаиоколностипосебнојеважнозаразумевање
политичког дискурса посредованог медијима, јер се контекст
извештавањудајенакнадно,тј.посредницисуновинари.„Вестиимају
конвенционалну схему вести или суперструктуру, која се састоји из
хијерархијскеорганизацијекатегоријаоногашточинивест“(VanDijk,
1985,p.6).КаоштотврдиВанДајк[VanDijk],људикатегоријеХкористе
формуYуконтекстуZ.Задатаковоградаједасеутврдиукојојформи
иукомконтекстуговореновинарииздвенаднационалне,регионалне
кабловскередакције.
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Методологијаистраживања

Уовомрадупланиранојеистраживањеинформативнихсадржаја
о политици на две најгледаније кабловске информативне телевизије
–АлџазираБалкансиН1.Замисаојебиладасеунеколикогостовања
политичараоистимтемамаистражесличностииразлике,којепостављају
наднационалне телевизије као агенси међукултурне комуникације.
Претпоставка је била да локална политичка моћ има слабији утицај
на редакцију која не подлеже директно националном законодавству
инеучествујеунационалном јавномдискурсу,тедаћеусадржајима
на две кабловске информативне телевизије бити приметно мање
аутоцензуре,негонанационалнимтелевизијама.Дакле,главнахипотеза
једајеполитичкидискурскојисеодвијананаднационалнојплатформи
ослобођенпритисакакојинадредакцијамаствараполитичкамоћ,теда
суновинаримањесклониаутоцензури.Помоћнахипотезаједасудве
редакцијемеђусобноразличитезатоликодањиховеуређивачкеполитике
даље конструишу нецензурисане разговоре о политичким темама на
два колосека. Друга помоћна хипотеза је да нецензурисане редакције
на наднационалном нивоу боље примењују новинарска правила
извештавања,тј.дајењиховоизвештавањеобјективноиуравнотежено
преманационалнимвластима.Уовомистраживањунећебитиречио
томечијиминтересимајесудвередакцијенаклоњене,поштојејаснода
медијиувекимајустановиштеинтереса.„Ствараоцивестиимајусвоје
групнеидеологије“(VanDijk,1988,р.181).Главноистраживачкопитање
је: Које политичке теме су заједничке на каналима информативних
кабловскихтелевизијаурегиону?

Пошто је телевизијаН1 поделила своје канале на три локална
(уСрбији,БоснииХерцеговинииХрватској),уанализујеуврштенаН1
заБоснуиХерцеговинукаосиметричнипанданАлџазириБалканс,јерсу
обередакцијесмештенеуСарајеву.Осимње,зарадпраћењаразличитости
политичкогдискурсаудведржаве,уанализујеушлаиН1изСрбије.
Узорковањејеподељенонадваслојаселекције.Ауторкајеистраживалао
темиупрвојполовини2017.године(јануар–јун2017),азарадпрегледности
истраживањаузетојенедељуданаемитованогпрограмаизширегузорка.
Посматрани узорак обухватао је недељу дана програма – од 12. до
17. маја 2017. године, укључујући и те датуме,што је подразумевало
помнопраћење144часаемитованогпрограма.Токомнаведеногпериода
није се десио ниједан догађај који би својом важношћу пореметио
устаљениначинизвештавањаредакцијаизузорка,тесеподразумевало
да се током изабраног периода могу испитати почетне претпоставке.
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Примењениметод би била дискурзивна анализа свих информативних
садржајаукојимасебудупоклопилетеменатринаведенаканала.

Испоставилоседаниједнаодтриредакцијенијеималатенденцију
даизабереполитичкутемукојајесроднанекојтемикојајебилавиђена
наканалимадругедвередакције.Тоуказујеназначајнеразликеиважне
дискурзивнемоментеуполитичкомдискурсу,делимичнопотврђујући
почетнухипотезуданаднационалнетелевизијенисуподложнеутицајима
националне политике, која врши притисак на националне медије да
бирајутемекојесујојуинтересу,тј.данебирајуразноврснетемекојима
се не остварују њени интереси. Међусобно угледање телевизијских
редакција са националном фреквенцијом води у уједначавање тема и
извештавање о истом, што – показало се овим истраживањем – није
случај са наднационалним редакцијама. У складу са тим сазнањем,
осим дискурзивне анализе тог својеврсног минус-поступка (појам
дефинисаоЈуријЛотман[Ю́рийЛо́тман]3),истраживањејепреусмерено
на дискурзивну анализу садржаја који су се појавили у датом узорку
у информативним емисијама и политичким ток-шоу програмима.
Истраживачкапитањасу:

1. Којетемејесудоспелеуинформативнесадржајетелевизија
АлџазираБалканс,Н1СарајевоиН1Београд?

2. Којисаговорницисугостииукојимформатима?

Урадуће битиописанирепрезентативнипримериистражених
садржаја који су учествовали у стварању политичког дискурса
посредствомкабловскихинформативнихтелевизија,подпретпоставком
да наднационалне медијске куће и даље усмеравају истину, али на
томплануимају вишеслободеда точинеу сопственомаранжмануи
интересубезпритисакаоднационалнихинституција.

Резултатиистраживања

ТокомнаведеногпериодаистраживањауБоснииХерцеговини
и Републици Србији одвијале су се различите околности. У Босни и
Херцеговини десила се авионска несрећа, која је обузела јавност јер
је уњој наДанима отворених врата мостарскогАеродрома погинуло
петоро,одчегатроједеце.УСрбијиотоменијеизвештавано,аглавна
тема у Србији јесте била дискусија о нацрту новог Закона о јавном
информисању.
3 Види:Бити,В.(1997).Појмовниксувременекњижевнетеорије.Матицахрватска:
Загреб.
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Каоштојевећречено,нијебилотемакојесусветриредакције
приредиле. ТелевизијаН1 се определила да понуди три канала у три
престонице,панијебилонеочекиванодасеутимредакцијамаразмишља
локалноуместорегионално.АлџазираБалкансје,иаконамењенацелом
региону, показала склоност извештавању за локално становништво,
иако је та телевизија званично регионална информативна кабловска
телевизијаичестозапошљавапојединцеизразличитихдржаварегиона.
Унаставкурадабићеречионалазимадискурзивнеанализепримењене
наизабраномузорку.Истраженојекојимтемамасусебавилиновинари,
укојиконтекстсусместилисвојеизвештавање,косубилисаговорници,
постојилипоукаприлогаикојечиниоцесупрепозналикаорелевантне
(нпр. у међународној политици, суседству, комерцијалним или
политичкимактеримаисл.).

На телевизији Алџазира Балканс доминантни дискурс јесте
постављањетемакојесуудиректнојвезисаФедерацијомБиХисветском
политиком.Примераради,вестоавионскојнесрећиуМостарујестебила
ударнапрвадвадана,алинадан17.маја2017.(триданакасније)отоме
вишенијебилоречи,докјенанационалнимканалимаиН1татемабила
живообрађиванаинареднихдана.АлџазираБалканснијепроналазила
разнолике теме које су биле занимљиве изСрбије, иако су јављали о
Косову–итоупосебнојрубрици,чимесупоказалидагапосматрају
као самосталну државу, равноправну са Хрватском, Македонијом,
Србијомитд.Вестиизрегионасводесенасервиснеизвештаје,попут
прилога о локалним изборима у Ријеци (Хрватска). ОМакедонији се
извештава спорадичноихладно–не самонеутрално,негои самање
податаканегоуприлозимаодругимдржавама.Посебнапажњаједата
вестимакојесадржепитањеНАТО-а(поготовуувезисаМакедонијом
и Црном Гором, које су иначе тешко доспевале у етар на Алџазири
Балканс). Када се помиње НАТО алијанса, контекст је позитиван, а
извештавање продубљено (више извора, дужа минутажа, предвиђање
позитивних исхода типа „ако–онда“). Извештавања о сукобима у
СиријиипотенцијалнануклеарнапретњаизСевернеКорејејесуглавне
спољнополитичкетеме.Њимасеприступасастановиштаподнебљакоја
судалеко.УвезисаСиријомтојенеобично,собзиромнабројратних
избеглицаизСиријекојесудоспеленаБалкан.Уместоурањањатемеу
контекстпоследицапоБалкан(каоштојебиослучајнанационалним
медијима), уз неутрални и уравнотежени приступ, прилози дубински
показујуштаседешавауСиријиикојесветскесилесесукобљавајуна
томподручју.Приметноједајеутимизвештајимавишепросторадато
вестимаоРусијиињенимангажовањимазасузбијањетерориста,него
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било ком другом страномфактору. САД се помиње ретко и само као
вестиоунутрашњимпитањимаСАД-а,којаутичунасветскуполитику
уопште.

На основу до сада објашњеног, показало се да редакција
АлџазиреБалканснепримењујеприступкојисеочекујеодтелевизије
санационалномфреквенцијом,алиточинисанеутралношћу,којаможе
бититумаченаипозитивноинегативно–позитивнојерјеобјективно,
а негативно јер не пружа својим гледаоцима контекст у регионалном
смислу, не продубљује сазнања о дешавањима која су у непосредној
везисасвакодневнимживотомидобримодносимаурегиону.Примерза
недостатаквољедасеновинариудубеутемуизсуседстваприметанјеу
прилогуоправимаРомауСрбији.Новинаризговара:„Дискриминација
РомаидаљеприсутнауСрбији“,сапосебнимнагласкомна„идаље“.
Импликација овакве изјаве јесте да су Роми и раније, па и данас,
дискриминисани.Међутим,нескладуприлогуизазивачињеницадаје
поводзатајприлогизвештајнадлежнихинституцијаотомедајевише
Рома уписано на студије нафакултетима и вишимшколама, као и да
је више хиљада Рома који годинама нису били регистровани напокон
добилодокумента.Кадровинехигијенскихнасељаиголишавепрљаве
децестереотипнопредстављајутуетничкугрупу.Анкетому„картонском
насељу“надомакБеоградаоткриваседањеговистановницинисуишли
у основнушколу.Иакопостоје изјаве представника удружењаРомаи
поверенице за равноправност да су статистике значајно боље него
претходнихгодина,новинарпостављасугестивнапитањаопостојању
дискриминације,упркосстатистикама,накојасаговорницинемогуда
одговоре другачије од намере новинара. Прилог се завршава кадром
новинаракојикорачаблатњавимнехигијенскимнасељем,констатујући
да се „[...] већ тридесет година ништаније променило[...]“, али да су
Роми „[...] бар добили документа[...]“. У овом прилогу очитава се
дубокаусађеностстереотипаизраженаувезисаједномоднајрањивијих
етничкихгрупанаБалкану–Ромима.Приказивањекадроваромскихгета
ван граданепомажепромовисањуповољнијегположаја групеокојој
многиразмишљајустереотипно(дакраду,дасупрљави,инцестуознии
сл.),него–напротив–учвршћујестереотипе.

„Новијаизучавањакарактеришустереотипекаопоследицунормалног
когнитивногфункционисањаусмислуврстепредставаилиставовакоји
омогућавајулакшесналажењеиоријентацијупојединацаусложеном
свету,некомврстомкогнитивнеуниверзалије“(Глишовић,2011:21).
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 Опаснојекадамедијипоставенегативнестереотипе,јерсетакав
образацлакопримаиширидаље.УоквирутемеодискриминацијиРома
билојемогућностидасеистрајностдискриминацијеприкаженапримеру
добро социјализованог појединца, нпр. студенткиње или дипломаца
којиимајутешкоћеупркособразовањуидокументима,уместоштосе
прибеглонајбаналнијемисензационалномстереотипномизвештавању.

На телевизији Н1 – у обе анализиране редакције (Сарајево и
Београд) – примарно је било извештавање о новинарским темама,
највишезбогтогаштоинформативнеемисијесадржепосебнопредвиђене
рубрикезато(попутрубрикеPressуемисијијутарњегпрограмаНови
дан),алиизбогактуелноститогпроблемауСрбији.Обередакцијесу
показале склоност да не извештавају о темама које нису непосредно
увези са гледаоцимакојимасуњиховисадржајинамењени, тј.Н1из
БеоградаобраћаосепублициуСрбији,аН1изСарајевапублициизБиХ.
Темеизрегиона,чакнионекојесудоспелеу„сестринску“редакцију
Н1,нисубилевреднеизвештавањаудругојредакцијиН1.Обередакције
су дале значај темама из САД-а и Француске (током председничке
кампање). Извештавање о активностима САД-а било је директно у
везисаБалканом, тј.мешањемуполитикурегиона,што јепоказатељ
остваривања улоге регионалног информативног медија. Међутим,
десило се да о истој вести две редакције Н1 известе различито, као
да суинформацијуприлагођавалипублициипожељномнационалном
политичком дискурсу: Н1 из Сарајева је обавестила да се САД неће
мешати у решавање косовског питања, аН1изБеограда је известила
даСАДуправошаљуноветрупенаКосово.Уовомрасколуувиђамо
значајан поступак у дискурзивном опредељењу – редакције нису под
обједињеним утицајем власника или уређивачке политике конкретног
медија,већјесвакиогранакН1имаослободудавесттумачиускладуса
сопственимразумевањем.

Све три редакције су се у периоду узорковања дотакле теме
повећаногодливастановништвауиностранствоитојејединатемакојаје
билазанимљивасвимредакцијамаизузорка.Ипак,иакојетотемакојаби
могладаобјединистановиштарегионалнихтелевизија,ионајенаишла
на различитприступ.Док јеН1покушавалада објасниобразованијој
публицидаседешаваодливмозгованајобразованијих(идемографске,
политичкеикултуролошкепоследицетога),АлџазираБалкансјеговорила
овозачимакамионакојиимајувећуплатууземљамаСкандинавијенегоу
матичнимдржавама.

Утематскиминформативнимемисијамаувечерњимтерминима
нијебилополитичаракојисугостовалинасватриканала.Политичари
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(или личности које су као ванстраначке личности постављене за
функционереилидругеполитичкеулоге)супоказивалијезичкугрешку
фразирања.Уовомконтексту,фразирање семоже сматратинамерном
употребомречикојеништанезначе,реченицакојенемајусмисао(попут
избегавањанепосредногодговора)инеслужедасаопштеново.„Фразери
сепрепознајупонадменостиинеискрености.Фразирањејесвојеврсна
обмана,манипулацијаговором“(Животић,Станојевић,2013,стр.122).
Примерфразирања је очигледану гостовању,политичкипостављеног
председника Олимпијског комитета Србије, Божидара Маљковића у
емисијиПресинг.ВодитељЈугославЋосић,познатпоинтерогативном
испитивању саговорника, у овој емисији је био необично благ према
саговорнику чији је избор пратило много интрига, тј. прилагођавања
институционализованихправиладабисетодесило–штојеибиоповод
интервјуа.Послеуводнихреченицаводитељаотомедајеуправоизабрани
председникОлимпијскогкомитетаСрбиједошаонатуфункцијунакон
што је јавно подржао политику тадашњег премијера после чега су
правилници за избор измењени да би он био подобан кандидат, прво
питањејегласило:„Какосупротекливашипрвиданикаопредседника
Комитета?ИзгледадаиматемногопослаувезисаЗимскомОлимпијадом
којапредстојиследећегодине.“Већутомпитањујејаснодаразговор
нећеразоткритиништаштојескривено,већћепослужитидасеуетар
пустиполитичкофразирање.Одговоркојијеуследиотопотврђује:„Ми
смо чета мала, али добро одабрана“. Фразе су се низале током целе
емисије: „знамосвојпосао“, „нисамдовољноупознат“, „гледамвасу
очи“итд.Последицесусложене:„Обичанчовекстекнеутисакдајеу
окружењусвесамихцрнихђаволаиупаници,скривајућисеумишју
рупу, обично пристаје на све.Фразирање је, дакле, пресија, суптилна
обманаиизразтежњезаманипулисањем“(Животић,Станојевић,2013,
стр.123).Јасноједаполитичарижеледафразирајунамедијимадаби
избегликонкретнеодговореазаузелиштовишемедијскогпростора,али
остајенејаснозаштоновинаридозвољавајуфразеполитичара,чакиу
околностимакаданезависеодпритисаканационалнеполитике.Током
емисије,водитељјеитообјаснио−испоставилоседајесаговорник,иако
особаодвеликогугледакојајетекнедавноушлауполитику,водитељу
близаккаокомшијаиидолизмладости.Дакле,уинформативнојток-шоу
емисијинемадоминантногнационалногполитичкогдискурсазбогтога
што су политичке спреге институционално утицале на уредништво и
власникемедија,већремећењенеутралногизвештавањаможедазависи
одприватнихсклоностиипреференцијауредника,водитељаиновинара,
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којезависеодконтекстајавногдискурсаукојемсеонисвакодневнокрећу,
тј.личногпорекла.

Медијисумоћанчинилацујавномдискурсу,посебнокадасењима
посредујеполитичкамоћ.„Моћјенајважнијипроцесуједномдруштву,
затоштоседруштводефинишепрековредностииинституција,аоношто
јевреднованоиинституционализовано,дефинишесеодносимамоћи“
(Кастелс,2014,стр.31).Медијисунајефикаснијесредствопреношења
вредности, јер допиру домногољудина сугестиванначин, у томе су
најучинковитијетелевизије,акабловскередакцијеважезаомиљенијеод
националних,јерихграђанисамибирају(претплатанијенаметнута,већ
уплаћенапоопредељењу).

Закључак

У светлу овог истраживања, уочљиво је да три редакције нису
посвећенеистимполитичкимтемамаинебавесерешавањемпитања
заједничких,тј.наднационалнихпроблемаурегиону.Почетнахипотеза
дасуновинариослобођенипритисканационалногполитичкогдискурса
и,последично,аутоцензуре–показаласепотврђеном.Међутим,тоне
значи да је таквоновинарство, самим тим, одједномпостало доброи
непристрасно.Телевизијечијисусадржајианализиранијесурегионалне
и издигле су се из политичке опресије националних околности на
извесни начин, али самом чињеницом да су редакције смештене у
центре политичке моћи појединачних држава чврсто се утемељује
стереотипизација и необјективност у извештавању.Помоћна хипотеза
(дауређивачкеполитикеодступајуједнеоддругихиприказујуразличите
дискурсе)такођејепотврђена.

Доказивање помоћне хипотезе указује на значај локације и
контекстаизкојихговореновинарирегионалнихтелевизија.Уређивачке
политике телевизијеАлџазираБалканси две редакцијеН1указујуна
тоданебирајуистетеме,аниистастановиштаотемамакојеможемо
тумачити као сродне. Још једна разлика између приступа Алџазире
БалкансиН1јестедасуАлџазириниприлозибилитржишнонеутрални,
априлозинаН1(Сарајевонештовише,негоБеоград)билисуповремено
комерцијалнопромотивни.Београдскаредакцијапромоцијујенајвише
користила за сопствено величање, док је сарајевска редакција давала
места комерцијалним промоцијама приватних уметничких галерија,
приватнихуниверзитета,самосталнихпортала.
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Увезисавестимаизспољнеполитике,ниједнаодтрителевизије
нијеуврстилавестиизсуседнихземаљаутурубрику,већјенајважнија
билаСевернаКорејаипретњануклеарнимратом.Разликаупосматрању
страних чинилаца такође је била очигледна: на Алџазири САД је
посматрансамокаосветскасиласаунутрашњимпитањима(решавање
интернихскандалаилиперсоналнихрешења),докјенаН1САДбиоу
првомплану–сапосебнимосвртомнатокакоћеактуелнополитичко
стањеуСАД-уутицатинарегион.Занимљиво јетоштосуредакције
изСарајеваиБеоградаразличитоизвестилеоистомповоду:сарајевска
редакција је јавиладаСАДшаљеноветрупенаКосово, абеоградска
редакцијаје,подутицајемдоминантногдискурсауСрбији,дајеСАД
данаспријатељскадржава,обавестиладасе„[...]САДнећемешатиу
унутрашњапитањаСрбијеипреговоресаКосовом“.АлџазираБалканс
посматра Косово као самосталну државу у региону, што је видљиво
због сврставања у посебну рубрику, за разлику од две редакције Н1,
којесматрајуКосовонерешенимпитањем,теоњемуизвештавајукаоо
отуђеномделуРепубликеСрбије.

Само једна тема је била заједничка свим трима редакцијама
– и то о одливумозгова.Додуше, и у тој теми је било дискурзивних
разликакојенезависесамоодуређивачкеполитике.Уразговоримаса
политичариманесметаносеодвијалофразирањекојенинакојиначин
нијебилосузбијаноодстраненовинараиводитеља.

Наднационалнетелевизијеуовомистраживањунисуучествовале
у политичком дискурсу, али јесу стварале нови медијски дискурс,
повремено промовишући партикуларне интересе видљиве у својим
прилозима. Аутоцензуре нема у истом облику као на националним
медијима, због чега се овим кабловским телевизијамаможе одобрити
улога у уравнотежењумедијске понуде.У условима у којима ниједан
медиј не извештава сасвим слободно, важно је да публика може да
видисадржајесагледанеизразличитихугловаидасеуукупномјавном
дискурсутакостварамозаичкасликаплуралитетастварности.

Слободамедија, која је тренутно онемогућена на националном
нивоу, показало се, није сасвим примењена ни на наднационалном
плану,јертаморадељудикојиприпадајупојединачнимдискурзивним
праксама својих националних контекста. Тек добрим образовањем,
освешћеношћуосопственојпрофесијииснагомдухадасеодмакнуод
магнетнепривлачностиполитичкемоћи,медијскирадницићемоћида
допринесураслојавањуполитичкогдискурсаиусмеравањудруштвене
заједницекабољојпримениправог,објективног,слободногновинарства.
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LidijaMirkov

THEPOLITICALDISCOURSEONINTERNATIONALTELEVISION
STATIONSN1ANDALJAZEERABALKANS

Summary

Inthispaper,threetelevisionwhichbroadcastonlyregionally,oncable
networks –Al Jazeera Balkans and N1 in Sarajevo and Belgrade – were
analyzed. The research has shown that all three of them choose different
topicsandnoneofthemhaschosenapoliticaltopicclosetoanothertelevision
fromtheothertwo.So,theyarenotdoinganythingtoimprovethestanceson
issuesthataresimilaroreventhesamewithintheregion.

Primary hypothesis of this paper was that in regional televisions
journalistscanbeliberatedfromthepeeringpressureofpoliticalinstitutions
andpersonsofauthority,sincethedomainoftheirworkisbeyondnationalor
localinvestigationandinformingofthepeople.Thus,thejournalismshould
be without auto censorship. The primary hypothesis has been confirmed.
However, thatdoesnotmean that the journalismitself isanybetterornot
biased.Thejournalistsfromregionaltelevisionscametobeabovepolitical
oppressioninsomeway,butinanotherwaytheyturnedouttoshowthemost
banalandnotobjectivereportingwithstereotypesandpoliticalphrasing.

Another hypothesis was that the three televisions will have shown
different discourses, based on where their centers are. This hypothesis
wasalsoconfirmed,sincetheyareallclosetodifferentcentersofpolitical
powers–hence,theirmediadiscourseishighlyinfluencedbytheirpolitical
counterparts.Oneoftheobviousdifferencesbetweentheinformativecontents
wastheexistenceofPRtextsforcommercialsubjectsoreventhetelevision
itself.

Thenewsfrominternationalpolitics,strangely,didn’tincluderegional
news,butmostlySyriawarandnuclear threat fromNorthKorea.Another
element of this peculiar discourse is not investigating on how the Syrian
refugeescrisisisgoingtoaffectBalkans–butonlyhowtheSyrianpeoplewill
doafterRussiaandUSAfinishsolvingtheterrorism.USAisnotportrayedin
thesamemanneronallthreetelevisions:itiseitheradistantforce,theonly
decision-maker,oranally.

Theresearchhasshownthattheregionalinformativetelevisionsfailed
to fill in the gap remaining after removing the censorshipwithin political
discourse.
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НЕГРИЈЕВОИХАРТОВОРАЗУМЕВАЊЕДРУШТВА
КОНТРОЛЕ–ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЈАПОЛИТИКЕ

Дискурсопостмодерниусавременојполитичкојтеоријинапосебан
начинобогаћујудвојицатеоретичара.ТосуАнтониоНегри [АntonioNegri]
иМајклХарт[MichaelHardt].НегрииХартсматрајудајекарактерпромена
забележенуерипостмодерненеповратан.Постмодернаимперијаињенамоћ
нисуслучајни,већсуусловљенилогикомразвојазападнецивилизације.Они
сукулминацијапрогресаумодерни.Западсекретаоутомправцуразвојатако
данијемоглоданедођедопросвећености,капитализма,империјализмаи,на
крају,допостмодернемоћиидруштваконтроле.

У овом раду анализирамо Негријево и Хартово схватање преласка
модерне епохе у постмодерну, тј. постмодернизацију, кроз коју се образује
друштво контроле. За Негрија и Харта настанак данашњег друштва
контроле се осликава кроз три димензије. Прво, друштво се карактерише
нејасношћу дистинкције између унутра и изван.То се добро примећује у
друштву спектакла у коме се не може разликовати шта је изнутра, а шта
изван,шта јеприватноашта јавно,шта јеприродноаштадруштвено.Као
другимоменатпостмодернизацијеауторивидеумењањуфокусарасистичке
теоријесабиологијенакултуру,атрећаобластјеупромениконституисања
субјективности(сингуларизација).УправооватриподручјазаНегријаиХарта
суипросториартикулациједруштваконтроле.


Кључне речи: друштво, контрола, политика, модерна, постмодерна,
друштвоконтроле,субјективност,расизам,приватно,јавно,суверенитет.

1 srdjanp9@gmail.com
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УВОД

Постфукоовски дискурс о постмодерни, и о (пост)политици,
у савременој политичкој теорији добија на значају тек са радовима
Антонија Негрија [Аntonio Negri] и Мајкла Харта [Michael Hardt].
ЊиховезаједничкекњигеИмперија(Empire,2000),Мноштво(Multitude,
2003) иДекларација (Declaration, 2012) одмах су постале самосталан
политиколошки концепт 21. века, упоредо са књигама Хантигтона
[Huntington]СударцивилизацијаиФукујаме[Fukuyama]Крајисторије.
У сва три случаја ради се о уопштавању главних тенденција развоја
светскеисторије,радисеосадржиниикарактеруновогсветскогпоретка,
каоиовиђењубудућности.Међутим,докјеХантингтонпесимиста,а
Фукујамаоптимиста глобалноглибералногнаступа,НегрииХартсу
идеолошкипротивницилибералномпројекту.

Постмодернизацијадруштваиполитикеиобразовањедруштва
контролесупојавекојесеодвијајуистовремено,односно,типроцесисе
немогураздвојити.ДабисморазумелиНегријевоиХартовопоимање
ових процеса и аутори и ми полазимо од методолошке и теоријске
одредницедавећживимоупостмодерномвремену.Истотако,наступ
нове епохе, постмодерне, обележен је победом либералне идеологије.
У ствари, та победа је и означила наступ постмодерне парадигме
(Перишић,2014,стр.96–99;Перишић,2012).

Прелазакмодерне епохе упостмодерну, тј. постмодернизација,
заНегријаиХарта се,примећујемо,одвијау тридимензије.Прво, то
је нејасношћа дистинкције између унутра и изван (унутрашњег и
вањског). Други моменат постмодернизације аутори виде у мењању
фокуса расистичке теорије са биологије на културу. Трећа област
постмодернизације је у промени конституисања субјективности
(сингуларизација). Управо ова три подручја за Негрија и Харта су и
просториартикулациједруштваконтроле.
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ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЈА–НЕСТАЈАЊЕГРАНИЦЕИЗМЕЂУ
УНУТРАШЊЕГИВАЊСКОГ

Како разумети однос унутрашњег и вањског (изван)?
Тајодносможемоодмахприметитинапитањусуверенитетаумодерној
епохи.Тако јесуверенитетумодернипредстављаоодноснационалне
територије према вани, према Другом, према туђој територији (било
да су тај Други и његов простор означени да су на нижем степену
развоја, било да су стављани у исту раван). Од Хобса до Русоа
грађански поредак је ограничени унутрашњи простор супростављен
ономпростору изван.Негри иХарт наводе да је у свим димензијама
модерности функционисала дистинкција између унутар и изван,
али кроз интернализацију вањског. Тако и у модерној психологији,
суверенитет сопства, тј. личности, почива на „[...] дијалектичкој вези
измеђуприродногпоретканагонаицивилногпореткаразумаисвести“
(Негри,Хард,2005,стр.205).
 Међутим, дијалектика суверенитета између унутрашњег и
вањскогупостмодерномсвету језавршена.То је, заНегријаиХарта,
суштинска карактеристика постмодерне епохе. „Модерна дијалектика
унутра–изванзамењенајеигромстепенаиинтезитета,хибридностии
артифицијелности“(Исто).

Како разумети одређење постмодерности у контексту односа
унутрашњегивањског?Ауторинаводедасетонајбољеможеуочити
на примеру односа јавног и приватног у либералној политичкој
теорији. Либерализам је одређивао приватно супротно од јавног,
које је изван. Јавна сфера је политички простор где појединци траже
признање. Међутим, за Негрија и Харта, јавна сфера се у процесу
постмодернизације све више приватизује. Тај процес је почео још у
модерни. Приватизација јавности може се, истичу Негри и Харт, на
примеруочитииуархитектурииурбанизмуЗапада,где јена јавним
местимасвевишезаштићенихиизолованихпростораограниченихза
потпунијавниприступ.Например,дабисеизбегаосусретразличитих
социјалних, етничких или неких других група и појединаца. На тај
начиннеможесевишеразуметитадијалектикаодносаунутар–изван.

Да ли то значи да је политичка сфера модерне изгубила своју
политичност, односно, питање је шта се дешава са политиком?
Наиме, политикамодерне епохе сеналазиу сфериизван.Акодолази
до приватизације јавне сфере, да ли то значи да се политика бави
приватношћу, тј. човековом интимом, телом, сексуалношћу, итд.?
Далитозначидасеполитика,измештајућиизјавнесфере,постепено
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губи, нестаје? Негри и Харт су у томе веома јасни: „Место модерне
либералне политике је ишчезло, па дакле, из ове перспективе, наше
постмодерноиимперијалнодруштвокарактеришедефицитполитичког.
Прематоме,местополитикевишенијеактуелно“(2005,стр.206).Стим
увези,НегрииХартсматрајудајеполитикузаменилоједновиртуелно
место.Томесто једруштвоспектакла.Одређењедруштва спектакла
аутори преузимају од Ги Дебора [Guy Debord]. Ги Дебор је давно
анализираовиртуелностспектакла(1988,2003).Но,онникаданијебио
актуелнији,негоштоједанас,упостмодерномвремену.Товиртуелно
местодруштваспектакла језаауторе„не-местополитике“.Спектакл
јетакавдасеуњемунеможеразликоватиштајеизнутра,аштаизван,
штајеприватно,аштајавно,штајеприродно,аштадруштвено.Тозначи
дајејавниполитичкипростор,просторизван,какавјебиоумодерном
значењу нестао. „Крај постојања ’изван’ је крај либералне политике“,
истичуНегрииХарт(стр.206).

Једнаодглавнихкарактеристикадруштваспектаклајестепозиција
медија.УкњизиДекларацијаНегрииХартјасноразграничавајумедије
модерне епохе од постмодерне. Ако су модерни медији заташкавали
информације или их пропагандистички обликовали, данашњи
постмодернимедији,истичуНегрииХарт,правевишакинформација,
комуникација и изражавања. Постмодерни медији граде тзв.
медијатизацију.Суштинамедијатизацијејеустварањуфигураукојима
је„[...]обезвређенаљудскаинтелигенција“(Негри,Хард,2012,стр.29).
Тосумедијатизованиљудикојисупунибезвредних,деполитизованих
информација.Теинформацијеауториназивајумртвиминформацијама,
које опет „[...] заглушују нашемоћи да ствараможиве информације“,
којенастајууживомконтактуљуди(Исто).Премаауторима,фејзбук,
твитер,интернетиосталимеханизмикомуникацијанемогудазамене
„[...]дружење,скуптелаителеснукомуникацијукојајеосновполитичке
интелигенцијеиделовања“(стр.30).

Истотако,НегрииХартсматрајудасекрајдијалектикеунутар
–извандоброуочаванапримерурата.ОнинаглашавајудајеФренсис
Фукујама потпуно исправно извео анализу краја историје, и то на
примеруратова.Историјамодернихратоваиконфликата језавршена.
Империјалистички, међуимперијалистички и антиимперијалистички
ратовисупрошлост,доксуимперијални,постмодерниратови,сматрају
Негри и Харт, у форми грађанских ратова и полицијских акција –
реалност. Не може се више уочити граница између задатака армије
и задатака полиције. У модерној епохи полиција је била задужена
за питања безбедности унутар државе и друштва, а армија за рат и
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одбрануизван.Упостмодернојепохиграницератапостајунеодређене,
какопросторно тако и временски.Нинепријатељније јасно одређен.
Ратовисеводепротивпојмова,напримерратпротивтероризма(Негри,
Хард,2009,стр.30–31).Свепостајенеодређеноинејасно.Бинарностикоје
судефинисалемодерниконфликтсупремаауторимапосталенејасне.
ВладиСАД-ајетешко,наглашавајуони,именоватиједногјединственог
непријатеља,„[...]пребисереклодамањихинеухватљивихнепријатеља
имамногонасвестране“(Негри,Хард,2005,стр.207).

Постмодернизација у правцу нестанка граница између између
унутрашњегивањскогупотпуностиодговарадаљемразвојусветског
тржиштаитранснационалногкапитала.Капиталујепотребанцеосвет.
Границе су сувишне. Државе сметају. Нације сметају. Наиме, водећа
државакапиталистичкогсвета,САД,јепослезавршеткавијетнамског
рата увидела да стари колонијалниимперијализамне вреди бранити,
јер као такав кочи светско капиталистичко тржиште. Њега треба
трансформисати. Увидело се, истичу Негри и Харт, да је нужно
извршитикомплетирањепроцесадеколонизације, који су спроводили
ослободилачкипокрети,алинатакавначиндасепочињереализовати
новасветскахијерархијауодносимадоминације.Деколонизацију,која
је почела70-их година20. века,НегрииХартпосматрају каопроцес
којим јеорганизованоновосветскотржиште,које јеразорилофиксне
границе и процедуре европских империјализама. Транснационалне
корпорације су се позиционирале као главни фактор у економском
и политичком развоју постколонијалних земаља. Негри и Харт
истичудајеглавнаконституетнафазапостмодернеепохетаукојојсу
транснационалне компаније постале водећи фактор капиталистичког
система.Транснационалнекомпанијесутоковетрансфератехнологија,
мобилизације радне снаге и локалних капацитета, као и инкасирања
„[...] токовабогатства који супочелида круже глобално“, учиниледа
буду непосредно управљани, координисани и гарантовани од стране
САД-а. Трансанационалне корпорације су потиснуле одређивање
профитних стопа у националним државама (Негри, Хард, 2005,
стр. 267–268.). Практично, са децентрирањем производних токова
економија је постепено почела да добија свој постмодерни облик.
Стимувези,ЖакАтали[JacquesAttali]примећуједајециљ–стварање
светскогдруштвакојећебитијединственоиистородно,бездистинкције
унутар/изван. То ће се остварити помоћу јединствене валуте као
универзалног еквивалента вредности јер, новац, омогућава да се све
ствари (и нематеријалне) изразе на најрационалнији начин. Односно,
циљјестварањетржишног,масовногдруштваглобалнихразмераукоме
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је сваки грађанин сведен на апстрактну индивидуу, а народ замењен
мноштвом(Аттали,1993).

ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЈА–МЕЊАЊЕФОКУСАРАСИЗМАСА
БИОЛОГИЈЕНАКУЛТУРУ

ДаљуаргументацијупостмодернизацијеНегрииХартпоказују
напримеру трансформацијемодернерасистичке теорије, тј. схватања
западног либералног мултикултурализма. Иако либерални дикурс и
медијисталноозначавајудајерасизамуповлачењу,aдајелиберална
мултикултуралност основа западних друштава, Негри и Харт то
посматрају другачије. Они наглашавају да је расизам само попримио
другачије обележје, постао је постмодеран. Како схватити овако
трансформисанпојамрасизма?

Расистичкатеоријаумодернијебилаобликзаснованнабиологији,
обликусмереннабиолошкуразликумеђурасама.НегрииХартистичу
да модерна расистичка теорија имплицира „[...] онтолошку разлику
– нужан, вечни јаз у поретку бића“ (Негри, Хард, 2005, стр. 209.). С
друге стране, модерни антирасизам се супроставља расистичком
биолошкомесенцијализмутимедадруштвенеикултурнеснагестоје
изаразликамеђурасама.Онапострофирадасудруштвеноикултурно
детерминисанеразликетакведасуљудиуонтолошкомсмислуједнаки.

Но,сапостмодернизацијомбиолошкеразликеозначенеумодерној
раснојтеоријизамењујусе,управо,друштвенимикултурнимодредницама
из модерног антирасизма! Дакле, за Негрија и Харта империјална,
постмодернараснатеоријаоперише,нимањенивише,него,сапојмовима
антирасизмамодерне.Онанапуштабиолошкодетерминисањерасизма,
признаје да понашање и способности појединаца из различитих раса
нисупоследицањиховекрвиигена.Нагласакпостмодернограсизмајена
различитимисторијскидетерминисанимкултурама(Негри,Хард,2005,
стр.210.).Практично,биологијајезамењенакултуром.НегрииХартто
посебноподвлаче,додајућидајетоипакједнаплуралистичкатеорија
којаговоридасусвикултурниидентитетиједнакиусвојојнеједнакости.
То значи да је замена биологије са културом учинила империјалну
расистичку теорију теоријом очувања раса. Практично, постмодерни
расизамјеспојантирасизмамодернеепохе,којиистичекултурнеразлике,
и принципа потребе за друштвеном подвојеношћу. Постмодерна,
империјална расна теорија такође врши сегрегацију и хијерархизује
различите расе, али, додајуНегрииХарт, то се утврђујеaposteriori,
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каопоследицањиховихкултура.Практично,сегрегацијаисупремација
упостмодерној епохи јепоследицаслободнеконкуренције, то јенека
врста„тржишнемеритократијекултуре“(2005,стр.211).

У одређењу постмодерне расне теорије, Негри и Харт
апострофирају још једну карактеристику постмодерног расизма.
Наиме,ослањајућисенаДелезаиГуатарија,сматрајудаимперијални
расизам не треба посматрати у форми бинарности и искључивости,
„[...]већкаостратегијудиференцираногукључивања“(стр.212).Расизам
модерне је искључењем расног, и сваког Другог, дакле оног изван,
вршио дефинисање сопства суверене нације, дакле, не само у односу
наместо,територију,негоиуодносунаидентитетДругог.Међутим,
код постмодерног расизма ради се другачије. Пошто империјална,
постмодернарасистичкатеоријанеможедаутврдисуштинскеразлике
измеђураса,тоусловљавадаимперијалнапраксанеможедаискључује
расноДругог.Никоније,умодерномсмислу,ниозначенкаорасноДруги,
никонијеизван,већсевршиинтеграцијатаквогДругогупоредак.При
томе,империјалнирасизам„[...]оркестриратеразликеу једансистем
контроле“ (стр. 213). Идентитети другости се растачу у флуидно и
аморфномноштво,којенаравносадржиантагонизмеиконфликте,али
ненаначинимперијалистичкихконфликатаискључивости.

У прилог Негријевој и Хартовој теоретизацији либералног
мултикултурализма,каопостмодерногобликарасизма,СлавојЖижек
[Slavoj Zizek] на сличан начин осликава западнумултикултуралност.
Жижек одређује либерални мултикултурализам као „изокренуту
форму расизма“, односно, дефинише га као „расизам са дистанцом“
јер привидно „респектује“ идентитетДругога, схватајућиДругог као
„[...] самозатворену ’аутентичну’ заједницу према којој он,
мултикултуралист, одржава дистанцу [...] захваљујући његовој
привилегованојуниверзалнојпозицији“сакоје,опет,можедапроцењује
ипотцењујепартикуларнекултуреиидентитетеДругога–штојесама
„[...]формапотврђивањавластитесупериорности“,односно,својеврсни
расизамкојииспражњавасвојупозицијуодсвакогпозитивногсадржаја
(Жижек,2002,стр.414).2
2 Жижекдодаједаједанашњапозицијалибералногмултикултуралистеједнавелика
маска – маска иза које се налази празнина културе. Наиме, Жижек закључује да
је позицијамултикултуралисте, са које он процењујеДругог –више није позиција
западне, евроцентричне културеи вредности, каошто је било умодерној епохи –
већ јетапозиција„[...]фантазматичкизаклонкојипокривачињеницуда јесубјект
(Запад–прим.С.П.)већпотпуно’остаобезкорена’;дајењеговаистинскапозиција
празнина универзалности“.Жижек показује да је либерализам дошао у последњи
стадијумсвогразвоја,ато једа јеон„очистио“исвојузападнукултуру,укојој је
и поникао, од свих идентитета, вредности и колективитета. Наиме, суштина тог
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Да је либерална мултикултуралност стратегија унификације
Другога по моделу либералног нихилизма показују нам и радови
либералног теоретичара мултикултурализма Вила Кимличке
[Vill Kimlicka]. Расно Другог, тј. имигранте (легалне и илегалне),
наводиКимличка,требаинтегрисатиунацијусамоакосесоцијетална
културавећинскенацијесхватиуужемсмислу,тј.даподразумевајезик
иинституционалнеобавезебезусвајањаобичаја,религиознихуверења
и животних навика (Кимличка, 2002, стр. 31–32). Уским одређењем
социјеталне културе иде се ка стварању индивидуа са идентичним
садржајемкултуре.Садржајбибиоапстрахованодсвихколективних
вредности.Свекултуребиличилеједнанадругу,аразликабипостојала
самоу језику.Дакле,либералнамултикултуралносткаопостмодерни
облик расизма је усмерена ка унификацији, стварању једнообразних
сингуларности.

ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЈАИНСТИТУЦИЈАМОДЕРНЕ

Питање субјективности у постмодерној епохи је једно од
суштинских питања којим Негри и Харт објашњавају процесе
постмодернизације.Зањихјегубљењедистинкцијеизмеђуунутрашњег
и вањског утицало и на друштвену производњу субјективности. У
схватању продукције субјективности у претходној, модерној епохи
ауториполазеодФукоа[FoucaultMichel].Наиме,епохамодернепоказује
дајеконституисањесубјективностибиоконстантандруштвенипроцес,
у породици, школи, фабрици, затвору, касарни, болници. Субјект
се ствара, и то стварање је на ограђеном, дакле, дискретном месту
(породичнидом,учионица,фабричкахала,касарна,затвор,итд.).Свака
институцијамодерне има своју логику субјективизације која је јасна,
концизнаиограђена(Фуко,1997,1998,2006).

Но, Негри и Харт се питају да ли у прелазу у империјално
друштвоидаљепостојипродукцијасубјективностипомоделуфабрике,
даклеуинституцијама.Овопитањејеактуелно,поготовоакосеимау
видудаданассвиговореитврдедасуинституцијеукризи,данестају.

постмодерног наступа либерализма је у оном главном аксиому – а то је наступ
капитала,амултикултуралностјењеговпојавниоблик.ЗатоЖижекизакључује„[...]
дајемултикултурализам–хибриднакоегзистенцијаразличитихкултурнихсветова
живота–самопојавниобликњеговесупротности,масивногприсуствакапитализма
као универзалног светског система.“ Свако помињање капитализма као светског
системаиунегативномконтекстудовољанјеразлог,истичеЖижек,дасеуманиру
„постмодерне критике“ подигне оптужница за есенцијализам,фундаментализами
друга„недела“(Жижек,2002,стр.416). 
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Дакле,далиопштакризаинституција,њиховопропадањезначидајеи
друштвенапродукцијасубјективностинестала?

Негри и Харт сматрају да је дошло до промене само у једној
димензији конституисања субјективности. Промењено је место
конституисања. Ограде које су окруживале институције су нестале,
такодасе„[...]логикакојајенекадфункционисалапревасходноунутар
институционалних зидина сада шири преко целокупног друштвеног
простора. Унутар и изван су нераспознатљиви“ (Негри, Хард, 2005,
стр.215).Тако,НегрииХартнаводедајекризазатвораусловиладасе
затворске технике и поступци прошире на остале сегменте друштва.
Или,например,феминистичкапарола–личнојеполитичкоизврнута
је тако да су границе између јавног и приватног готово нестале.
Интимност је јавна. Но, институције и даље постоје, оне и даље
производе субјективности. „Институције делују премда пропадају –
штавише,мождасутимеефикаснијештовишепропадају“.НегрииХарт
настоје да кажу да промена у месту конституисања субјективности,
тј. неодређеностместа продукције, условљава и неодређеност облика
субјективности. Империјалне институције су „[...] флуидни процес
стварањаикварењасубјективности“(Негри,Хард,2005,стр.216.).

ЗАКЉУЧАК:ДРУШТВОКОНТРОЛЕ–КАСИНГУЛАРИЗАЦИЈИ

Равнање дистинкције између унутар и изван, диференцијално
укључивање Другог и флуидно конституисање субјективности су
процесикојеможемоозначитикаомеханизмеконтролекојипочивају
наплануиманетностикапитала.Тосупроцесикојиградепостмодерно
друштвоконтроле.НегрииХартнастоједаобјаснедасуовипроцеси
део ослобађања капитала испод доминације модерног суверенитета.
То је посебно изражено крајем епохе модерности, крајем 20. века.
До тада су суверенитет и капитал били део исте модерности.
Билисудеоимперијализмаикапитализацијесвета.

НегрииХартусвојојаргументацијидруштваконтролеговоре
о противречности трансцендентне власти и иманентности капитала.
Наиме,суверенитетумодернисеослањанатрансцендентностсуверена,
а капитал делује на плану иманентности, кроз односе доминације и
детериторијализације. Дакле, „[...] капиталу не треба трансцендентна
власт већ механизам контроле који почива на плану иментности“
(Негри,Хард,2005,стр.347).Онделујеуправцустварањајединственог
културног и економског система производње. Исто тако, његова
иманетностиизједначавањесеогледајууновцукакоеквивалентусвих
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ствариипојава.Наиме,НегрииХартнастоје,измеђуосталог,даовим
покажуда је сарадњаи сучељавањеизмеђу трансцендентне властии
иманетности капитала основна противречност модерне. Целокупна
еволуцијамодерне јепокушајда сенађеприхватљиворешење заову
противречност.

У том смислу Негри и Харт сматрају да је у једном периоду
модерне цивилно друштво било то које је било посредник између
иманентних сила капитала и трансцендентне власти модерног
суверенитета. Односно, цивилно друштво је било терен на којем је
државнисуверенитетмодерне„[...]постајаоиманентан(спуштајућисе
наниво капиталистичког друштва); истовременои обрнуто, теренна
којем капиталистичко друштвопостаје трансцендентно (подижући се
донивоадржаве)“(стр.349).Међутим,крајеммодернеепохецивилно
друштво више нема такву улогу. Управо престанак посредовања
цивилног друштва између капитала и власти се види у слабљењу
везе између капиталистичке државе и рада, кризи синдикалности,
нестанкурадништва,итд.Нестанакпосредништвацивилногдруштва
је, према Негрију и Харту, највише изражена у кризи друштвених
институција. Друштвене институције које чине дисциплинарно
друштво помоделуфабрике (породица,школа, фабрика, болница) су
свудаукризи.Субјективизацијајеунутариизванограниченогпростора
ових институција. Све то равна друштвени простор у једну целину.
Практично,тајизравњани,једнакиилиједноличнипросторсејављакао
друштвоконтроле.

Суштинско обележје друштва контроле је у јасном искораку
каиманентности.Удисциплинарномдруштвумодернеепохевршење
дисциплинејебилоитрансцендентноииманентно.НегрииХартговоре
дасутехникеипоступцидисциплинарнихинституцијаумодернипример
трансцендентности изнад друштвене равни. Институције су пример
суверенитета, или, тачније „пункт посредовања са суверенитетом“
(Негри,Хард,2005,стр.350).Но,ониполазеиодсхватањадајевршење
дисциплине апсолутно иманентно субјективностима. Дисциплина
је иманентна и неодвојива од појединца, од његове воље. Негри и
Харт наводе пример затвора. Затвор не управља затвореницима на
начин како то ради суверен са поданицима. Затвор ствара простор
(ограђивање, зидови, чувари, управа, правила, закони, итд.) у којем
се затвореници помоћу целокупног затворског апарата дисциплинују
и сами дисциплинују. Дакле, кључни елемент вршења суверенитета
у дисциплинарном друштву је таj да дисциплинарне институције
нису суверенe, већ су трансцендентне у односу на друштвено поље
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конституисања субјективности. „Суверенитет је постао виртуелан
(ализбогтоганијенималомањереалан)иостварујесеувекисвудакроз
вршењедисциплине“(Негри,Хард,2005,стр.351).

Међутим,прелазудруштвоконтроле,незначи,истичуНегрии
Харт,да јесадисциплиномзавршено.Напротив,удруштвуконтроле
појачавасеиманентновршењедисциплине,самодисциплинаподаника.
Променајесадржанаутоме,наводеаутори,дасудисциплинедруштвених
институција(затворска,школска,фабричка,болничка,итд.)испреплитане
у хибридну производњу субјективности, при чему трансцедентни
део дисциплине слаби, а иманентни се појачава и постаје свеопшти.
У модерном дисциплинском друштву одвојене институције су
производилејаснеидентитетеисубјективности:ученик,радник,отац,
затвореник,војник,итд.Припостмодернизацији,ипреласкуудруштво
контроле,продукцијасубјективности,истичуНегрииХарт,немајасан
карактер,већјехибриданимодуларан.Поштосуутокупостмодернизације
границе између друштвених институција постале порозне и нејасне,
„[...] субјективности показују тенденцију да бивају симултано
произвођени од бројних институција у различитим комбинацијама
и дозама“ (стр. 352.). Дакле, у друштву контроле, конституише се
хибридна субјективност. Ствара се радник ван фабрике, ученик ван
школе, затвореник ван затвора, болесник ван луднице, све у истом
времену. Према Негрију и Харту таква продукција иманинентних
субјективности, компатибилна је са логиком капитала. Флуидног и
хибридногсусастава.

УкњизиМноштво,којајеобјављенатригодинепослеИмперије,
аутори означавају флуидне и хибридне субјективности појмовима
сингуларностимноштво.Сингуларностиимајуособинузаједничкости,
тј. имају исту или сличну позицију наспрам неолибералних елита,
јер се пре свега налазе у заједничком раду. У последњој књизи
Декларацијаауторинастоједаконкретнијеименујуовесубјективности.
Аутори кажу да су тријумф неолиберализма и његова криза
„[...]променилиусловеекономскогиполитичкогживота,алисуидовели
до социјалне, антрополошке трансформације, стварајући новефигуре
субјективитета“(Негри,Хард,2012,стр.22).Тосузадужени(створени
хегемонијомфинансијаибанака),медијатизовани(створениконтролом
информација и комуникационих мрежа), контролисани (створени
режимомбезбедностиистрахомодтероризма)изаступани(створени
корупцијомпредставничкедемократије)(Негри,Хард,2012,стр.22).

СагледавајућиосновнемоментепостмодернизацијеНегрииХарт
друштвоконтролеодређујукао„[...]интензификацијуигенерализацију
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нормализујућих апарата дисциплинарности, који изнутра анимирају
нашусвакодневнупраксу,ализаразликуоддисциплине,оваконтроласе
протежедалекоизванструктурисанихместадруштвенихинституција
крозфлексибилнеинестабилнемреже“(Негри,Хард,2012,стр.37).

Негријево и Хартово схватање друштва контроле је значајно
јер, како ониистичу, само је друштвена контрола та која је способна
да усвоји биополитику као своје ексклузивно реферетно подручје.
Управоупрелазуиздисциплинарногдруштвамодернеупостмодерно
друштво контроле реализује се нова парадигма власти која друштво
препознајекаоподручједеловањабиовласти.
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SrdjanM.Perisić

NEGRIANDHARDT’SUNDERSTANDINGOFSOCIETYOF
CONTROL

–POSTMODERNIZATIONOFPOLICY

Summary

Post Foucault’s discourse about politics in contemporary political
theory is especially enriched by two theoristsAntonioNegri andMichael
Hardt. Their joint booksEmpire (2000),Multitude (2003) andDeclaration
(2012)immediatelybecameastand-alonepoliticalscienceconceptofthe21st
century, alongwithHuntigtoǹ sTheClashofCivilizations andFukuyamà s
EndofHistory.Allthreecasesareaboutgeneralizingthemaintendenciesof
theworldhistorydevelopment,alsoaboutcontentandcharacterofthenew
worldorder,aswellasthevisionofthefuture.However,whileHuntingtonis
apessimist,andFukuyamaisanoptimistofgloballiberalperformance,Negri
andHardtare ideologicalopponents to theliberalproject.NegriandHardt
believethatcharacterofchangesnoticedinthepostmoderneraisirreversible.
Thepostmodernempireanditspowerarenotrandom,theyareconditioned
by logic of development ofWestern civilization. They are culmination of
progress in themodern epoch. TheWestwasmoving in that direction so
ithadtocometoenlightenment,capitalism,imperialism,andultimatelyto
postmodernpowerandthesocietyofcontrol.

InthispaperweanalyzeNegriandHardt’sunderstandingoftransition
ofthemodernepochintopostmodernism–postmodernization,throughwhich
asocietyofcontrolisformed.
For Negri and Hardt the emergence of today’s society of control is
reflected through three dimensions. First, the society is characterized
by a lack of distinction between inside and outside. That iswell noted in
asocietyofspectacle inwhichisnotpossible todistinguishwhat is inside
and what is outside, what is private and what is public, what is natural
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and what is social. The second moment of postmodernism, authors see
in changesof focusof racist theory frombiology to culture, and the third
area is change of constituting of subjectivity (singularisation). These
three areas for Negri and Hardt are also areas of articulation of society
ofcontrol.
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традиционални медији и даље у значајној мери одређују комуникациону
агенду,аинтернетсапртљагомдруштвенихмрежаиплатформијеследи.
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 Савременаполитичкастварностсвевишејеузависностиодсве
бројнијих медијских слика, канала и инструмената комуникације на
основукојихсеграђаниопредељујукаодређенимидејама,поступцима
ипартијама.Планирање,спровођењеиуправљањесложенимпоступком
конструисања политичке стварности део је измењеног референтног
оквираукојемсвакимедијима свој значајиместоуширемсистему
пропагандног утицања. То значи да више није важно само имати
добреидејеипрограме,већдајесуштинадасејавноммњењунаметну
циљеви,одлукеиличностикојеихдоносе.Грађанитакосазнањакоја
сунекада стицаликао резултат личнихопажања, све више заснивају
конзумирањемсекундарнихперцепција,алисамоонихкојејемедијски
дискурс издвојио као значењски битне.3 Са дигиталним сазревањем
је понуда комуникационих канала и платформи квантитативно данас
знатнобогатијауодносунасамонеколикодеценијараније,алитоне
значидасесадржинскаструктуратоликодиференцирала,већдасусе
захтевиижељепубликетрансформисаливишекастраниинфотејмента,
популизма,забавеитаблоидизације.
 Политичке елите нису неутралне, него, лукаво користећи
знатижељу и поводљивост, гледају како да јавни простор обликују
и усмеравају према својим амбицијама и оријентацијама.Многе теме
заслужују пажњу, од глобалних терористичких активности, ратова и
претњи,прекорегионалнихилокалнихпрепиркииизјава,досеоских
забава и окупљања. Проблем миграната и криза која је погодила
европскедржаве,алиисвеземљекојесусенашленарути,посебносу
захвалнизаполитичкепропагандисте,јерсеодносомпремаколонама
невољника стичу значајниполитичкипоени.При томе,многипажњу
усмеравају ка тзв. озбиљниммедијима, који често осликавају ставове
владајућихелита,занемарујућирастућумоћтаблоида,којипреношењем
мекихвести(softnews)иуклањањемграницасензационализмаподижу
рејтинге,алииопчињавајусопственупублику.4
 Медији у Србији после петооктобарских промена и процеса
приватизације постали су полигони невидљивих сукоба, како према
сопственој јавности, тако и према међународном мњењу. Оштра
подељеност, видљива у политичком простору, брзо се преселила и у

3 Подмедијскимдискурсомподразумевамо„[…]скупвербалних,усмених,писаних
илиштампаних,аудитивних,визуелнихилиаудиовизуелнихпорукакојепошиљалац
саопштавапримаоцусаодређенимзначењем“(МилетићиМилетић,2012,стр.45).
4 Сензационализам тумачимо уМеквејловом [DenisMcQuail] смислу свих
обликамедијскерепрезентацијекојиодступајуодидеалаобјективности(Mc-
Quail,1994,p.255).
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комуникацијске токове, ширећи репертоар стереотипа, агресивности,
неукусаинетолеранције.Подплаштомтржиштаотпочелајесуровабитка
задоминацијом,причемусекористесвасредства,сводећиновинарство
на неетичност, сензационализам и клијентелизам. Ствараоци мњења
(opinionmakers)вештинускривајууформулисањупроблемаилакоћи
наратива који се медијима дистрибуирају, што значи да је систем
веровања, вредности, идеологија и слично у директној зависности
од садржаја који се намеће. Отуда јавну комуникацију условљавају
политички,економски,културолошки,безбедносниидругиактери,који
изсенкеутичунамедијеидигиталнеплатформе,какобипостављањем
информацијске агенде (agenda setting), уоквиравањем ( framing) и
прајмингом(priming)испровоциралиодређенементалнереакције.Тако
конструкцијазначењапостајеобликдруштвенедоминацијеи„[…]што
јењенаулогауимеспецифичнихинтересаивредностиууспостављању
моћиунекомодносувећа,тојемањапотребазаприбегавањемнасиљу,
било оно легитимно или не“ (Kastels, 2014, str. 32). Ипак, Кастелс
[ManuelCastells]уочавакако„[…]институционализацијаприбегавања
насиљуудржавиињениминституцијамаствараконтекстдоминацијеу
којемкултурнапроизводњазначењаможедапокажесвојуефикасност“
(2014,str.32).
 Одпочеткапериодатзв.транзицијеуСрбијиготоводасунестале
амбицијевезанезаоснивањеозбиљнихновина,алијезато,умеђувремену,
настао значајан број таблоида.Деоњих је преузео већину тиража на
свемањезаинтересованомтржишту,накојемсесмањујепотражњаза
штампаниммедијимапредналетомдигиталнихплатформи,друштвених
мрежа,каоизбогпадаекономскемоћиграђана.Јошудецембру2001.
на киосцима се први пут појавио таблоид Национал са тиражом од
педесет хиљада примерака, да би већ наредног месеца био повећан
на 75.000, а стоти број прослављен је са 98.000 примерака,што је за
тадашњеусловебилаизузетновеликацифра.Тајначинфункционисања
су преузели и, са различитим резултатима,мање или више успешно,
спроводилибројнитаблоиднилистовикојисуумеђувременунастајали
инестајали–Интернационал(2003–2005),Балкан(2004–2006),Старт
(2005–2006),Српскинационал(2005–2006),Сутра(2007–2008),Газета
(2007–2008),Прес (2005–2012),Сан (2012–2013).Тај рецепт је садржао
пуно кратких текстова са ефектним и шокантним насловима, често
отварањеаферакојесепотискујудругим,извориблискиполицијским
икриминалнимкруговима,лажне,понекадизмишљеневестиислично.
Тако се у пракси одвијало тихо преумљавање маса, док се садржај
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даљетривијализоваоодвраћајућипажњуодкритичкихианалитичких
вредновањасвакодневнице.
 Теоретичари са правом тврде како је таблоидно новинарство
тешко дефинисати, на пример ЗарфаХрњић-Кудузовић (2016, str. 55),
али може да се идентификује јер садржи три битне карактеристике:
1)садржајпорукесередукујенабрзу,питкуилакопреносивуинформацију
(леку светупорукаодкојихнас глава заболи); 2) количинатекста се
повлачипред крупним сликамаи сензационалнимнасловима (зато је
форматсведенначитљивоступокрету,превозу)и3)халоефекатимакао
циљбрзобуђење емоција, чиме сепостижемаксимализација учинка.
Таблоидисеводеслоганом„шокирајизапањи“па,користећиреволуцију
упољуинформација,стварајуспецифичандискурс,сабројномпубликом
којаволитаквесадржаје.Провокативнеисензационалнеинформације,
узобавезнокрупнефотографијеибурненаслове,представљајумамац
закупце,којитражеразоноду,далекоодозбиљнихчитањаразличитих
коментара, идеја, мишљења и ставова. Отуда „[…] таблоидизација,
компонована са искуством разочараног човека транзиције, води
искључивањукритичке јавностииздебатнихпростора,алиидубокој
ерозијиполитичкекултуре“.СитуацијауСрбијијетаквадасеона„[…]
давиубари’таблоидиотизације’,алидабисетосхватилонеопходноје
препознати друштвене оквире у којима јавнипросторфункционише“
(Јевтовић,2008).
 Заполитичкеактеретозначиданепрестаноморајудаводерачуна
иоовомделубирача,намећућиимтеме,погледе,жељенатумачењаи
наративе. Тако информативна вредност догађаја зависи од техника
привлачења пажње, које се даље заснивају на факторима вредности
вести(персонализација,неочекиваност,негативизам,значај...).Другим
речима,таблоидипостајуважандеомозаикаполитичкекомуникације,а
отвореномподршкомвладајућимелитамањиховивласницисеукључују
умаркетиншкуподршкуестаблишменту.5
 Удаљемрадусеправидистинкцијаизмеђуполитикекаопроцеса
друштвеног одлучивања и политике као процеса представљања, при
чему се указује на постојање специфичног језика таблоида током
извештавања о мигрантској кризи, са задатком привлачења медијске
пажње и распростирања политичког утицаја. Отуда се разматра

5 АнализирајућиполитичкукомуникацијууСрбији,Радојковићговорио„[…]спрези
партијаивласникакапитала,који,измеђуосталог, јавноилиприкривено,поседују
медије“. Како наглашава, „[…] политичари су тајкунима омогућили предност
приликом реструктурисања (читај: приватизације) медија, а ови враћају услугу
публицитетомитајнимфинансирањемстранака“(2011,str.37).
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емоционално-афективниприступунасловнимблоковима,јеруукупној
семантичкојструктуриуњемуумедасеприкривавишеслојевазначења.
Уфокусуанализејетематизовањејезикатаблоида,причемусепосебно
разматрајуконтинуитетиврстенаратива,функцијаманипулативности,
као ињихов маркетиншки потенцијал. Отуда је и циљ истраживања
усмерен ка трагању за карактеристичним обрасцима, формама и
начинима представљања миграната у насловним композицијама
на насловним странама таблоидних новина у Србији. Деловањем
усмерених и обликованихмедијских слика и информација, намера је
дааудиторијумнаметнутезначењскеобрасцеприхватикаоаутентичне
сликестварности,профилишеседоминантнаполитичкапарадигма.

Методологија

 Истраживање је методолошки компаративно са сличним
истраживањима,међукојимаједосептембра2017.годинеобјављенрад
Мигрантскакризауогледалусрпскедневнештампе,укојемсенашао
узоракиз2015.године.Једанодзакључакатадашњегистраживањаједаје
„[…] мигрантска заједница у Србији добро прихваћена, више као
страдалник на пропутовању ка замишљеном циљу, а мање као група
којабитребаладасетрајноинтегришенаовимпросторима“(Јевтовић
иБајић,2016,42).
 Овога пута анализиране су насловне стране четири таблоида
којисуизлазилиуконтинуитетуупериодуодјануарадодецембра2016.
године.Одатлесуиздвојенесвенасловнестраненакојимасепомињу
Европскамигрантскакриза,каоимигранти,азилантииизбеглицеиз
АзијеиАфрике,одграницањиховихземаља,гдесеналазеизбеглички
камповидокрајњихдестинацијауЕвропи.Дакле,задатакјебиодасе
истражинакојиначинсупредстављениљудикојисусврстаниуједну
исту„улогу“поразличитимименима(мигранти,азилантииизбеглице),
као и да се види да ли има у томе пропагандног утицања од стране
домаћихполитичкихелита.
 Комбинацијом квантитативних и квалитативних метода
анализиран је садржај насловних страна четири таблоида, који су се
високимтиражимаизборилизасвојепозицијенатржишту:Блиц,Курир,
ИнформериАло.Тозначидаозбиљне(иполутаблоидне)новиненису
узорковане(Политика,Данас,Вечерњеновости).Нисуиздвајанестране
којесеодносенадругеизбеглице,мигрантеиазилантеупосматраном
периоду, нпр. који гравитирају ка Аустралији и САД-у, а које су на
насловним странама у занемарљивом броју. Такође, нису обухваћене
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миграције у оквиру самог европског континента, међу којима су на
насловнимстранамапосебноистакнутиодласциАлбанацасаКосоваи
МетохијеуЗападнуЕвропу.Нисуобухваћенинимигрантиизранијег
периода,преактуелнемигрантскекризе,штојепосебнопитањеиможе,
такође,дасеразматра.
 Прихватајући став да штампа насловним странама усмерава
информативну и политичку агенду једног друштва, жеља је да
се понуди валидан одговор на питање њене демократичности,
професионализма и укључености у актуелне европске геополитичке,
социјалне, културолошке, лингвистичке и маркетиншке токове. Са
дигиталномконвергенцијомутицајтаблоидауСрбији јеоснажен, јер
суњиховипортали,такође,међунајчитанијимауСрбији6.Теоретичари
су предвидели овакву ситуацију: „Услед дигиталне конвергенције
долазидо, до сада, невиђене конвергенцијемедија јер једномкада су
масмедијскиматеријалидигитализованилакоихјепретваратиубило
који облик“ (Tjurou, 2012, str. 303−304). Без обзира на новонастале
околности,прелазаквећегделачиталацанадигиталнеплатформе,„[…]
штампа јеуспеладапронађесвојколосекисачуваодређениутицају
светумасовнихмедијаукрштањемпутевасановимплатформама[…]“,
још увек је могуће „[…] да објави ексклузивне садржаје, да
предухитри веб или га, када је реч о медијским кућама које имају
својаиздањанавишеплатформи,искористизасопственупромоцију“
(Bajić,2017,str.75).Промоцијомикаснијимпреношењемуонлајниздања,
напортале, садржајикоји супрвообјављениуштампанимиздањима
стижудовећегбројачиталаца,негоикадараније.
 У оквиру сваког броја анализиран је укупан садржај насловне
стране,безрекламногдела.Јединицуанализечиниојенасловниблок,
који на било који начин обрађује теме везане за мигранте, азиланте
иизбеглицесапростораАзијеиАфрикекоји гравитирајукаЕвропи,
каоисатимодређенаЕвропскамигрантскакриза.Свакатаквастрана
рачунатајекаорелевантна.Битноједасетеманалазилананасловној
страни,анеиуколикотекстовајезаступљенауједномдану.Такође,
приликомиздвајањастрана,нијебилобитнодалисуречикојесукључне
заистраживањецентралнаилиперифернатема,односносамоелемент
некедругеспоменутетеме.Уузораксуукљученинаднаслови,наслови,
поднаслови, делови текста и фотографије у којима су споменуте или
наговештенерелевантнетеме.

6 Напрвадваместапопосећеностимеђудомаћимпорталимасеналазеwww.blic.rs
иwww.kurir.rs.Преузетоса:www.audience.rsиwww.alexa.com/topsites/countries/RS.
Датумприступа:2.9.2017.
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 За потребе овог истраживања је анализирано укупно 1.388
насловнихстранатаблоиднедневнештампеу2016.години(Блиц,Курир,
Ало иИнформер).Новине су излазиле укупно 360 дана (мање једино
Информер).Одговарајући садржај је пронађен на 24 насловне стране,
штојемањеоддваодстоодукупногброја.ПрвитекстјеизашаоуКуриру,
14.јануара,подназивом„ПосленасиљауНемачкој–Европанамвраћа
избеглице“иподнасловом„СтотинехиљаданесрећникаизСиријебиће
послатоуСрбију“.Последњитекступосматраномпериодујеобјављен
уИнформеру,30.децембра−„СтрашнанесрећакодАлексинца–Троје
мртвих,12повређених“,узподнаслов:„’Пасат’крцатмигрантимајуче
ујутруслетеоспута.Међупогинулимаидете,једнојжениампутиране
ноге.Шверцерпобегао,полицијатрагазањим“.

График1.БројиздвојенихнасловнихстранатаблоидауСрбијипо
месецимау2016.години
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 Дакле, у овом раду је битно да се уочи на који начин су
представљениљудикојисусврстаниу једну„улогу“подразличитим
именима,каоидасеистражекарактеристикедискурсакојитоописује.
Токомседамод12месециИнформерjeимаобарједнунасловнустрану
на којој су се нашли за овај рад релеватни садржаји, док су остали
таблоидипажњунанасловницамапосветили,свакипонаособ,токомтри
месецау2016.години.Ниједнанасловнастрананијевиђенауаприлу
и мају (када је Балканска рута званично затворена, што је и период
у којем су у центру пажње били парламентарни избори у Србији) и
новембру.Непостојимесецукомесусвачетиритаблоидапосветилабар
једнунасловнустрану,ајединоуфебруарусутриодчетиритаблоида
тематизоваламедијскупажњу (интересантно је да у томмесецунема
доминантногИнформера,иакојетопериодукојемсеговориослању
припадникаВојскеСрбијенагранице).
 Утаблоидимадолазидокварења језика,банализујесеисводи
наполитичкустварностукојојпостоједобриилошимомци,зависно
од мере наклоњености естаблишменту. Негативан контекст приче о
мигрантима води ка смањењу саосећања према читавој друштвеној
групи,јербитноутиченаформирањеставоваoњима.Тадасесмењују
страх,сумњичавостипаника,алииподстичурадикализам,ксенофобија,
мржњаиодбојност.Итаблоидисудеомедијскогцарствакојеформира
обрасце друштвене вредности, при чему је грешка сматрати како су
онинајважнији–онисамопратеипреносесистемевредностикојису
формиранина другимместима.Међутим, проблем је у чињеници да
доминантно популистичка и традиционалистичка јавност прихвата
наметнути дискурс, чиме се олакшава пропагандно деловање. Већ
податакдајенајвећибројзаовоистраживањеинтересантнихтекстова
објављенуИнформеру,који јеизузетноблизакВладиСрбије,указује
на могуће спиновање информација и промовисање власти, али и
подилажењеукусимапублике.
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График2.ПојединачниудеотаблоидауСрбијиуукупномброју
насловнихстранау2016.годининакојимасеналазиЕвропскамигрантска
криза, односно са тимповезанимигранти, избеглице и азиланти изАзије и
Африке

 Програмиранабанализација,колоквијализацијаивулгаризација
таблоидног дискурса увек је опасност за демократско друштво, јер
као резултат производи стигматизацију и конфликте. Посредством
таблоидасерешавајубројнаполитичкапитањаидилеме,они„[...]хапсе,
суде,пресуђују,односно,како је једанодуредникаКурираобјаснио–
’надограђујустварност’“(Obradović,2014).
 Таблоидни језик мења језичку културу, шири неукус и
сензационализам, распростире моралну панику и алармира јавност,
при чему не треба правити грешку и изједначавати светске таблоиде
са домаћим. Док се први баве естрадом, корупцијом, светом из угла
папараца, гламуром и забавама, домаћи таблоиди се оријентишу
ка политичким центрима моћи, активном подржавању политичких
вођа и одсуству сваке мере у прогону оних који не мисле као они.
Масовна хистерија коју стварају таблоиди брзо потхрањује масе и
појачава дезоријентисаност међу неопредељеним, покушавајући да
доведудостварањаједнодимензионалнеперспективе.Растекултвође,
развијајусеколективнаверовања,такодатаблоидипостајупријемчив
извор информисања погодан за инструментализацију јавности.

401

Језиктаблодидаумигрантскојкризи



 СтогајеуанализикоришћенисоциокогнитивнимоделВанДијка
[TeunA.vanDijk]који,пореданализетекстованаосновумакроструктура,
омогућаваидубинскуанализумикроструктуракаоштосусинтаксичке
исемантичкеструктуре,лексичкиконструкти,метафореиразличите
дискурснестратегије(VanDijk,1998).

Дискурсомигрантимаусрпскимтаблоидима

 Маркетиншки стручњаци теже да политичку комуникацију
изједначесахваљењемједнеидеје,програмаилиличности,јерсетако
најлакше осваја поверење грађана. Таблоиди се обраћају хетерогеној
и бројној публици, значајним делом на нижем образовно-културном
нивоу, гневној, сиромашној, изневерених обећања, па хранећи се
публицитетом, који неумерено производе, уживају у мрвицама
моћи које им додељују политичке елите. Бунт жртве (без обзира да
ли је оправдан или није) подстиче жељу за новим пикантеријама и
низањемсензационалистичкихдетаља,док јеупозадинициљтаквог
извештавањаполитички клијентелизами раст продаје.Топодсећа на
котрљањегрудвекојасвакимнареднимокретомпостајевећа,апетити
таблоидаширењемруморапостајунеугасиви.Временом,кададођедо
губиткаинтересазаодређенуличност,одређенупричу,мењајенови,
актуелнији, интригантнији текст – стару аферумењанова, којаможе
битиибруталнијаискандалознија.

 Важностнарацијеидискурсаумаркетиншкимкампањаманије
упитан,азадаљирадјебитноиздвојитиосновнекарактеристикекоје
се употребљавају у насловним обрасцима. У теоријском нормирању
политичкидискурс се тумачи као „[…] облик друштвенепраксе који
продукујезначења“(Yongtao,2010,p.88),докгадругивидеикао„[…]
предусловстварања,дефинисањаиодређивањасадржајадруштвених
норми“(Saurugger,2013,str.116).Употребајезикаобојеногполитичким
нијансама важна је за слику стварности и за формирање мишљења
јавности, јер се такомогукреиратипредставео „другима“иширити
стереотипикаоједанодобликакатегоријалногмишљења.7Површношћу
у извештавању и спинованим представљањем мигрантске кризе,
таблоидидоприносеширењупредставаоместумигранатаудруштву.
 

7 Стереотипи су „[…] асоцијације и веровања о карактеристикама и атрибутима
групеињенихчлановакојаобликујуначиннакојиљудимислеиреагујунагрупу“
(Dovidio,Hewstone,Glick&Esses,2010,p.8). 
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 Стварање стереотипа о мигрантској популацији олакшано
је алармантним и шокирајућим манипулисањем цифрама, чиме се
жигошечитава заједница, подстичуксенофобијаи страх.КадаКурир
14.јануара2016.најављуједанам„[…]посленасиљауНемачкојЕвропа
враћаизбеглице“,ауподнасловуистичекакоће„[…]стотинехиљада
несрећника изСирије бити послато уСрбију“, јасно је да се акценат
стављана тихомоделовањемасаињиховоузбуњивање.Истановина
1. марта јавља: „Пробијен бедем у Ђевђелији – На Србију јуриша
22.000 миграната“. Учесталост појављивања и комбинација значења
дају насловима пропагандну убојитост. У наведеном примеру, глагол
„јуришати“носиубрзање,радњу,динамичност, аојачанпрецизними
хиберболисанимбројем(22.000)стварапанику.Манипулацијацифрама
је континуирана, повремено се посебно истиче, а ту је и учесталост
лајтмотива„инвазијамиграната“,самосемењајуизворипрекокојихсе
преноси.ТакоИнформер5.септембраупозорава:„МирославЛазански:
МилионимигранатанагрнућеуСрбију“.
 Таблоиди форсирају сензационалистички и ксенофобични
дискурс заснован на страху од придошлица. Речи које су сличне и
честе у насловним композицијама могу се различито тумачити у
различитимидеолошкимоквирима,паимуредницидодавањемглагола
илипридеваусмеравајузначење.Политиколозисутоидентификовали
кроз релативистички концепт који се односи „[…] на то како је језик
искоришћеннаразличитеначинедаприкажеоноштознамо,верујемо
имождамислимо“ (Wilson, 2012, str. 202).У примерима у овом раду
мигрантисукоришћењембројкидоминантнопредстављеникаопретња,
опасност,анекаожртве.
 Када јавно мњење постане равнодушно према
дезинформацијама, полуистинама, гласинама, обманама, као и
лажним вестима, демократски поредак долази у кризу. Посебну
групу наратива чине наслови који шире културно-идентитетске
стереотипе, циљајући на националну хомогенизацију и унутрашњи
консензус.У кризним ситуацијама великидео друштава „[…]реагује
алармантно суочен с нерегулисаним миграцијама људи,  који не
деле њихову културу и национални идентитет“ (Weiner, 1992−1993,
p.113).УјавномдискурсусепојављујеиВојскаСрбије,којасеприпрема
за ангажовање због затварања Балканске руте. Сензационалистички
усмеренКурир25.фебруарапажњунанасловнојстранипосвећујеовој
теми:„Владапреломила–Србијашаљевојскунамигранте!“.Темује
даљепромовисаоБлиц,којијесутраданобјавио:„ПланВојскеСрбијеза
избегличкукризу–Двебригадепешадијенаграницузбогмиграната“.

403

Језиктаблодидаумигрантскојкризи



Улогастереотипаједаоно„невидљиво“направи„видљивим“,чимесе
јавностмобилишеиприпремазанајгорисценарио.
 Удругомкварталу2016.године,кадасуодржанипарламентарни
избори у Србији, дошло је до опадања интересовања за проблеме
миграната, а трећи квартал је започет блоком везаним за њихов
третман, границе и Европску унију. Истина, на насловној страни
таблоидаујулујесамоједаннасловвезанзатемекојесурелевантнеза
овајрад,алисадоминантнимнаративомоСрбијикаожртви.Деветог
јула2016.Информерјеобјавио:„Мађаринамвраћајумигранте,Хрвати
насограђују–ЕУодСрбијеправилогор“.Тујеиподнаслов:„Докраја
августауСрбијиостаје50.000избеглица!?“.
 Иакопозавршеткуизбора,тачнијеодјуна,таблоидиобнављају
пажњу ка мигрантској кризи то чине ређе, што илуструје њихово
опредељењедасемањебавеовомтемомодозбиљнештампе.Токомлета
тегодине,уочавасекаковишенегоранијемигрантскакризаимигранти,
избеглице и азиланти нестају из самих наслова и остају у другом
плану,уподнасловима.Утомпериоду,16.августа,Алообјављујетекст
поднасловом„Државаурату самафијом!“, којимуказујенарастући
проблем кријумчарења људи преко граница и напорима које улажу
војскаиполицијакакобизауставилеовајобликкриминала.Причасе
и о референдуму уМађарској о квотама за избеглице, а уфокусу су
иставовизваничникаСрбије,којасе,практично,поизвештајима,сада
браниодмиграната.
 Акобиблоковесанасловнихстранаомигрантима,избеглицама
и азилантима поједноставили, сврстали у два правца, подела
би ишла на оне у којима се портретишу као жртве и оне који их
приказујукаодруштвенупретњу.Другиправацјенарочитовидљиву
таблоидима, крозновеизбегличке„таласе“,„приливе“,„поплаве“ислично.
Утицајозначавањаречиипојмованаодређенупојавувидимокаосложен
когнитивнипроцескојимсесугеришуодређенамишљења,вредности,
идентитети,идејеидруго,штодаљеможеутицатинатокакосекреира
јавномишљење.
 Уанализитекстовајеуоченаиконфузијаприликомкоришћења
појмова„мигранти“и„избеглице“.Првипојамјеширијерподразумева
тражиоцеазилаиизбеглице,амеђуљудимаокојимасеговориуовом
раду има и једних и других. Терминолошком неусклађеношћу се
„[…]директноутиченастварањебезбедноснеконфузије,штојеукризним
ситуацијамаопаснопостабилностукупногсистема“(Арацки,2016,стр.
47).Упропагандноммаскирањудолазидодруштвенедезоријентације
каофеноменавидљивогупоремећајимаудруштвеномкомуницирању.

404

ЗоранБ.Јевтовић,ПредрагЂ.Бајић



Ауторитеориједруштвенедезорганизације,Елиот[MabelAgnesElliott]
иМерил [Francis E.Merrill], пре више од пола века су указали како
појава формализма у јавном комуницирању представља први степен
дезорганизације,накојисенадовезујусукобљавањакојаводекагубитку
друштвеног консензуса (1961).Они су јасноупозораваликаконејасна
појмовна категорија лако може да буде исполитизована, што у овом
случајупоказујекакорадикалнијеоријентисанимедијимогуфорсирати
појам „економски мигранти“ са значењем да таласи људи стижу у
Европузбогпослаилиекономскихбенефиција,индиректноподстичући
ксенофобијуиризикодновихподела.Владајућегрупесетрудедасвој
језик наметну доминирајућим, прикривајући његову прагматично-
идеолошкуфункцију.Отудаиупозорењеда„[…]називањеизбеглица
мигрантима није само питање лексике, већ постаје преименовање
њиховогпроблемаиобавезекојуполитичари,крозчијеземљепролазе
иуњимаостају,морајудареше“(Riha,2015).
 Наративи који плаше домаћу јавност служе генерализацији и
маргинализацији читаве заједнице. Таблоидни медији вешто користе
кризну ситуацију да увеличавањем одређених појмова драматизују
стање у друштву – уместо аргумената, форсирају емоције, али
тада обично жртвују етику и професионализам. Негативна слика о
мигрантимаподразумеваистраходтероризмаиверскоградикализма,
несигурностипанику,штојепосебноизраженоупериодимастрадања
цивилног становништва после терористичких акција тзв. Исламске
државе.КадаИнформер2. јуна јављао „УдаруИСИС-а“наСрбију−
„УхапшенАвганистанац,хтеодазапалиПатријаршију“,атогпитања
нема ван таблоидног света; када се осталимедији не оглашавају или
информацијанареднихдананестанеиз јавногпростора, јасно једа је
речопоигравањусачитаоцима.Бомбастичнинасловикојисеодносена
појединцеилимањегрупекористесеуетикетирањусвих,штоилуструје
примеризИнформераод30.септембра:„Почелидадолазеиавионима–
Мигрантидивљалинааеродрому!“.Кадасепрочитаподнаслов,постаје
јасно да се ту ради о петорици, очигледно боље стојећихмиграната,
заразликуодколоненевољника,међукојимајевеликибројбалканску
маршрутупрелазиопешке.Настављеноједасенеопрезноизвештава,па
јеАло5.октобрајавио:„Тучеипротести–Мигрантиправилихаоспо
Београду“.
 Истовремено, знатно мање има прича које персонализују
мигранте, избеглице и азиланте, приближавају њихове муке и буде
саосећања. Повукле су се њихове животне приче, које су бојиле
извештавањетоком2015.године,такодакрозтаблоиднусликуонису
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претњасанасловница,узреткасаосећања.Такође,доминиракритички
однос према ЕУ, док је Србија хумана и вредносно позитивна, као
изолованоострвокојеводисамосталнуиодговорнуполитику.

Закључнаразматрања

 На тржишту штампаних медија се одвија борба за читаоце,
при чему се таблоиди са прикривеном политичком подршком брже
прилагођавајупрохтевимаестаблишмента.Унамеридапривукуштовећу
пажњусвезахтевнијепублике,користеисвојеутицајнепортале,аброј
кликова,лајковаидељењасадржајазначајнозависиодсензационализма,
шокантностииексклузивностипонуђеногматеријала,пасенепрезани
одизмишљањаинформацијаилиинтерпретацијаистих.Долазидодаље
тривијализације,таблоидизацијеиприземностипопуларногдискурса.
 Моћтаблоидарастесанемоћиозбиљнихмедија,којипосматрају
шта седешава,неспремнидаучествујуу трциукојојбиквалитетом
и кредибилношћуинформација дошлидопревласти.Комуникациони
парадокс у Србији је да, иако таблоиди придају мању пажњу темама
везанимзаЕвропскумигрантскукризу,мигранте,избеглицеиазиланте
изАзијеиАфрике,упраксиимајувећиутицај,какокрозтираже,такои
крозпорталекојисумеђунајпосећенијима(БлициКурир).
 Заразликуодпочетакакризе,кадајезначајанбиоихуманистички
исензитивниприступ,током2016.годинетаблоидисууизвештавањуо
избеглицамаимиграцијамафорсиралибројкеипојампретње,опасности,
промовишући безбедносни образац, који је добрим делом последица
одлука које се доносе на политичком нивоу. Отуда се много више
насловницетематизујуусмерукакомиграцијеограничитиизауставити,
јер сепредстављају као врста спољнеугроженостиуфункционисању
државе.Генерализацијеистереотипизацијечитавихдруштвенихгрупа
увек су опасност за стабилност политичког система, јер повремени
говор мржње, банализација, спектакуларизација и сензационализам
указујудаједискурснастратегијауфункцијиполитичкогмаркетинга
и промоције активности владајућих структура.Метафора Србије као
жртвекојахуманотретирамигрантеуокружењуопасаномзидовима,
заразликуод„злихкомшија“,вишејезадомаћујавност,алиикаодео
медијскеприпремезапредставникеевропскеадминистрације.
 Друштвенупротивтежумогућејестворитисамоконституисањем
критички образоване јавности, појавом одговорности на
тржиштуинформација,професионалномсаморегулацијом,ефикасним
функционисањем правосуђа и одговорном националном културном
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стратегијом. Пракса је доказала да се тиражиПолитике,Данаса или
Вечерњих новости повећавају када објаве квалитетне, за јавност
значајне нове информације и истраживачке приче, што значи да би
већимулагањимауквалитетозбиљнештампемоглодоћидопромене
таблоидногдискурса.
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THELANGUAGEOFTHETABLOIDSINTHEMIGRANTCRISIS

Summary

Mappingthecontentsoftheprintmediaisareliablewaytodetermine
dominantculturalschemesandvaluesinrealtime.Conventionsandtechniques
ofrealityrepresentationandsimulationaremosteasilynoticedonthecovers
ofnewspapers,whichareamirrorofeditorialpolicybecausetheyrepresent
factorsthatimposekeytopicsanddirectpubliccourses.

By using quantitative and qualitative content analysis of the front
pages of tabloids inSerbia during2016, the authors indicate thedominant
narrativesthatareusedinreportingtheMigrantcrisistopic.Bypromoting
fearandpanic,tabloidsareraisingthetemperatureofthepublic,leadingto
rapidaudiencearousal,butnotrealizingthatbystereotypingandimposing
semanticambiguitytheyarecondemningthewholenationsandmakingthe
infinitelycomplexworldofcrisisevenmoredramatic.

Theparadoxof themediamarket is that tabloidsdevotesignificantly
less attention to this topic than the quality daily newspapers, but have
greater impactonsociety,where theethicalandprofessional standardsare
being marginalized or completely ignored. The research also shows that
the traditional media in networked society are still highly important in
determiningtheagendaofcommunication,wheretheinternetburdenedby
socialnetworksandplatformsfollowsthattrend.
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ПОЛИТИЧКЕПАРТИЈЕИЕТНОФЕДЕРАЛИЗАМУ
БОСНИИХЕРЦЕГОВИНИИБЕЛГИЈИ

На чему се заснива успјех и узорност белгијске консоцијације, са
сложеним етнофедералним уређењем, а гдје се налази узрок неуспјеха
консоцијацијске демократије у сложеној и етнофедерализованој Босни и
Херцеговини, истраживачко је питање овог рада. Процес изградње ове
двије савремене етнофедерације објашњавамо кроз анализу улоге њихових
национално-партијских картела. И док је Босна и Херцеговина нестабилна
ичестонефункционалнадржава, са упитнимунутрашњимлегитимитетом,
Белгија је развијена западна полиархија. Који су фактори били пресудни
за овакав развој догађаја, те које су сличности и разлике између ове двије
етнофедерације и каква је улогаполитичкихпартија у свему томе, теме су
којеистражујеовајрад

Кључне ријечи: Босна и Херцеговина, Белгија, националне подјеле,
политичкепартије,консоцијацијскадемократија,етнофедерализам.

Босна и Херцеговина и Белгија припадају кругу дубоко
подијељених држава савремене Европе. Обје земље су национално
подијељенеиунутарсебеостварујуснажаннационалнииполитички
конфликт. Националне подјеле чине основну линију расцјепа из које
настајурелевантнеполитичкепартијекакоуБелгији,такоиуБоснии
Херцеговини.

УпроцесуфедерализацијеБелгијајепоступно,кроздемократску
праксу и либералне стандарде, усвајала уставни редизајн.Федералну
сложеност Белгија је градила кроз међупартијске договоре који су
почивали на снажном консоцијацијском осјећању. Њихова свијест
о томе да је консензус неопходан и да су без њега сви губитници,
довела је до институционализације консоцијацијских механизама
паритета, вета и аутономности, у чијем је центру стабилности
и функционисања „велика коалиција“ национално-партијских
1 vladesimovic@yahoo.com
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побједника обје доминантне нације. Тиме је федерализација Белгије
производ суверене воље белгијских грађана и њихових партијских
елита и дио је конституционалне еволуције „одоздо“ са снажним
демократскимлегитимитетом.Са друге странефедерализацијаБосне
и Херцеговине производ је иностране интервенције „одозго“. Она је
дошлакаопосљедицаодсуствадоговоранационално-партијскихелита
у Босни иХерцеговини око најважнијих конституционалних питања.
Политиком конституционалног револуционизма (насупрот белгијског
конституционалног еволуционизма) национално-партијске елите у
БоснииХерцеговинисуовајпросторувелеурат.

Овајратjeвременомпостаопредметарбитражевеликихсила.Оне
судипломатскимивојнимангажманомнаметнулеСпоразумизДејтона,
којим је дефинисан постојећи уставни дизајн. Овај институционални
оквир има „прећутни пристанак“ највећег дијела политичких елита
и становништва у Босни и Херцеговини и као такав нема стварни
демократскилегитимитет.ОтомедауБоснииХерцеговининепостоји
консензусокодржавностиидржавногуређења,каоиоњенимкултурно-
историјским проблемима писали смо у ранијим радовима (Симовић,
2012;Симовић,2014;Симовић,2016).РанијесуотомеписалиМилорад
Екмечић(2007),НенадКецмановић(2007),МирјанаКасаповић(2005)и
другиаутори.

Успостављање консензуса око новог уставног дизајна у
Босни и Херцеговини, слично договору постигнутом у Белгији 1993.
године, није извјесан. Разлог је тајшто национално-политичке елите
у Босни и Херцеговини немају демократску и либералну свијест
белгијске елите, као ни њихову конституционалну и консензуалну
поступностипрагматичност.

ПосебанјепроблемтоштоБоснаиХерцеговинанемазаједничких
идентитетских фактора попут Белгије, која има институцију краља,
као и погоднију географску и културну позицију из које се развила
партиципативнадемократскасвијест.Некадајезаједничкиинтегративни
именитељнародауБоснииХерцеговинибилаборбапротивфашизма.
РаспадомСавезакомуниста,којијеводиоантифашистичкуборбу,распао
сеипосљедњиидентитетскиобјединитељуБоснииХерцеговини.

Демократија и либералне вриједности требали су да буду
замјена за интегративну улогу некадашњег Савеза комуниста.
Међутим,неукоријењеностдемократије(каоињенаслабатранзицијска
полазност2)илиберализмаонемогућилесудаоведвијецивилизацијске

2 Демократска транзиција у Босни и Херцеговини управљана је „одозго“, из
некадашњег једнопартијског естаблишмента Савеза комуниста. Њих су послије
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вриједности буду заједничко окупљалиште и интегративни
фактор сегментираног и постсоцијалистичког друштва у Босни
и Херцеговини. Без наведених идејно-вриједносних путоказа
(демократије и либерализма), уз ауторитарно културно-историјско
насљеђеигеостратешкеинтервенцијеиностранихирегионалнихсила,
национално-партијскеелитеуБоснииХерцеговининисуотишлепутем
еволутивногинституционалногразвојаиусавршавања.Овимбипутем,
постепеноиумиру,дошлидоконсензусаокодржавностиидржавног
уређења. Напротив, оне су једностраним актима и партикуларном
искључивошћу3 довеле земљу у постојећу позицију недовољне
стабилностиифункционалности.

Конституционална поступност и поштовање демократских и
либералнихстандарда,посебнотолеранцијеиразумности,сунедостатак
Босне и Херцеговине. Са друге стране, ове су карактерне особине,
управобелгијскапредноститемељњиховеетнофедералнеузорности.
Укоријењеност демократије и либерализма у белгијском друштву
довели су до тога да је сукоб између германског сјевера и романског
југа „био жесток али мирољубив“, како га описујеМарко Станковић
(2014,стр.117).

ЖестинасукобаокојемпишеСтанковићогледасеутомедаје
националнадистанцауБелгијидовела земљуизпозицијеунитарнеу
стањефедерализованеземљесадаљимцентрифугалнимтенденцијама.
У процесу овог институционалног редизајна процес деволуције у
Белгији,пишеСтанковић,имаоје„[...]двакључнаобележја–постепеност
ипрагматизам“ (стр.118).Управоониелементикојисунедостајалиу
БоснииХерцеговиниупроцесуњеногконституционализма.

Горе наведене тезе и маркиране компаративне уочљивости
истражујемо у наставку рада. Кроз три поглавља покушаћемо да
објаснимопроцесенастанкаетнофедерацијауБоснииХерцеговинии
Белгији, као и улогу њихових најзначајнијих национално-партијских
картелаутоме.

обновевишестраначјаиизбораодржаних1990.годинезамијенилинационалистииз
тропартијскогкартелаСДА−СДС−ХДЗ.Онисутокомрата,свакоусвојојнационалној
квази-држави,показалиодређенистепеннедемократичности,посебнокадајеријечо
односупремаопозициономмишљењу,билоунутарсвојихстранке,билоизванњих.О
овомесмодетаљнијеписалиукњизиПреваренадемократија:Огледопарламентарним
политичкимпартијамауБоснииХерцеговиниод1990.до1995.године(2014).
3 О процесима настанка савремене Босне и Херцеговине детаљније погледати у
књизиНедовршенадржаваРадомираНешковића(2013).
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БоснаиХерцеговинаидејтонскиконституционализам„одозго“

У уводу смо истакли да Босна иХерцеговина и Белгија имају
етнофедералну структуру и институционализоване механизме
консоцијацијскедемократије.ОконсоцијацијскојдемократијиуБелгији
први је писао Аренд Лајпхарт [Arend Lijphart] (1992), док је о истом
феномену у Босни и Херцеговини прва писала Мирјана Касаповић
(2005). Послије њих низ аутора је расправљао о овим темaма. Наше
истраживање је наставак рада и даљи допринос у пољу анализе
подијељенихдруштаваињиховогдемократскогмоделовања.

Процес обликовања етнофедерације у Босни и Херцеговини
крећеодпредизборнекампањеиз1990. године.Тада суподутицајем
ширег процеса дезинтеграције социјалистичке Југославије у јавности
БоснеиХерцеговинеотворенабројнапитањаоњеномдржавномстатусу
ињеномдржавномуређењу.

УтомјепроцесувременомСтранкадемократскеакције,акасније
иХрватскадемократсказаједница,кренулапутемполитикеостваривања
независности Босне и Херцеговине. Овоме се прикључио и већи дио
опозиционих партија4. Против је била Српска демократска странка,
Српскипокретобновеидиосрпскихипројугословенскихпосланикаиз
партијалијевогблока.Немогућностпостизањадоговораоконезависности
БоснеиХерцеговинииниздаљихнеспоразумаунутарвладајућегкартела
СДА−ХДЗ−СДС, уплитање регионалних (Хрватске и Србије) и
иностраних (администрације САД-а и земаља тадашње Европске
заједнице) актера довели су до радикализације међунационалних и
институционалних конфликата који се завршио ратом (детаљније
видјетиуСимовић,2014).

Увидом у конститутивне акте (Нешковић, 2013, стр. 128−154)
који су претходили рату, примјећујемо да је низ конституционалних
„проблема“ пратио предратне процесе у Босни и Херцеговини.
Конституционалнаактивностпокренутајеипријепрвихизбора1990.
године. Амандманом LX на Устав Босне и Херцеговине, донесеним
у вријеме предизборне атмосфере и од стране одлазећег Савеза
комуниста, „[...] демократски баланс националног и грађанског је
нарушенкрозодвајањесувереностиоднародаивезивањеовогпојмаза
државу“(Исто,стр.129).Међуосталебитнеактепотребнојенавести
српскиприједлогзаконституисањеВијећанарода(детаљнијевидјети
у Нешковић, 2013, стр. 131−133). Ово би тијело штитило колективне

4 У том су тренутку владајућу коалицију чинили Странка демократске акције,
ХрватскадемократсказаједницаиСрпскадемократскастранка.
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националне интересе и вјероватно би његово тадашње усвајање
умногоме омогућило процес конститутивног еволуционизма у духу
међунационалног договарања и конституционалног међупоштовања.
Тиме би био заустављен процес конституционалног револуционизма
којијеуслиједио.

Какосувећупрвадваактаизневјеренипринципиконститутивног
међунационалног усаглашавања остали су акти дошли као њихове
посљедице. Атмосфера међунационалне радикализације сукоба и
конситуционалних промјена без консензуса довела је до тога да је
Српска демократска странка као највећа српска партија била центар
окупљања и формирањаСрпског националног вијећа. Касније ће ова
партијаформиратисрпскеаутономнеобластиирегију.

Странкадемократскеакцијећеизистелогикеконституционалне
несагласности донијети Меморандум – писмо о намјерама, којим
је прецизирано да ће Босна и Херцеговина остати у Југославији ако
су ту истовремено и Србија и Хрватска. Како је Хрватска кренула
путем независности, будућност Босне и Херцеговине је овим актом
била запечаћена.Меморандум јеусвојенбезвећинепосланикаиз сва
три конститутивна народа. Њега је изгласала муслиманско-хрватска
посланичка већина. Слично се десило и са Платформом о положају
Босне и Херцеговине у југословенској држави, гдје је иста већина
усвојиланаведенидокумент.

Међунационално прегласавање, иако легитимно јер није
постојала институционализована квалификована већина, постало је
праксаСкупштинеБоснеиХерцеговине.Одговор српскихпосланика
(Српска демократска странка и Српски покрет обнове) био је у
формирањуСкупштинесрпскогнародауБоснииХерцеговини.Овоће
тијелодонијетидвијебитнеодлуке:Одлукуоостанкусрпскогнарода
Босне и Херцеговине у заједничкој држави Југославији и одлуку о
организацији Плебисцита српског народа у Босни и Херцеговини
о остајању у Југославији. Наведени акти су били једнострани сет
српских конституционалних одлука као супротност неконсоцијалном
прегласавањумуслиманско-хрватскевећине.

Ускоро је Хрватска демократска заједница формирала
ХрватскузаједницуХерцег-Босну.Тимејеиовапартија(најзначајнија
међу Хрватима у Босни и Херцеговини) кренула путем властите
конституционалнеједностраности.
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Овимјепоказананедовољнадемократсказрелостнационалних
елита у Босни и Херцеговини као и сва проблематичност одсуства
консоцијацијске логике у овом подијељеном и постсоцијалистичком
друштву.

Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини на бази
резултата плебисцита, гдје се српско и пројугословенско бирачко
тијелоизјаснилоуапсолутнојвећинизаостанакБоснеиХерцеговине
у Југославији, доноси низ аката. Најважнији су били проглашење
РепубликесрпскогнародауБоснииХерцеговини,изгласавањеУстава
СрпскеРепубликеБоснеиХерцеговинеиодлукаоповлачењусрпских
представникаизинституцијаСРБоснеиХерцеговине.Муслиманско-
хрватски одговор је био у већ раније најављеном референдуму о
независности Босне и Херцеговине којим је сада прегласана српска
национална групација (детаљније видјети у Нешковић, 2013,
стр.128−154).

Какосупрегласавање,одсустводоговоранационално-партијских
елита,непостојањеразвијеногцивилногдруштваиисторијскиконтекст
сукобаимеђунационалних злочинабилидиоатмосферетогвремена,
ратјебионеизбјежан.ПокушајиполитичкогсамодефинисањаБоснеи
Херцеговинепутемконституционалногреволуционизмапрегласавањем
и мајоризацијом конститутивних нација били су пут ка њеном
политичком,економскомидруштвеномсамоуништењу.

Признавањем независности Босне и Херцеговине, без њеног
унутрашњег међунационалног консензуса, отворено је поглавље
новогконфликтауБоснииХерцеговини.Државноуређењенезависне
Босне и Херцеговине показало се још сложенијим и конфликтнијим
пољем међунационалног преговарања од питања њене независности.
Муслиманске тежње ка унитаризму, српске и хрватске ка високој
децентрализацијидефинитивносуотворилипуткарату.

Инострано уплитање, прије свега америчко, у процесу
Изетбеговићевог одбијања Кутиљеровог плана, били су довољни за
почетактрогодишњеграта.ТојеотворилоарбитражнипроцесзаБосну
иХерцеговинусанизоммировнихпреговора.Уњимасеиностраном
интервенцијом„калила“унутрашњаорганизацијаБоснеиХерцеговине
(О почецима рата и међународним споразумима детаљније видјети у
Симовић,2014иуНешковић,2013).

Посљедњиунизумировнихпреговораодржавностиидржавном
уређењуБоснеиХерцеговине,којисузациљимализаустављањератаи
успостављањеодговарајућегконституционалногоквира,постигнутјеу
америчкомградуДејтону.Преговорикојисуодржаниуваздухопловној
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бази „Рајт Петерсон“ завршени су парафирањем „Општег оквирног
споразумазамируБоснииХерцеговини“.СпоразумјепарафирануДејтону
(21.11.1995),апотписануПаризу(14.12.1995)(Поповић,Лукић,1999).

Овај Споразум је имао низ контроверзи. Републику Српску је
представљаладелегацијаСавезнеРепубликеЈугославије,којајојјеприје
отпочињања преговора у Дејтону увела санкције. Хрвати из Босне и
Херцеговинебилисумањинабезснагеветаудоминантномуслиманској
делегацији Босне и Херцеговине. Делегација Хрватске је бринула о
свеопштим хрватским интересима. Преговорима су претходиле војне
акције„Бљесак“и„Олуја“,којесузначајносмањилесрпскутериторијуи
војнумоћ,адовелесуидоуништењаРепубликеСрпскеКрајине.Раније
су,узпосредствоСједињенихАмеричкихДржаваиХрватске,муслимани
ибосанскохерцеговачкиХрватиформирализаједничкифедерализовани
ентитетФедерацијуБоснеиХерцеговине.

Америчко посредовање је било једна врста доказивања своје
надмоћиЕвропи.ДиотогконтекстајеиНАТОбомбардовањеРепублике
Српске послије којег је сломљена политичка и војна моћ Српске
(детаљнијевидјетиуСимовић,2014).Овакваатмосфераукојојсусве
тринацијеуБоснииХерцеговиниињиховипартијскилидеридобрим
дијеломприсиљенинаСпоразумигдјејеинституционалниоквирбио
наметнут међународним мировним споразумом, а не демократском
вољом национално-партијских елита и грађана, суштинско је
оправдање наше оцјене да је институционални дизајин у Босни и
Херцеговини настао конституционалним револуционизмом, а не
конституционалномеволуцијом.

Уставом Босне и Херцеговине, дефинисаним у Анексу IV
Дејтонскогмировногспоразума(Поповић,Лукић,1999),прецизираноје
државноуређењепокојемјеБоснаиХерцеговинасложенафедерација
која се састоји из унитарно уређене Републике Српске са већинским
српским становништвом иФедерације Босне иХерцеговине која има
федералноуређењеимуслиманскувећину,изузевучетиривећински
хрватскакантонаодукупноњихдесет.

Државна скупштина је дводомна, а изборне јединице за
Представнички дом прате границе етнотериторијализованих
ентитета и кантона. У овом дому постоји механизам заштите
ентитета кроз ентитетско гласање. Други је Дом народа за који
делегате бирају ентитетске скупштине. У њему постоји институција
виталног националног интереса, коју могу да покрену делегати
једног од три клуба – бошњачког, српског и хрватског. У Савјету
министара,којисебирасеудржавнојскупштини,постојемеханизми
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паритета и ротације. Предсједништво Босне и Херцеговине је
тронационално. Ова паритетност се остварује кроз гласање кроз
енитете.У РепублициСрпској се бира српски, а уФедерацији Босне
иХерцеговинехрватскиибошњачкичлан.СудБоснеиХерцеговине
познајетакођетронационалнипаритет,алиитрииностраначлана.

Најзначајнија системска аномалија је у институцији Високог
представника за Босну и Херцеговину. Ова институција има улогу
контролора цивилне примјене Дејтонског мировног споразума.
Ширењем овлашћења Високог представника, посебно кроз „Бонска
овлашћења“, ова институција може да смјењује легитимно изабране
представнике, што јој даје право да одлукама делегитимише
легитимну вољу сувереног народа исказану на изборима.
 Све наведено је посљедица непостојања договора у вези са
државностиидржавнимуређењем,тенедосљеднеполитикемеђународне
заједнице о чему је писала Мирјана Касаповић, наводећи проблеме
консоцијацијскедемократијеуБоснииХерцеговини(детаљнијевидјети
уКасаповић,2005,стр.158−191).

Поступностбелгијскогетнофедерализма„одоздо“

Конституционално обликовање белгијске етнофедерације
имало је другачији пут и другачију политичко-партијску логику од
БоснеиХерцеговине.

Франкофонска доминација у политичком животу временом је
добиласвојуфламанскуопозицијукојасеорганизујеунутарпартијског
система земље. То је отворило простор ка федерализацији некада
јединственогпартијскогсистема,штојебилаувертирауфедерализацију
земље. У том контекстуФренсис Рошер [Rocher], Кристијан Роуланд
[Roulland]иАндреЛекурс[Lecours]кажу:

„Појављивање националистичких и регионалистичких партија које
јепратилоподјелутритрадиционалнепартијепојезичкимлинијама,
покренуло је потрагу за институционалном архитектуром која би
задовољила белгијске заједнице и регионе. Садашњи аранжман
највјероватнијенећебитидефинитиван.Динамикапартијскогсистема
стваранестабилноступолитичкомсистемујеројачаватекућезахтјеве
за више аутономије и указује на даље уставне промјене“ (2001, стр.
183−184).
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ПатрикСтоутхајсен [Stouthuysen]иТео Јанс [Jans]наводеда је
реформабелгијскедржаве„[...]започеласедамдесетихгодинапрошлог
века, и да је највећи дио свога садашњег облика имала деведесетих
година. Прије тог периода, Белгија је била централизована држава”
(2009,стр.55).

Прије федерализације свога партијског система Белгија је
имала национално јединствен тропартијски систем састављен од
демохришћана, либерала и социјалиста. Снажењем регионалних и
лингвистичкихрасцјепадолазидоформирањаетнорегионалнихпартија
токомшездесетихгодинадвадесетогвека(Васовић,2007,стр.223).

У овом процесу долази до раздвајања некада јединствених
партијанафламанскеивалонске.Утомпроцесуназваном„разведени
партијски бракови“ демохришћани су подијељени на двије партије:
Хришћанско-социјалну у Валонији и Демохришћанску у Фламанији.
Социјалистисутакођеподијељенина:ПартијусоцијалистауВалонији
иСоцијалистичкупартијууФламанији.Посљедњисусеунутарсебе
раздвојилилибералина:ПартијулибералнихреформаторауВалонијии
Либерално-демократскупартијууФламанији(Исто,стр.226−236).

О овом процесу унутар белгијског партијског система, а у
контексту стварања белгијске федерације,Френсис Рошер, Кристијан
РоуландиАндреЛекурспишусљедеће:

„Политичке партије и институције одиграле су кључну улогу у
структуирању односа између фламанске и француске заједнице у
Белгији. Захтјеви фламанског покрета и франкофонске реакције
институционализоване су у партијском систему кроз појаву
националистичкихирегионалистичкихпартија,акасниједијељењем
традиционалнихпартијанајезичкелиније“(2001,стр.177).

ИзцентрализованеудецентрализованудржавуБелгијајепрешла
унизудржавнихреформикојесубиледиомеђунационалнихдоговора
партијскихелита.Тајпроцеснијебиоједноставан,анилак.Највећије
проблембиозауставитирадикалнезахтјевеипостићиконсензус.Утоме
сепонајвишеуспјелозбогпоступностиисвијестиопотребиконсензуса
ипоштовањадругогидругачијег.

У једном од бољих прегледа конституционалне поступности
и еволуционизма белгијске федерацијеМарко Станковић пише да је
постојалошестнајважнијихреформскихфаза(2014).
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Опрвојфазикојаседесила1970.годинеСтанковићкаже:

„Након дуге дебате о државној реформи, започете још почетком
шездесетихгодинаXXвека,1970.јепостигнутполитичкиспоразум
иреформасе„преселила“направнитерен.ТадајеуБелгијиизвршена
прва државна реформа, чији су циљеви били очување јединства у
вођењу опште државне политике, с једне стране, и уградња нових
обележја културне и територијалне аутономије у уставну зграду
и прилагођавање постојеће организације власти новоствореним
институцијама,сдругестране.Главнизадатакуставотворацабио је
дауУставудефинишухетерогеностбелгијскогдруштва,дапоставе
темељезањеговбудућиинституционалниразвојизаизградњуновог
моделадржавногуређења.Уставниреформаторисуувелидвиједотад
непостојеће уставне категорије – културна заједница (communaute
culturelle)ирегион(region)–којесупредстављаленовинуууставном
системуБелгијеизаметакданашњихфедералнихентитета“(2014,стр.
118).
Другафазакојаседесила1980.годинеподразумијевалаје,каже

Станковић,поновномијењањеУстава:

„Промењена је одредба која се односи на политичко-територијалну
организацију, јер је из уставне категорије „културних заједница“
избрисанареч„културне“,пасуонепосталеједноставно„заједнице“,
докје„холандска“заједницапреименованау„фламанску“.Назахтјев
Фламанаца,унесенесуважнеодредбекојесуомогућилепреношење
надлежностиизмеђуразличитихполитичкихколективитета,тачније,
срегионаназаједнице,такоштојепредвиђенодавећазаједницамогу,
заједносасвојимизвршниморганима,вршитиовлашћењакојасудата
валонском,односнофламанскомрегиону.Упркостомештојенајвише
пажње посвећено заједницама, уставотворац је током друге фазе
државнереформеизвеснупажњупосветиоирегионима,којисубили
неправичностављениудругиплан.Регионалнеинституцијесусада
добилеистиуставнирангкаозаједнице,адобилесуиважненадлежности.
Накрају,повећанајеифинансијскасамосталностзаједницаирегиона“
(2014,стр.120).
Станковићдодаједајеуовојфазиреформеуведенновиуставни

орган –Арбитражни суд (Cour d’arbitrage).Устав је одредио да ће он
битинадлежанзарјешавањесукобаизмеђузакона,декретазаједницаи
регионалнихпрописа(некадашњичл.107c,§2).Стварањеовогоргана,
који је у почетку установљен као конфликтни суд, био је почетак
новогекспериментауБелгији–увођењаsuigenerisсистемаконтроле
уставности,којићеинтензивнобитиспроведенкасније.Наовајначин
јепоказанатежњадасефункционисањефедералногдржавногуређења
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обезбиједиуспостављањеморгана задуженог законтролууставности,
својеврсног„чуварафедерације“(Станковић,2014,стр.120−121).

Трећафазакојајетрајалаод1988.до1989.године,обухваталаје,
какопишеСтанковић,триглавнапитања:

„Првосеодносилоназакаснелорегулисањефункционисањашестог
федералног ентитета – бриселског региона – пошто суфранцуска и
фламанска заједница фактички „оживеле“ још 1970, фламански и
валонски регион 1980, а њемачка језичка заједница 1983. године.
Постепени настанак белгијског федерализма најилустративније
приказује управо чињеница да је последњи ентитет те федерације
конституисан скоро две деценије након што је званично постао
уставнакатегорија.Забриселскирегионпредвиђенјеособенположај
уодносунафламанскиивалонски.Друго,билојенеопходноповерити
Арбитражном суду, поред постојећих конфликтних, и одређене
уставносудскефункције,сциљемувођењаконтролеуставности
законакаоједногоднајважнијихстубовафедерацијеунастајању.
Коначно, треће стожерно питање било је везано за поделу
надлежности између централне власти, с једне, и заједница и
региона,сдругестране“(2014,121).
Четврта фаза, према Станковићу, наступа 1993. године. Та је

реформскафаза
„имала зациљда заокружипроцесдеволуцијекоји је трајао готово
четврт века и да, усвајањем оних федералних института који нису
нашлиместоупретходнимфазамареформе,учинидржавуиdeiure
федералном.Какобисеобезбедилапартиципацијазаједницаирегиона
у вршењу надлежности федерације, белгијски бикамерализам је од
политичкогиегалитарногтрансформисануфедералниинеегалитарни.
Натајначинје,помишљењукреаторатепромене,обезбеђенаадекватна
применафедералногначелауустројствусавезногзаконодавногоргана,
каоивећаефикасностпоступкадоношењазакона,асамимтимибољи
квалитетзаконодавства.Уукупномброју,Фламанцимајеприпао41
представник у Сенату, франкофоном становништву 29, а заједници
немачкогговорногподручјаједан.Белгијскифедералнидомсе,дакле,
одликујенепаритетнимпредстављањемфедералнихјединица“(2004,
стр.122).

Пета државна реформа одвија се од 2001. до 2003. године.
Станковићкажедасемеђусвимреформамапосвомзначајуистичу

„промене извршене 2001. и 2003. године, од којих се прва кретала
у правцу децентрализације, а друга у правцу јачања федералних

421

ПолитичкепартијеиетнофедерализамуБиХиБелгији



институција. Оне се, заједно узев, сматрају петом фазом белгијске
државнереформе.Реформаод2001.извршена јенапољуфинансија,
а била је узрокована захтевима федералних јединица за већом
аутономијом,нарочитоудоменуфискалногсистема.Нијеседирало
утекстустава,већјесамоизмењенСпецијалнизаконофинансирању
из1989,чимејенастављенопреношењефинансијскихнадлежностиса
федерацијенафедералнејединице.Нипромјенаод2003,којасеодноси
наАрбитражни суд, није везана непосредно за текстУстава, већ за
текстСпецијалногзаконаоАрбитражномсудуиз1989.Надлежности
тогорганасуповећане,чимејеоннаставиотрендразвојауједнуод
најважнијихинституцијаучитавомуставномсистему“(2014,123).

 У посљедњој шестој фази белгијске федерализације (2007) у
Уставје

„унесенановаглава(Ibis),којадодатнопотврђујефедералникарактер
белгијскогдржавногуређења.Онаносинаслов„Оопштимполитичким
циљевима федералне Белгије, заједница и региона“ и садржи свега
једанчлан(7bis),укојемсенаводида„увршењусвојихнадлежности
федерална држава, заједнице и региони следе циљеве одрживог
развојауњеговимдруштвеним,економскимиеколошкимаспектима,
узимајућиуобзирсолидарностизмеђугенерација“.Цитиранауставна
одредбаимасимболичанзначај,јерсадржиполитичкупрокламацију,
анеправнунорму.Она,ипак,достаговориокооперативномкарактеру
белгијског федерализма, гдје између федералне државе, с једне, и
федералних ентитета (заједница и региона), с друге стране, нема
надређености и подређености, већ сви нивои власти заједнички и
равноправно делују у остваривању заједничког циља – мирољубиве
коегзистенције свих грађана Белгије у специфичном федералном
оквиру“(2014,124).

 Овапоступностјеизградиласложенуфедерацијуидаламодел
другимакакојемогућеуусловиманационалнихподјелаизахтјеваза
остваривањем колективних интереса национално-партијских елита
пронаћидемократскорјешењеизадржатиземљуумируиодговарајућој
коегзистенцији.

БелгијскепрепорукеиБоснаиХерцеговина

СавременаБелгијасастојисеизтриконститутивнаелемента:федерације,
заједницаирегиона(Васовић,2007,стр.183).Овојезанимљивсистем
у којем паралелно егзистирају три заједнице – фламанска, валонска
и њемачка и оне су културно-језички ентитети и нису одређени
географскимфакторима,доксутрирегиона–фламански,валонскии
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дистриктБриселтериторијално-административниентитетисависоким
степеномаутономије(Исто).Удаљемпроцесудецентрализацијеовисе
регионидијеленапровинције(Исто,стр.183).

У оваквим, сложеним и подијељеним, друштвима питање
опстанка и функционисања политичке заједнице далеко је сложеније
неголи у хомогенијим друштвима. Међутим, Белгија је примјер да
сложена заједницапопутњеможедабуде стабилнаифункционална.
За такво стање најодговорније су политичко-партијске елите
подијељеногдруштва.

Својуулогуизначајупроцесуочувањадемократијеидржавног
оквираБелгијењенеелитесусхватилеозбиљноиутомдухусуградиле
постојећи систем протеклих деценија прилагођавајући га својим
унутрашњимпотребама.Безоваквогприступанијемогућеизградити
стабилно и функционално друштво и државу. Хуви [Hoove] иПинто
Шолтбах[PintoScholtbach]пишудастабилностиефикасностсистема
зависиодпостојањамеханизамадасепартијеукључеумеђупартијски
дијалог и сарадњу (2008, 16). Додаћемо овоме и њихово хтјење и
вољузатим.

УБелгијисетапартијскавољностзадоговоромирјешавањем
најважнијих партијско-националних питања огледа у институцији
„алармногзвона“.Белгијскомизумукојиумногомепомажедасекрупни
проблемиуземљиријешеудухудемократијеилиберализма.

Процедура„алармногзвона“јемеханизамкојисуспендује
„разматрање неког предмета који се може негативно одразити на
односе између двију (главне) заједнице. Активирање овог „звона“
захтјева приједлог који је потписан од три четвртине чланова једне
одлингвистичких групаи резултира суспендовањемпарламентарне
процедуре.Владаморадапонудиразложненалазеопредлогууроку
од 30 дана и да позове дом пред којим је то табулирано да донесе
одлукуилиоонимналазимаилиозаконскомприједлогуузевентуалне
амандмане. Овај став се може користити уколико то одређене
околности то захтјевају.Његовопревентивнодејство јеочигледнои
ефикасније акосеимаувидуда јеи самавлада, којаигра значајну
улогу у овоммеханизму, састављенапопринципупаритета и да ће
због тога настојати да се нађе компромисно, односно консензуално
рјешење“(Васовић,2007,стр.210−211).

КаоштовидимоуБелгијиосимкласичнихфедералнихпостоје
и друга институционализована рјешења која актере усмјеравају на
„међупартијскидијалогисарадњу“.ЗаразликуодБоснеиХерцеговине,
Белгијајегодинама,самосвјесноисамосталноградиласвојемеханизме
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међусобнесарадњеиинституционалноихобликовала.Тусеналазињена
узорност. У њеној системској аутентичности и потреби национално-
партијскихелитадабезобзиранањиховеразликепронађузаједничке
интересеиименитеље.ОдсуствоистогуБоснииХерцеговинињенје
суштинскинеуспјех.

Основна сличност Босне и Херцеговине и Белгије, у погледу
конституционалног обликовања, је у томе што су и једна и друга
доживјеле етнофедерализацију својих партијских система чија је
посљедица била етнофедерализација њихових политичких система.
Основна разлика између Босне и Херцеговине и Белгије је у томе
што су белгијске национално-партијске елите у процес политичко-
системског обликовања своје државе ушле постепено и са снажном
дозом консоцијалне компромисности. Са друге стране национално-
партијске елите у Босни и Херцеговини нису хтјеле да постигну
компромисиусвојеконсоцијацијскулогикупоступности,прагматизма
и компромисности као механизам за обликовање демократије и
очувањамира у подијељенимдруштвима.Парадокслано је то да је и
садашњи институционални дизајн у Босни и Херцеговини производ
иностраног уплитања, а не унутрашњег консензуса. То су и основне
конституционалнеразликеизмеђуБоснеиХерцеговинеиБелгије.

УчитиодБелгијејеметодолошкаобавезанаучнихиполитичких
радника у подијељеним и постконфликтним друштвима. А овакве
компарације су пут ка, нимало лаком, задатку научног и политичког
усавршавањаполитичкогсистемаподијељенихдруштава,гдјеБоснаи
Херцеговинапредстављаједнуодзанимљивијихстудијаслучаја.

Литература

Rocher, F., Roulland, C., Lecours, A. (2001). So many nations, so far
states: territory and nationalism in the global era. УMultinational
Democracies,UniversityPress,Cambrige.

Stouthuysen,P.,Jans,T.(2009).TheBelgianFederalSystem:anUnstoppable
Centrifugal Dynamic?, У Contemporary Centrifugal Regionalism:
ComparingFlandersandNorthernItaly.KVAB,Brussel.

Васовић,В.(2007).Савременедемократије,том2.Београд:Службени
 гласник.

424

ВладеСимовић



Екмечић,М.(2007).Дугокретањеизмеђуклањаиорања.Београд:Завод
зауџбенике.

Касаповић, М. (2005). Босна и Херцеговина, подијељено друштво и
нестабилнадржава.Загреб:Политичкакултура.

Кецмановић,Н.(2007).Немогућадржава:БоснаиХерцеговина,Бања
Лука:ГласСрпске.

Лијпхарт,А.(1992).Демокрацијауплуралнимдруштвима.Загреб: 
 Глобус.
Нешковић,Р.(2013).Недовршенадржава:ПолитичкисистемБоснеи

Херцеговине.Сарајево:ФридрихЕбертШтифтунг.
Поповић,В.,Лукић,В.(1999).ДокументиДејтон–Париз.БањаЛука:

Институтзамеђународноправоимеђународнупословнусарадњу.
Симовић,В.(2012).Културно-историјскиконтекстпостдејтонскеБосне

иХерцеговинекао(не)могућедржаве.УПолитеиа,БањаЛука:
Факултетполитичкихнаука.

Симовић,В.(2014).Преваренадемократија:Огледопарламентарним
политичкимпартијамауБоснииХерцеговиниод1990.до1995.
године.БањаЛука:Артпринт.

Симовић, В. (2014). Религијско обликовање бошњачке нације. У
Политеиа,БањаЛука:Факултетполитичкихнаука.

Симовић, В. (2016). Демократија у вишенационалним државама:
случај Босне и Херцеговине. УПолитичка култура, дијалог и
толеранција. Бања Лука: Удружење наставника и сарадника
Универзитета у Бањој Луци и Европски дефендологија центар
за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна,
социолошкаикриминолошкаистраживања.

Станковић,М.(2014).ШестадржавнареформауБелгији:новиали,неи
последњистадијумдевулације.УЧасописзаправнеидруштвене
науке„Анали“,Београд:Правнифакултет.

ТenHoove,L.,PintoScholtbach,A.(2008).DemocracyandPoliticalParty
Assistance in Post Conflict Societies. NIMD Knowledge Centre,
TheHague.

425

ПолитичкепартијеиетнофедерализамуБиХиБелгији



VladeSimović

POLITICALPARTIESANDETHNOPHEDERALISMINBOSNIAAND
HERZEGOVINAANDBELGIUM

Summary

On the basis of what the success and the character of Belgian
consociation,withcomplexethnofederalarrangement,arebasedandwhere
is the cause of the failure of consociational democracy in the complex
and ethnofederalized Bosnia and Herzegovina , is a research question of
this work.The process of building these two modern ethno-federations
is explained by analyzing the role of their national-party cartels. While
Bosnia and Herzegovina is an unstable and often non-functional state,
with questionable internal legitimacy, Belgium has developed a western
poliarchy.Whatfactorswerecrucialforthiskindofdevelopment,andwhat
arethesimilaritiesanddifferencesbetweenthesetwoethnofederationsand
what is theroleofpoliticalparties inallof this,arethetopicsexploredby
thiswork.
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КОНЗЕРВАТИВНИИДЕНТИТЕТ:БРИТАНСКИ
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Почетком XXI века британски конзервативизам нашао се на
раскрсници.Помишљењу појединих истраживача (НоелОʼСаливен) током
избора 2010, конзервативна партија није успела да очува свој посебан
конзервативни идентитет. Референдум о изласку Велике Британије из
Европске уније показао је дубоке поделе у оквиру конзервативне странке.
Такође, напори премијераДејвида Камерона да озакони истополне бракове
изазвали су не само опозицију унутар његове странке него су отворили
питањедалибританскаконзервативнастранкајошувекзаслужуједаносито
име.Дабиодговорилинаовопитање,ауториполазеодосновнихпринципа
конзервативизма, онако како их је Берк поставио у својим Размишљањима
о револуцији у Француској. Будући да су идеологије динамични системи у
сталној интеракцији са променљивом стварношћу, аутори прате промене у
оквирубританскогконзервативизмаиконзервативнепартијетокомпоследња
два века, при чему се посебна пажња посвећује успонуМаргарет Тачер. У
склопутога,ауториразматрајуитренутностањенесамоунутарконзервативне
партије, него и британског конзервативизма уопште. У том смислу, аутори
настоједаоспоретезудаконзервативизамнемабудућност(ЏонГреј).Ипак,
дабиочуваосопствениидентитет,конзервативизамћеморатидасеснажније
окренесвојимизворнимпринципима,односнодасасвијихстарихпозиција
покушавадаодговоринаданашњеизазове.

Кључнеречи:конзервативизам,ВеликаБританија,торијевскастранка,
ЕдмундБерк,МаргаретТачер,ДејвидКамерон
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За многе конзервативце, посебно оне либералније међу њима,
Енглеска се веома често наводила као пример и модел успешне,
конзервативне државе. Тако је још од временаФранцуске револуције
кадасуконтиненталниконзервативциуЕнглескојвиделипротивтежу
надирању јакобинства. Она је важила за пример одржавања
континуитета, сталности и стабилности и замноге је то остала и до
данашњихдана.КакојеписаобившичешкипредседникВацлавКлаус	
[VáclavKlaus],уЕнглескојсутаксијиистикаоизвременапослеПрвог
светскограта,полицајцитакође.РаноујутруХајдпаркомјашуџентлмени
накоњима,икакојерекаоКлаус,свејебашонакокакотребадабуде
(2010,str.43).ОвафасцинацијаконзервативацаЕнглескомнијеслучајна
него„готовоинстинктивна“(Weißmann,2009,S.37).Наиме,Енглеска
једржавакојаможебитипоноснанатошто јеупериодуод1066.до
1945.одолеваласпољашњимнападимаиштоникаданијеизгубиларат
насопственојтериторији.Енглескиградовисубилибомбардовани,али
неиокупирани.Такође,саизузеткомСлавнереволуције,Енглескане
самоданепознајеокупацијенегонинасилнереволуције.Утомсмислу,
она представља отелотворење континуитета и традиције. Такође, и
најпознатијиконзервативнитеоретичар,ЕдмундБерк[EdmundBurke],
биојеенглескиподаник.Коначно,торијевципредстављајунајпознатију
инајуспешнијуконзервативнупартијуодносноједнуодреткихкојаи
данасниситоиме.

Кадасестварипосматрајуизовеперспективе,делуједаинема
баш смисла говорити о британском конзервативизму у контексту
његовекризе,јерукрајњојлинијиторијевциподТерезомМеј[Theresa
May] су и даље на власти. Још невероватније може деловати изјава
Ноела О’Саливена [Noel O’Sullivan] (2013,p. 307), који је рекао да
конзервативнастранканијеуспеладатокомкампањезаизбореумају
2010. године јасно истакне свој идентитет. Наравно, ствар је чуднија
ако се зна да су конзервативци тада победили, те да је њихов шеф,
Дејвид Камерон [David Cameron], постао премијер. Још тежу ствар о
британској конзервативној партији написао је управно највећи живи
конзервативни филозоф, Роџер Скрутон [Roger Scruton], и то још
1980. године, дакле, пуне три деценије пре појаве Камерона. Наиме,
Скрутонјејоштадатврдиодапоследњихгодинаконзервативнапартија
раскидасатрадицијом,односнодајечестоделовалананачинзакојиби
конзервативциималималосимпатија(Scruton,2001,p.4).Напослетку,
конзервативниновинарПитерХиченс [PeterHitchens] чак тврдида је
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главнинепријатељконзервативизмауБританијиконзервативнастранка
(2010,p.XXIII).Заштотоликоаутораговориокризиконзервативизма
уБританији?

Заправо, испод површине континуитета и традиције и у
британској конзервативној партији су се десиле крупне промене, пре
свега наконДругог светског рата, којима је конзервативниидентитет
странке значајно доведен у питање. Другим речима, појава коју
констатујуиОʼСаливениСкрутон,алинесамоони,нијеноваиодноси
сенаконачнепоследицепроцесакојисузапочелимногораније.Колико
јеречоозбиљнојпојависведочеинебашпријатељскедијагнозеЏон
Греја [JohnGray] који је сматрао да конзервативизам, у најмању руку
уБританији,вишенеманикаквубудућност,тедајезатостањекрива
управоконзервативнастранкаињенаполитика,почевшиодМаргарет
Тачер[MargaretThatcher].

Када говоримо о процесима промена у оквиру британског
конзервативизма,постављаселогичнопитањеуодносунаштасеон
мења. Другим речима, постоји ли неки есенцијални, конзервативни
идентитет који је постојао на почетку, а од кога се затим торијевска
партијаодметнулаиудаљила?Кадајеречоконзервативизмуобетачке
представљајуизузетнопроблематичнополазиште,прво затошто,као
штојетврдиоЕрнстНолте [ErnstNolte],заразликуод„вечнелевице“
не постоји „вечна десница“ (1993, S. 323). Већина конзервативних
ауторатешкоћесесложитиокотогаштабитоморалопредстављати
есенцију конзервативизма. На крају крајева, конзервативци су дуго
времена били познати по снажном антиидеолошком ставу који се
противиосвакомобликудогматскогесенцијализмаинаметањуготових
решењаувекисвуда.Конзервативизамједноставнонијекњишкоучење
изграђенонаапстрактномтеоретизирању,негојеувекчврстовезануз
конкретнеоколности.КакоексплицитнокажеРаселКирк[RussellKirk],
„[...] конзервативизам није скуп утврђених и непроменљивих догми;
конзервативцисуодБерканаследилидардасвојаубеђењаприлагоде
захтевима доба у којем живе“, при чему наглашава да се суштина
конзервативизма састоји у „[...] очувању древне моралне традиције
човечанства“(2014,str.23).Затонечудиштовећинаконзервативнихаутора
(каоуосталомиКирк)многовишеволидаговорио„конзервативном
духу“,негоконзервативној„теорији“,„идеологији“илиутопији.Када
сенатајначинговориоконзервативизму,кадасеоннесхватакао„скуп
догми“иидеологија,негокао„дух“којисеприлагођава„захтевимадоба“,
тадасеконзервативизампоказујекаомногоаморфнији,неухватљивији
иадаптиблинијиодосталихидеологија.Утомсмислу,долазидочестих
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невољаувезисаодређењимаконзервативизма,такодасеонодређује
или сувише уско или сувише широко. Када се одређује преуско,
тада су конзервативци само оно што се може називати либералним
конзервативизмом, старолибералима или хришћанском демократијом.
Садругестране,кадасеконзервативизамсхватипревишешироко,или
каоборбенипојам,тадасеподконзервативизам„трпа“свеисваштаод
ортодокснихкомунистадооногаштосеназива„екстремномдесницом“.
Лакосезападаузамкудасеуследнаступањапромењенихоколности
закључидасеконзервативцивишенигденемогунаћиилисеједнако
погрешнозакључуједасусвудаинасвимстранама.

Нипопитањуодређењачасарођењаконзервативизмастварне
стојимногобољеитоизистихразлогаизкојих је тешкоговоритио
есенцијиконзервативизма.Наиме,већјебаналнопонављатидајеувек
исвудабилољудикојисусужелелиданештоочувајуиконзервирају.3

3 Овосеодносичакинаљудезакојегенералноважидасурадикалижељнипромена.
Реткокосезалажезатоталнупромену.Еколошкалевица,например,заокупљенаје
очувањемприроде,синдикалистичкалевицаговориоочувањуинституцијадржаве
благостања...ЧакикодтаквихписацакаоштојеРусомогућејепрепознатитежњу
заповраткому„бољупрошлост“.Кадабисеконзервативизамсводиосамонажељу
за очувањем, било би доста тешко одговорити на питање ко је ту конзервативац,
а ко радикал. Ствар се додатно компликује када се поглед усмери ка традицији
конзервативнереволуције,односнокаконзервативцимакојису,премаречимаАртура
МелерванденБрука[MoellervandenBruck](1931,p.264),желелидастворествари
којесувреднеочувања,односнокојесеисплатичувати.Правопитање,дакле,ниједа
лисетежиочувањуилине,негоштајеоноштосежелиочуватиизашто.
 Тако на пример Херншоу указује на перениални карактер конзервативизма када
кажедасенапетостизмеђуконзервативизмаилиберализмасрећевећурају.Према
његовом мишљењу Адам представља отелотворење конзервативних квалитета
задовољстваистабилности.Супротноодњега,Евапредстављапринциппроменеи
„напретка“.Онајеиноватор,жељнановитетаиспремнананесмотренеексперименте,
те се лако поводи за заводљивим слоганима (према:Müller, 2007, p. 1−2).Ако већ
АдамнијеконзервативацтобимогаобитиНоје.Неможесепорицатидајепоредак
Спартепоказиваоконзервативнецрте, једнакокаоштојетослучајсаПлатоновим
и његовим учењем односно Катоном или Августином, те напослетку и Лутером
кога Вајсман назива „конзервативним револуционаром“ (Weißmann, 2009, p. 34).
На сличном трагу су и други аутори, на примерПетерРихардРоден, који сматра
да је „[...] конзервативизам у популарном смислу одувек постојао[...]“ те да је „[...]
здрав човек по природи конзервативан[...]“, зато што је склон да прво решава
непосреднезадаткеи„[...] текутренуткукадапритисакпостаненеподношљив[...]
он постаје спреман за бурне преврате“ (Rohden, 1924, p. 94).Другимречима, тако
схваћенконзервативизам је антрополошкаконстанта.Роденипакдодаје да је тако
схваћенконзервативизам„нем“,јеристрајавањенанепроменљивостиније„никакав
програм“.Такав конзервативни „животниосећај“ представља заправо „праћелију“
теоријскогконзервативизма(1924,p.94).
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Нијестогачудокадапојединиауторипишудајеконзервативизампостојаоодувек.4
На основу тога, Покок [Pocock] је тврдио да се са становишта
историје идеја не може успоставити нешто као јединствена доктрина
конзервативизма. Ипак, настанак конзервативизма дуго је везеван за
избијањеФранцуске револуцијеи реакцијуна овај догађај.Међутим,
током последњих тридесетак година и то мишљење је ревидирано у
оквиру Епштајнових [Epstein] (1966), Ваљавецових [Valjavec] (1978, S.
255−327)теКондилисових[Kondylis](1986)истраживања.5Наиме,они
сунесумњиводоказалидајеконзервативизам,каопогледнасвет,ане
само као традиционалистички рефлекс, постојао и дуго времена пре
избијањареволуције,тедаје,премаКондилису,нераскидивовезанса
традицијомевропскогsocietascivilisa.

Имајућиувидусваоваограничења,миурадупратиморазвој
британскогконзервативизмаодБерка.Наравно,тонезначидапреБерка
нијебилоконзервативизманаострву6,негосамодасе (најкасније)од
4 ТаконапримерХерншоууказујенаперениалникарактерконзервативизмакада
кажедасенапетостизмеђуконзервативизмаилиберализмасрећевећурају.Према
његовом мишљењу Адам представља отелотворење конзервативних квалитета
задовољстваистабилности.Супротноодњега,Евапредстављапринциппроменеи
„напретка“.Онајеиноватор,жељнановитетаиспремнананесмотренеексперименте,
те се лако поводи за заводљивим слоганима (према:Müller, 2007, p. 1−2).Ако већ
АдамнијеконзервативацтобимогаобитиНоје.Неможесепорицатидајепоредак
Спартепоказиваоконзервативнецрте, једнакокаоштојетослучајсаПлатоновим
и његовим учењем односно Катоном или Августином, те напослетку и Лутером
кога Вајсман назива „конзервативним револуционаром“ (Weißmann, 2009, p. 34).
На сличном трагу су и други аутори, на примерПетерРихардРоден, који сматра
да је „[...] конзервативизам у популарном смислу одувек постојао[...]“ те да је „[...]
здрав човек по природи конзервативан[...]“, зато што је склон да прво решава
непосреднезадаткеи„[...] текутренуткукадапритисакпостаненеподношљив[...]
он постаје спреман за бурне преврате“ (Rohden, 1924, p. 94).Другимречима, тако
схваћенконзервативизам је антрополошкаконстанта.Роденипакдодаје да је тако
схваћенконзервативизам„нем“,јеристрајавањенанепроменљивостиније„никакав
програм“.Такав конзервативни „животниосећај“ представља заправо „праћелију“
теоријскогконзервативизма(1924,p.94). 
5 Заправо, већРоден говори о томе да је са становишта традиционализма, читаво
нововековље са својимрационално-вољнимина овладавањеприродомусмереним
карактером,јединственипроцесуништењакојијесвојепрвеманифестацијеимаоу
реформацијииапсолутизму,дабикулминираотокомФранцускереволуције(1924,
p.97).Другимречима,већјеРоденубилојаснодајеродноместоконзервативизма
потребно тражити у предреволуционарном периоду, те да се конзервативизам не
формиратекусукобусареволуцијом,негоусукобусамодерном.
6 БилобилудотврдитидајеБеркизмислиотрадицијукојујебраниоуРазмишљањима
о Револуцији у Француској. Нити принципи којих се држао, нити аргументи
које је користио нису били нови.У најмању руку, међу Беркове претече у оквиру
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тадамањеиливишејасномогупратитикључнетачкеконзервативнеидеје
уБританији,односно,каоштопишеКирк,берковскамисаопредставља
истинскушколуконзервативногпринципа(2014,str.21).Такође,током
XIX века конзервативна партија у Британији се и отворено позивала
наБеркакаонасвогдуховногучитеља.7Другимречима,сматрамода
сесвакарасправаобританскомконзервативизмунапочеткуXXIвека
нетребаводитиускладусанекимапстрактнимтеоријама,негодасе
садашње стање може разумети једино из повесне перспективе, а то
значиполазећиуправоодБерка.

Основне тачке берковског конзервативизма представљају:
ослањањенаисторијуиауторитеттрадиције;везивањезапредрасуде
и скепса прама рационализму у политици, проблематизовање односа
измеђуслободеиједнакостиузснажнонаглашавањеслободеиодбијање
тежњизаопштимнивелисањем,органскосхватањедржавеидруштва,
наглашеновредновањерелигијеиморалауполитицитеинсистирање
наприватнојсвојини.8

англо-америчке традиције конзервативизма могу се сврстати Џон Фортескју, Џон
Селден,РичардХукер,серЕдвардКоук,МетјуХејл,ЏонатанСвифтилиЏошуаТакер
(Haivry,Hazony,2017).Беркјесамопоновиооноштојепрењегавећбилопознато.
МеђуострвскеконзервативцепонекадсеубрајаиДејвидХјум(Muller,1997).
7 ЛордСесил(синчувеногконзервативногпремијералордаСалзберија)сматраоје
дајеконзервативизамуБеркуимаосвог„[...]првогивероватнонајвећегучитеља[...]“
којије„[...]конзервативномпокретупружиодостојанствофилозофскевереизанос
религијскогкрсташкогпохода“(Cecil,1912,p.40).ЗаСесиланемасумњедајеБерк
биоконзервативаццелогсвогживота,даклеиувремекадајеприпадаовиговцима.
Сесиловеречидобијајупосебнутежинукадасеимаувидунесамоњеговаулогау
оквирустранке,негоичињеницадајењеговакњигадуговременаважилазатемељно
делоукомесупредстављенеосновеконзервативногпогледанасвет.Свакокојеценио
Сесила,прекоњега јенаучиодапоштујеБерка.НаСесила сенадовезујеиЏефри
Батлер, још један конзервативни аутор са почеткаXX века, који захтева повратак
Беркуинањеговоделогледакаона„конзервативнуБиблију“(Fair,Hutcheson,1987,p.
554−555).Ипак,нетребасметнутисаумачињеницуда,иакосуБерковаРазмишљања
о Револуцији у Француској већ за време његовог живота достигла невероватну
популарност и врло брзо преведена на остале европске језике, чиме је овај аутор
достигаоготовокултнистатусмеђуконзервативцимапресвегаунемачкимземљама,
торијевцинисунитакобрзонитаколакозаборавилидајерБеркизворноприпадао
виговцима. Они у њему нису одмах препознали великог торијевца. Емили Џонс
сматрадајеконзервативнастранкаприхватилаБеркакаосвогвеликогучитељатек
упериодуизмеђу1830.и1914.годинеXIXвека(Jones,2017).Садругестране,иданас
постојеауторикојиоспоравајуБерковконзервативизам,теинсистирајуда јеречо
либералноммислиоцу(Bourke,2016,p.65−90;Stojanović,2007,str.109−132).
8 Према Ентонију Квинтону (Quinton, 1978, p. 16−23) три кључна елемента
конзервативизмасутрадиционализам,скептицизамиорганицизам.ХијаврииХазони
су на сличном трагу када кажу да се англо-америчка традиција конзервативизма
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Код Берка позивање на традицију заузима значајно место.
Традицијазањегапредстављасигуранипоузданкурскојимдруштво
требадасекреће,асвадруштваинародикојизаборављајусвојуисторију
и традицијуосуђенисунапропаст, јер суизгубила својпут.9Тако је
Берксматраодаисторијадајематеријалзаучењекојинамјенеопходан
заизвођењемудрихипромишљенихпотеза,какоусадашњоститакои
убудућности.10ОваквосхватањетрадицијесекодБеркапреносиина
институције.Такосевредниммогусматратисамоонеинституцијекоје
суположилетестисторије,односноонекојесудуговечне.Самооношто
сепреносисагенерацијенагенерацијуможесесматративреднимјер
доприносистабилностидруштва.Такође,традицијаутиченаснажење
кохезијеиидентитетаудруштву,јерсепрекозаједничкихобичајајача
осећајзаједничкеприпадности.

У вези са Берковим вредновањем традиције је и његов
антирационализам, скептицизам у погледу човекових сазнајних
способности,односноистицањезначајапредрасуда.Наиме,премаБерку
људскиразумниједовољанисигуранводичуљудскимстварима.11Уместо
разума,Беркупрвипланстављаобичаје,предрасудеипредубеђења.Он
сматрадапредрасуденису грешкеумишљењу,негодапредстављају
једаноднајзначајнијихначинастицањазнањаиразумевањаствари.За
разликуодразумевањастваринаосновуиндивидуалногразума,овдесе
стварисхватајунаосновутуђихискустава.Речју„[...]предрасудеимају
сопственумудрост,мудросткојапретходиинтелекту“(Nisbet,2003,str.
51).Овамудросткојаживиупредрасудама,премаБерку,представља
плод искуства низа генерација.12 Дакле, уместо недовољног и слабог

базиранапринципимаисторијскогемпиризма,национализма,религије,ограничене
извршневластиииндивидуалнихправа.РаселКирксасвоје странедајелистуод
шест(2014,str.23−24),односнодесетпринципаконзервативизма(1993).Неулазећи
усличностиилиразликеизмеђуовихканона,остајечињеницадасусвипоменути
принципиприсутниуБерковомделу.
9 „Kада нам стара схватања и правила живота буду одузета, губитак ће бити
непроцењив.Одтогтренутканећемоиматикомпаспремакомећемосеуправљати,
нитићемотачнознатикакојојлуципловимо“(Берк,2001,стр.95).
10 „Ми из историје не извлачимо оне поуке које бисмо могли. Напротив, она се
безобзирнокористидабисеисквариленашемислииуништиланашасрећа.Историја
нам дајемногоматеријала за учење, изводећи основе замудрост у будућности из
грешакапрошлостиислабостичовечанства“(Берк,2001,стр.166).
11 По овом питању Берк се могао позвати на бројне претходнике међу раним
британскимконзервативцима,напримернаСелдена,накогасеуосталомипозивана
једномместу(Haivry,Hazony,2017). 
12 „Видите,господине,дасамуовомдобупросвећеностидовољнохрабардапризнам
дасмомиуглавномљудиспонтанихосећања,данашестарепредрасуде,уместода
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појединачног разума, предрасуде се схватају, као виши, колективни
ум. Овај колективни ум добија на значају у оним ситуацијама када
се друштво нађе у опасности и када се мора брзо одговорити на
изазове.13 Дакле, у складу са овим антирационализмом и ослањањем
на традицију, историју и искуство, на конзервативизам се често
гледало не као на „[...] систем идеја или идеологију, него као на
општу склоност и поштовање према историји“ (Fair, Hutcheson,
1987,p.549).ОноштојошодБеркаслужикаоводиљаконзервативцима
суискуство,традицијаипрецеденти,анедогмеиуниверзалнипланови.

Такође,кодБеркасеуспостављатипичанконзервативаноднос
измеђуслободеиједнакости.Наиме,зањегакаоиосталеконзервативце,
измеђуслободеиједнакостипостојинекомпатиблиностзбогразличитих
циљеваовихвредности(Nisbet,2003,str.67).ПремаБеркунеједнакост
међу људима је природна, и на крају крајева, логична последица
органског карактера друштва. С тим у вези, свако ко инсистира на
једанкости међу људима, заправо жели да поништи људску слободу.
Слободазначимогућностдасекодпојединацаразвијуииспољењихове
специфичности, способностии квалификације, односнода сенагласи
њихова неједнакост. Наравно, слобода коју Берк има на уму није
безусловнаиапсолутна.Онјесматраодаслободаприпадапојединцима,
али да она мора бити ограничена мудрошћу и врлином, како не би
прераслауразузданостилудило.14Другимречима,Берковопозивање
на слободу нема никакве везе са пермисивизмом и попустљивошћу.
Напротив, кодњега је слобода чврсто спојена са одговорношћу. Тако

одбацимо,упорнонегујемоидаих,нанашујошвећусрамоту,негујемоуправозато
штосупредрасуде,аштосудужетрајалеиштосуширесхватане,тоихмивише
негујемо.Страхнас је да пустимољуде даживеи раде користећи самобогатство
сопственогума,плашећиседајетобогатствосвакогчовекапојединачномало,ида
биимбилобољедакористезаједничкубанкуикапиталнацијаивекова“(Берк,2001,
стр.104).
13 „Предрасудасеможеодмахприменитиуслучајупотребе;онапретходноангажује
умнастабилномкурсумудростииврлинеинеостављачовекадаоклеваутренутку
одлуке, сумњичавог, збуњеног и неодлучног. Предрасуда људску врлину чини
навиком,аненизоммеђусобнонеповезанихрадњи.Узпомоћправеднепредрасуде,
човековадужностпостаједеоњеговеприроде“(Берк,2001,стр.105).
14 „Резултате неспособности коју су показивале народне вође у свим великим
елементимазаједницатребадапокријесвеумирујућареч–слобода.Видимданеки
људизаистауживајувеликуслободу.Многи,аконеивећинасууположајуугњетене
и понижавајуће сервилности. Алишта је слобода без мудрости и без врлине? То
је највеће од свихмогућих зала, јер је глупост, порок и лудило без надзора и без
ограничења.Оникојизнајушта јечаснаслобода,немогуподнетидавидекако је
срамотенеспособнеглаве,изговарајућизвучнеречи“(Берк,2001,стр.282).
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сенеможезахтеватислободазаљудекојијојуморалномсмислунису
дорасли.Слободасе,дакле,прихватасамоуоквирустабилногпоретка,
који јој претходи. Одатле стижемо до још једног битног момента
Берковемисли,атојехијерархијазакојуонверуједајеодсуштинског
значаја за слободуипоредак.Хијерархија је утемељенана слободии
људској неједнакости, па је према томе и друштво по својој природи
хијерархијски устројено, јер се људи који га сачињавају међу собом
разликујупоразличитимкритеријумима.

Од Берка су конзервативци наследили и органско схватање
друштва,премакомесвиделовиудруштвувршеодређењуфункцију
и доприносе стабилности целине. То, такође, значи и да је друштво
вишенегопростзбирсвојихделова,тесенипостојећиделовинемогу
произвољноукидатиилипремештати,јертосведоводидодеформитета,
односно смрти организма. Осим тога, битан моменат је и то да су
друштва као организми настали природним путем, као природна
потреба,анељудскомвољоминамером.Самимтим,досвихпроменау
оквирудруштваможедоћисамопостепеноиеволутивнимпутем15,ане
намернимисвеобухватнимреформамаилиреволуцијама.Утомсмислу,
конзервативизам представља супротност радикализму сваке врсте.
Такође,Беркнадржавугледакаонавеликиорганизам,односнокаона
заједницу прошлих, садашњих и будућих генерација.16 Према таквој
државиграђанисудужнидасеодносесастрахопоштовањем.17Полазећи
одорганскогсхватањадруштва,Берквеликизначајдајетрадиционалним
групамаикорпорацијама,каоштосупородица,локалназаједница,црква,
гилде,цехови,те,накрају,нација.Чланствомуовимгрупамапојединац
стичесигурност,самопоуздањеиосећајприпадностииидентитета.На

15 Беркједалекоодтогадасепротивисвимоблицимапромена.Ипак,оннежели
дамењазарадпромене,негодамењакакобиочувао.„Државакојанеманачинада
извршинекупроменунеманачинадасесачува.Безтаквемогућностионачакрескира
даизгубионајдеосвогуређењакојијенајпреданијенастојаладаочува”(Берк,2001,
стр.30).
16 Берк о држави каже: „Она је партнерство у свој науци, партнерство у свој
уметности,партнерствоусвакојврлиниисвомсавршенству.Поштосециљевитаквог
партнерстванемогуостваритиникрозвишегенерација,онапостајепартнерствоне
самоизмеђуживихвећиизмеђуонихкојисуумрлиионихкојићетекбитирођени”
(2001,стр.116).
17 „Прематоме,дабисмоизбеглизланесталностиимногостраностикојасудесет
хиљада пута гора од зала тврдоглавости и слепе предрасуде, ми смо установили
државутакодасениједанчовекнеудубиупроучавањењенихнедостатакаилимана
другачијеосимсдужнимопрезом,даникадаинесањада започнењенуреформу
рушењем, а да недостацима државе прилази као ранама свог оца, с побожним
страхопоштовањемидрхтећиодбриге”(стр.115).
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овајначингрупеделујуаналогноорганимауоквируорганизма.Каошто
јеречено,заБеркаитрадиционалнеконзервативце,друштвонијепрост
збирпојединаца,негојесастављеноизвишеразличитихгрупакојима
појединци припадају. При томе, најзначајнија од ових институција је
породица,којасесматраосновноминајтемељнијом,односномоделом
засвеосталеинституције.Њенвеликизначајјеуваспитнојфункцији,
штојеједнаодтемељнихпретпоставкистабилногдруштва.Такође,она
пружа осећај безбедности и развија оне вредности које се у друштву
сматрају за суштинске. Ово Берково истицање органског карактера
друштва треба схватитии каоприврженостнацији.Наиме, нације се
схватајукаоприродноиисторијскинасталетворевинеукојимасуљуди
повезани истим начином живота, културом, језиком те заједничком
повешћу.ТакосекодБеркаосећаснажанпатриотскинабој.

Још од Берка, конзервативци придају велики значај цркви и
хришћанскојвери.Овоистицањецрквеивереодвајаконзервативизам
од осталих идеологија.18 Наглашавање значаја религије у друштву
представљацентралноместоуРазмишљањима.19Берк јеубеђенда је
човекпосвојојприродирелигиознобићеидабибилокакавнападна
верубионеприридностање,теданебимогаодугоопстати.20

Коначно,одБеркасуконзервативцинаследилииинсистирање
наприватној својини.УпсихолошкомсмислуБерку је својинаважна
јеронапојединцудајесигурностиослонац.Затоконзервативцистално
промовишуштедњу,каоидруштвоукомесвакорасполаженеком,макар
инајмањомприватномимовином.Овоинсистирањенасвојини,такођеје
повезаноисањиховимтрадиционализмом,будућидасеимовинасхвата
каонаследствоиплодрадапрошлихгенерација,односнокаообавеза
према будућим генерацијама.21 У том смислу, код Берка имовина не
18 КакокажеНизбет,конзервативизамјејединственмеђуполитичкимидеологијама
посвомнаглашавањуважностиЦрквеихришћанскогморала.Свираниконзервативци,
анарочитоБеркбилисуужаснутијакобинскимудариманаЦркву(2003,p.86).
19 „Мизнамои,јошбоље,осећамоудушидајерелигијаосноваграђанскогдруштва
иизворсвегдобраисвакеутехе.МиуЕнглескојуверенисмоутоданематепатине
предрасуде коју је нагомилала бесмисленост људског ума током година могла да
превучепрекоње,дајојдеведесетдеветодстољудиуЕнглескојнебидалопредност
надбезбожношћу“(Берк,2001,стр.108).
20 „Мизнамо,ипоноснисмозбогтога,дајечовекпосвојојконституцијирелигиозно
биће,дајеатеизампротиваннесамонашемразумувећинашиминстинктима,ида
оннеможетрајатидуго“(стр.109).
21 „Алиједанодпрвихинајважнијихпринципанакојимасуполитичказаједницаи
закониутврђенијестедаоникојисууњојпривременисопственициилидоживотни
закупци,необазирућисенаоноштосудобилиодсвојихпредакаилиштоприпада
њиховомпотомству,несмејудасепонашајукаодасујединигосподари,дапомисле
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подразумева само права него и обавезе.Друга важна карактеристика
својинејетадаонаутиченастварањеиодржавањеонихтрадиционалних
вредности и стабилизацију поретка.Она то чини такошто власници
својине,полазећиодсвогодносапремасопственојимовиниучедасе
понашајуипрематуђемвласништву.Онисудаклесклонизаконуиреду,
односнозаштитиимовинеодсвакогбезакоњаинередачимесезаправо
стварастабилност, јервласницинисусклонирадикалнимпроменима
и револуцијама. Треба истаћи да Берк такође брани и корпоративно
власништво, те да напада његово развлачење и превођење у руке
појединаца(Nisbet,2003,str.74).Тосматрагрешкомјерјекорпоративна
својинабранаегоизмукојиподриватрадиционалнеустанове,пресвега
породицу.22Такође,Беркнавишеместапоказујенелагодуисуздржаност
спрам финансијког капитала, односно владавине шпекуланата и
плутократије.

***
Иако је британски конзервативизам полазио од берковских

начела, прве пукотине у оквиру странке јављају се недуго поњеном
оснивању.Првивеликисукобунутарконзервативногтабораипокушаји
померања према либералним позицијама видљиви су већ у првој
половиниXIX века, да бипосебно дошлидоизражаја током спорова

даимајуправодагалишенаслеђаилидатонаслеђестраће,уништавајућиyа?своје
задовољство целокупно првобитно ткиво свог друштва, ризикујући да онима који
долазе послењих оставе рушевину уместо станишта – учећи своје наследнике да
њихове мајсторије поштују исто толико мало као што су они сами поштовали
институције својих предака.Оваквом непринципијелном лакоћоммењања државе
онолико често имного и онолико пута колико семењајужеље имода, цео ланац
иконтинуитетполитичкезаједницебиобипрекинут.Ниједнагенерацијанебисе
моглаповезатиснекомдругом.Људинебибилинималобољиодмувакојеживе
самоједнолето“(Берк,2001,стр.113−114).
22 КакопишеНизбет,уконзервативнојтеоријиприватнесвојиневидљивјеснажан
римскиутицај.Имовинаје,наиме,нештовишеодспољногдодаткачовеку,односно
вишеодпукогнеживогслугекојизадовољавањеговепотребе.Онајевишеодсвега
другогуцивилизацијибитанусловчовековечовечностиионошто гауздиженад
читавим светом природе. У римском праву, а нарочито у првобитним таблицама
и у праву Републике, корен, суштина и значење речи familia је имовина, односно
непокретнаимовина.Другимречима,напрвомместу земљиште, алиицелокупна
имовинакојаулазиуpatriapotestasикојасенаслеђује,дакле,улазиусклопправа
самепородице.Имовинасеникаданеможеотуђитиизпородице,осимпоодлуци
Сенатаилизбогтешкогкривичногдела.УвремеРепубликестрогоиндивидуално
правонаимовинубилојеједноставнонепознатоистрогонезамисливо(Nisbet,2003,
p.75).Управосастановиштаоваквогсхватањасвојиненијетешкоразуметизаштосе
конзервативци(каонапримерКирк)ужасавајупролетаризације.

437

Конзервативниидентитет:британскиконзерватизампочеткомХХIвијека



око закона о житу. Протекционистичка струја у партији залагала се
зависокецаринеизаштитутржишта,докједеопартијекојијетежио
либерализацији,промоцијикапитализмаисарадњисаиндустријалцима
подржавао слободну трговину, па самим тим и смањење царина на
увозжита.Епилог сукобауоквирупартијепредстављало јеукидање
царина, што је извела конзервативна влада. Након тога, долази до
поделеупартијиилибералнокрилосеприкључујелибералнојстранци.
После ове поделе конзервативна странка улази у своју другу фазу.
Наиме, под Дизраелијем [Disraeli] странка промовише концепт тори
демократије. Суштина конзервативне стратегије била је у томе да се
за очување традиционалних вредности као савезникпридобију нижи
слојеви.Такође,изастратегијестајалајеиидејадаћерасткапитализма
довести до поделе унутар нације. Како би се спречио грађански рат
између капиталиста и радника, конзервативци су промовисали идеју
конзервативизма једне нације, према којој богатији, образованији и
успешнији имају обавезу да брину о сиромашнијим сународницима.
Изворно,речјеоберковскојидеји,премакојојимовинанеподразумева
само права него и обавезе, односно о идеји по којој аристократија
имадужностда се у оквируорганског друштва стара о сељацимана
свом поседу. То је значило олакшвање положаја радника, скраћење
радног времена и побољшање здравствене неге радника, уз њихово
интегрисањеунацију,односноузочувањетрадиционалнихвредностии
снажневезесацрквомидржавом.Торидемократијаподразумевалаје
иреформуизборногзаконодавства,односнопроширењеправагласана
нижеслојеве.

Проширењебирачкогправаутицалојеинапроменеунутарсаме
конзервативнестранке.Повећањебројапотенцијалнихбирачаутицало
јенажељузајаснијимидејама,аистовременојавиласеипотребадасе
уместостарије,антиидеолошкеипроменамасупротстављенеполитике
лорда Салзберија бирачима понуди позитиван програм и покаже
иницијатива. Коначно, када су се унионисти одвојили од либералне
странкеипридружиликонзервативцима,сановимчланствомторијевска
странкаувезлајеидеооногидеолошкогпртљагакојиједотадауглавном
посматрала са дистанце (Fair,Hutcheson, 1987, p. 550−551).Дакле, већ
крајемXIXстолећа,конзервативнастранкабивапринуђенадаодустаје
одантиидеолошкогусмерењаидајасноформулишесопственипрограм
и сопствену идеологију. Такође, већ се негде од 1880. године унутар
конзервативнестранкеосећаснажанрастиндивидуализма,когараније
није било (Green, 2002, p. 257). Реч је заправо о продору либералних
идејапрекољудикојисусеконзервативцимапридружилинеизљубави
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него из нужде. Овај индивидуалистички импулс доћи ће посебно до
изражајакодМаргаретТачер.

Конзервативна политика једне нације, са једне стране, и раст
лабуристичкепартије,садругестране,довеоједоопадањамоћилибералне
партије, која већ у периоду пред Први светски рат губи трку са две
конкурентскепартије.Тоједовелодопостепеногмеђусобноготварања
између либерала и конзервативаца.На трагуДизраелијевог концепта
конзервативизмаједненације,измеђудварата,односноувремеекономске
кризе, незапослености током двадесетих и „гладних тридесетих“
година,торијевцисаСтенлијемБолдвином[StanleyBaldwin]иХаролдом
Макмиланом [Harold Macmillan] иступају за уређени капитализам,
односносарадњуизмеђурадаикапитала,те„индустријскудемократију“
укојојпостоји„здравонадметање“,анеузалудно„сукобљавање“које
захтева тржишни капитализам. Наслов Макмиланове књиге Средњи
пут (TheMiddleWay) јасноговориоњеговимидеолошкимциљевима.
Фактичкиконзервативцисуприхватиликејнзијанизам,штосепресвега
односинавремекадајестранку(ивладу)водиоНевилЧембрлен[Neville
Chamberlaine].23 Већ 1927. године у зборнику Индустрија и држава
којијеиздаластранкајасностојидаlaissez-faireполитиканикаданије
била интегрални део конзервативне политике (Geppert, 2013, p. 216).
Саизбијањемрата,Черчилјерадикализоваопланскемере:кејнзијански
порези, градско и сеоско планирање, реорганизација индустрије,
механизми за трипартитно одлучивање о производњи, па чак и
подстицање радничке партиципације у фабрикама (Ђурковић, 2016,
стр.88−89).

„Утеорији,дакле,конзервативниидеалмогаоједаостане
различитодфашистичкогилисоцијалистичког;алијасно
једајеодпочеткапостојалатензијаизмеђуновихслобода
ʼиндустријске демократијеʼ и старих слобода либералне
идеологије“(ОʼСаливен2008,стр.154).

Наконратаикатастрофалногпоразанаизборима1945. године
конзервативци све снажније прихватају политику трећег пута.24
Надовезујући се на своју патерналистичку традицију, партија тражи
активнију улогу државе у борби против сиромаштва и расподели

23 Не треба губити из вида да Чембрлен никада није био торијевац старог кова,
негодадолазиизкрилалибералнихуниониста,тедајејошкаоминистарздравља
двадесетихгодинапокренуоизвеснесоцијалнереформе.
24 Према Хијаврију и Хазонију лабуристичка победа на изборима 1945. године
сломила је британски конзервативизам исто као што је Рузвелтова победа 1932.
сломилаамеричкиконзервативизам.
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богатства, правећи све веће компромисе са интервенционистичким
снагама. У том смислу, Макмилан у складу са својим предратним
схватањима,захтевацентралноуправљањеиндустријом,политикупуне
запослености, свеобухватно социјално осигурање, национализацију
Енглескебанке,рудникаижелезнице.Од1950.годинеконзервативци
сунавластиитринаестгодинараденастварањудржавеблагостања.25
Међутим, таква политика имала је своју цену. Наиме, конзервативну
странкукојасезалажезапрогрес,модернизацију,друштвенуреформу
иекономскопланирањесвејетежеразликоватиодлабуристичке.26Није,
дакле,чудокадаОʼСаливенвећидеоконзервативнемислинаконДругог
светскогратаназива„збрканим“и„недоследним“(2008,стр.149).Иако
сеМакмиланпозиваонаберковскуидизраелијевскутрадицију,његово
тумачење конзервативизма се од традиционалног учења разликује у
његовом наглашавању структуре и скоро потпуном преокупацијом
економскимпитањима (Fair,Hutcheson,1987,p.563).Садругестране,
и по питању спољне политике партија заузима снажан проевропски
курс.ТосепосебноодносинавремекадајестранкуводиоЕдвардХит
25 Макмилан је, наравно, веровао дањегова кензијанска економска политика није
усупротностисањеговимконзервативизмом.Напротив,сматраоједаприхватање
кејнзијанизмапредстављаотелотворењеберковског,еволутивногприступаистокао
и дизраелијевског конзервативизма једне нације. Себе није видео као доктринара,
него као човека који се прилагођава захтевима времена и који ради на решавању
економскихисоцијалнихпроблема.Регулисањекапитализма,какогајеонвидео,није
билоизразжељедасеупраксиприменинекаапстрактнадоктрина,негоуправоплод
тежњедаседелујеускладусанајбољимконзервативнимтрадицијамаидасепримени
знање засновано на искуству. Тако је и он прихватао Берково органско схватање
друштва, које семења да би се очувало и прилагођава новим околностима. Речју,
Макмиланјевероваодаакосуреформеуекономијинеопходнеиакојепланирање
простонештоштосенеможеизбећи,ондајенајбољедатепроцесеводепажљиви
иопрезниконзервативци,којићеуметидаизбегнуекстремнарешењаикојићесе
водитипринципимакомпромисаиприлагођавања.Ипак,нисусвиуконзервативном
табору прихватили овакву аргументацију. Примера ради, најпознатији британски
конзервативнифилозоф оног времена,МајклОукшат, био је вишенего скептичан
премапокушајимастварањадржавеблагостања.
26 Да је постојала потреба за разликом било је јасно и самим конзервативцима
којисуприхваталипланирање.Године1947.конзервативнастранкаиздалајесвоју
Индустријскуповељуукојојизмеђуосталогстојидасоцијалистиверујудаљудима
требадаиздајунаређења,докконзервативцитврдедатребадаимпружајуприлике,
тедајеутомевеликаразликаизмеђулабуристичкеиконзервативнестранке(Fair,
Hutcheson,1987,p.562).Коликогодовадистинкцијанапрвипогледличиланајасно
повлачењеграниценалинијислобода–неслобода,онајеукрајњемпразнаинајвише
згоднаопаска.Свакитачеријанскиконзервативацбипрематаквојдистинкцијиостао
суздржан,јерокаквојслободи,односноокаквомпружањуприликеможебитиречи
усистемуцентралногпланирањаирегулисанихцена.
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[EdwardHeath], који је снажно одбациваомогућност да би у процесу
европског повезивања Британија могла да изгуби национални
суверенитет (Kinzel, 2010, p. 297). Међу конзервативцима дистанцу
према политици европског уједињења и заједничког тржишта држао
је Инох Пауел [Enoch Powell], који се залагао за политику очувања
националногсуверенитета.

Но,нијеречсамоогубиткуидентитета,негоионенамераваним
последицамакензијанског консензуса који је успостављеннаконрата.
Наиме,седамдесетихгодинакејнзијанизамједошаодокраја.Британија
је упала у силне економске невоље. Криза је показала да је држава
посталасувишегломазнаитрома,ањенудеоудруштвеномпроизводу
самојерастао.Такође,раслајеизависностстановништваодсоцијалних
давања, што је за последице имало и слабљење традиционалне
породице, пад предузетништва, смањење штедње и настанак нове
друштвене класе за коју је биломало вероватнода ћеикадамоћида
се интегрише у доминантни друштвени поредак (O’Sullivan, 2013, p.
301).Ширењекултурезависности,декаденцијаиопштипермисивизам,
који су се развили међу становништвом посебно су забрињавали
конзервативцеукорењенеу викторијанскимвредностима.Тако сеиу
самој конзервативној странци рађа опозиција кејнзијанској политици
са Иноком Пауелом као главним представником. Наиме, Пауел је
експлицитно тврдио да су изрази „слободна економија“ и „слободно
друштво“ истозначни (ОʼСаливен, 2008, стр. 167). У том контексту,
опозиција у партији се залаже за спој конзервативних вредности и
економског либерализма, политике ниских пореза, чврстог новца и
приватизације,тесвођењапланирањанаапсолутниминимум.Важну
компонентуовогпрограмапредстављалисузахтевизаморалномобновом.
Конзервативцидобијајуизборе,аначеловладедолазиМаргаретТачер,
којајесебевиделакаосупердомаћицукојатребадауведередудржави
(Ђурковић,2016,стр.92).Заправо,трицентралнетачкењеногпрограма
чинили су: дисциплина, слободно предузетништво и снажна држава
(Crewe, Searing, 1988, p. 363). Дисциплина и увођење реда значило је
политику „реда и закона“, борбу против криминала, хулиганизма,
тероризма,неморалаијачањеауторитета(упородици,школиидруштву
уопште)теснажењепатриотизма.27Удоменполитикеодбранеморалних

27 Иза ове политике може се уочити традиционална, конзервативна слика човека
каомањкавог,несавршеногилипроблематичногбића.Уједномодсвојихговораиз
1978.годинеМаргаретТачерседиректнопозваланаовонаслеђекадајерекладау
свакомчовекупостојинештозло,штосенеможеистератидобромполитикомили
институционалномреформом(Geppert,2013,p.214).

441

Конзервативниидентитет:британскиконзерватизампочеткомХХIвијека



вредности спадала је забрана промоције хомосексуализма у јавном
простору. Увођење дисциплине и политика реда и закона захтевали
су јачање војске и полиције, укидање неких права затвореницима
и рестриктивну казнену политику, поготово према терористима, те
значајноумањењеаутономијелокалнихсамоуправа,односнооногашто
се звало „општински социјализам“.Истовремено, захтев заморалном
обновомзначиојеистварањедржавеукојојсеживиодсвограда,ане
нарачундржаве.Другимречима,тојеподразумевалодеконструкцију
државеблагостања,дерегулацијутржишта,смањењепореза,укидање
контролецена,приватизацију,смањењејавнепотрошње,снажнувалуту,
борбу против уцењивачких синдиката, односно промоцију личне
одговорности и иницијативе, истицање индивидуалних и порицање
колективних права.28 Нагласак је био на стварању богатства, а не на
његовојпрерасподели,причемујеТачервероваладасебогатствоствара
крозконкуренцијуипреузимањеризика.Ускладусавикторијанским
вредностимабригуослабијиматребалобидаводедобротворнадруштва,
црквеилоканезаједнице,анедржава.„Изтачеристичкеперспективе
основни проблем државне интервенције састоји се у томе што она
политизује области друштвеног живота у којима политика немашта
датражи“(Geppert,2013,p.226).Истовремено,овоповлачењедржаве
из економске сфередало је држави слободнерукеудругимсферама,
штојерезултиралоактивнијомспољномполитиком,односноснажењем
државног ауторитета. На крају, тачеријанска позиција подразумевала
јеиснажнонаглашавањенационалногидентитета,штојеуконтексту
европскеполитикеподразумевалоочувањенационалногсуверенитета,
дистанцу према идеји уједињене Европе, те критику европских
интеграција.Торијевскаопозицијапремаутицајуназаконодавство,који
је долазио из Брисела, везана je сaњиховим снажним наглашавањем
традиционално схваћене владавинеправаипарламентаризма (Kinzel,
2010, p. 298), али и са њиховим протржишним и антибирократским
приступомуекономији.

Наравно, тачеријанске реформе нису прошле без критика у
оквиру партије и бурних расправа о конзервативном идентитету.29
Наиме,њенуполитикуприватизацијеМакмиланјеназвао„распродајом
28 ПознатајеизјаваМаргаретТачердадруштвонепостоји,негосамопојединции
њиховепородице.Није тешкопрепознатихајековскеутицајене самоуовојизјави
негоуцелинињенеполитике. 
29 ТребанагласитидасусепритомесвестранеудебатипозиваленаБеркаињегово
наслеђе.ИзаонекојисуподржавалиизаонекојисукритиковалиМаргаретТачер
првопитањејебилоштајезаистаконзервативизам,аодговорнатопитањезначиоје
повратакБерку.

442

ДушанДостанић,ВелизарАнтић



породичне сребрнине“.30 Нема сумње да јеМакмилан својом изјавом
желеодаукаженаснажанрадикализамидогматизам„тачеризма“који
се испољавао у борби против државе благостања.31 Другим речима,
његовапримедбациљалајенатодаМаргаретТачернијеконзервативац,
негорадикал.НарукумујеишлачињеницадасеТачерзаистазалагала
запроменеуБританијиитокоренитепромене.Садругестране,Иан
Гилмор[IanGilmoure]јетврдиодаlaissezfaireникаданијебиодоктрина
конзервативне странке. Тиме се желело указати да је Тачер странку
одвојилаодњеногнаслеђаиодњестворилапартијукојаштитиинтересе
привредеионихкојисејединобринуосопственомпрофиту,причему
сезаборавилонатрадиционалнеконзервативневредностикаоштосу
брига за заједницу,обзирпремаслабијимаитд.Настраначконаслеђе
позивао се и Питер Вокер [Peter Walker]. Према његовом мишљењу
конзервативци су још уXIX веку били против либерала и политике
laissez faire, односно и тада су веровали у државну интервенцију
(Geppert,2013,p.217).Дакле,изњеговевизуреМаргаретТачерињено
крилоустранцинемајуништазаједничкосаконзервативнимнаслеђем.32
30  У контексту конзервативног погледа на свет Макмиланова формулација има
посебну тежину. Наиме, као што смо видели још код Берка, конзервативци на
државу гледају као на партнерство међу генерацијама, па на основу тога истичу
значај традицијеинаслеђаистичући захтев зањиховимочувањем.Самимтим, за
конзервативцејенеприхватљиводасадашњагенерацијадржавомуправљаискључиво
ускладусасопствениминтересимаипредставама,одричућипрошлимибудућим
генерацијамабилокаквоправогласа.Прематоме,оптужбаза„продајупородичне
сребрине“циљанатодапокажедајеовдеречонепоштовањуисторије,традиције,
наслеђа,континуитетаимеђугенерацијскогпартнерства,дакле,управооногадочега
јеконзервативцимастало.
31 Наравно,идругаструјаималајеспреманпротиваргументпремакомеприхватање
класичног либерализма није био израз преузимања апстрактне доктрине коју су
формулисалиСмитилиХајек,негопоследицачињеницедајекензијанскаполитика
банкротиралаидасеполитикакаквајевођенапоследњихтридесетгодинанеможе
даљеследити.Нијеречодогматизму,негооналогуздравогразума.Другимречима,
оптужбазадогматизампрешлајеуконтраоптужбу,јердогматенисуониокупљени
окоМаргаретТачериИнокаПауела,негосегрчевитодржепропалихрешења
32 ОвопитањепостајејошкомпликованијекадасезнадасуионикојисукаоМилтон
ФридманодобравалиполитикуМаргаретТачердолазилидоистихзакључака.Наиме,
Милтон је тврдио даТачерније торијевац, него да припада либералној традицији
XIXвека.ФридрихфонХајек, као још једнафигуракоја јеиграла значајнуулогу
ууспонутачеризма,такођејезасебетврдиоданијеконзервативацнего„oldwhig“,
докјеЛудвигфонМизесистицаодасупрвинападинаконкукренцијуислободно
тржиште долазили од стране конзервативаца. Са друге стране, Алфред Тачер,
премијеркинотац,изворнојеприпадаолибералима.Наконштојетапартијаизмеђу
два рата сасвим изгубила на значају, Алфред Тачер је након 1945. године пришао
конзервативцима.
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Чак је  и  Роџер  Скрутон  написао  књигу  као  би  ра зграничио
конзервативизам  од економског либерализма и супротставио се
партијском наглашавању слободног тржишта и економског раста.
Он је, такође,желео да нагласи да су конзервативци уфокусу имали
друге идеје, важније од економског напретка и богаћења. И други
конзервативци били су незадовољни ефектима политике коју је
спроводилаМаргаретТачер.Како је недавно писаоЕнтониДанијелс,
њена намера је можда била конзервативна, али су ефекти њене
политике били далеко од конзервативних. Према Данијелсу, њен
економски детерминизам представљао је марксистичку слику у
огледалу,самоштосумарксистизасвепроблемелеквиделиудржави
идржавнојинтервенцији,аТачеровајеистуверуполагалауприватну
иницијативуитржиште(Daniels,2016,p.17).Дакле,уобаслучајареч
јеодогматизмуипримениготовихрешења.Данијелсовонаглашавање
детерминизма у контексту политике коју је спроводила Маргарет
Тачер одраз је дубљег проблема. Наиме, конзервативна критика у
оквиру партије сматрала је да конзервативна странка никада није
биладогматскаиидеолошка,тедасенаБерковомтрагуувекводила
принципомразборитости, све док јој није наметнутановаидеологија
– „тачеризам“ – коју су поједини чланови партије видели као
фундаментално „неконзервативну“.33 Истини за вољу, Данијелс по
овомпитањунијепревишеоригиналан,негостојинапозицијамакоје
је јошпреДругог светског рата заступаоХерншоу када је тврдио да
што се конзервативизам више одређује у економским и програмским
терминима, то је он мање конзервативизам (Fair, Hutcheson, 1987, p.
560). Речју, конзервативизам је много више од економске доктрине и
укидања економских рестрикција и владиних регулација, које према
Данијелсу могу бити чак и неопходне у земљи која је напустила
сопственекултурнетрадиције(Daniels,2016,p.18).Другаимпликација
Данијелсове критике тачеризма је можда још важнија. Наиме, када
указује на тачеријански „економски детерминизам“ он тиме упућује
да је тачеризам значио напуштање традиционалне, берковске слике
човека ињеговог скептицизма и антирационализма. Заправо, изгледа
каодајетачеризам,тимештојенастојаодаљудскопонашањесхвати
у оквиру рационалних критеријума и помоћу економске теорије,
прецењиваочовековеинтелектуалнеснаге,пренаглашаваорационалну,
а занемаривао ирационалну страну код човека. Такође, и тврдоглаво
инсистирање на личној слободи и „индивидуалистичкој логици

33  То је истакао лорд Алпорт у Тајмсу када је јасно рекао да тачеризам није
конзервативизам(Crewe,Searing,1988,p.364).
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слободног тржишта“ који се налазе у корену либералне економске
политике стоји у опозицији према органском схватању друштва
(Green, 2002, p. 290), чиме је тачеризам значио (вољно или невољно)
делимично напуштање темељних принципа конзервативизма као
политикенесавршености.

Свеусвему,можесерећидаодпериодаДругогсветскограта,
британскиконзервативизамимапроблемсапроналажењемсопствене
позиције.Саједнестране,прихватањекејнзијанскеполитикегајеучинило
сличнимлабуристима,докјеполитикаМаргаретТачер,подразумевала
наглашавање традиционалних конзервативних вредности ауторитета,
дисциплине,поретка,јавногморала,личнеодговорностиипатриотизма,
узистовременоодвајањеконзервативацапремакласичномекономском
либерализму. У оба случаја остаје отворено питање шта значи бити
конзервативац,икојесуаутентичнеконзервативнепозицијеумодерном
свету.Овопоготовопостаје значајнопитањепошто суи кејнзијанска
и либерална стратегија водиле даљем поткопавању традиционалних
конзервативнихивикторијанскихвредности.Наиме,докјекејнзијанизам
потхрањивао културу зависности од државе, личне неодговорности,
пермисивизмаиопштераспојасаности,премаЏонуГреју,тачеријанска
политика промоције индивидуализма и тржишта радила је на
поткопавањутрадиционалнихинституција.Другимречима,либерална
политикапочистилајетрадиционалнеинституцијеипраксенакојесе
конзервативциобичнопозивају,чимејетрадиционаликонзервативизам
престао бити реалистична опција (Gray, 1995, p. 87). Према Греју
тачеристичка политика, под утицајем економске мисли Фридмана и
Хајека, одбацила је традиционални беркеовски опрез, скептицизам и
прагматизам,окренувшиседогматскомспровођењусопственогпројекта.
Уместоеволуцијеипостепености,променесубилеибрзеиболне.Жртва
теитаквеполитикебилесутрадиционалнеструктуреауторитетакоје
јепоткопаодинамизамслободногтржишта(Gray,1995,p.90−91).Тако
се,сматраГреј,конзервативцивишенемогупозиватинаеволуцијуи
адаптацијуинституција,континуитеттрадицијеиакумулиранумудрост
векова,будућидатрадиционалнеинституцијевишенепостоје.Кадасе
тржиштеиприватнаиницијативавидекаолекзасвеилибаремвећину
проблемаудруштву,нијелакоодбранитиодређенепростореукојима
важе нетржишна правила од победоносног похода тржишта, нити је
једноставнообјаснитизаштосесвестваринесмејуизнетинатржиште.
Другачијеречено,владакојапривилегујетржишнеодносенадосталим
формама социјалних контаката тиме заправо разара органске везе
унутардруштва,односнотрадиционалнусликудруштва,тетакоделује

 445

Конзервативниидентитет:британскиконзерватизампочеткомХХIвијека



супротно конзервативним начелима. Поново се можемо позвати на
Данијелсакојитврдидатржишникорпоративизам„[...]уземљикојаје
напустиласопственекултурнетрадицијенијелеппризор,штосевиди
набританскомпримеру“(2016,p.18).

Током седамдесетих година у оквиру странке се опажа
још једна значајна промена. Наиме, већ тада је у доњем дому међу
конзервативним посланицима било више оних који су долазили
из средње класе и похађали државне школе, него оних који су се
образовали на Итону, односно Оксфорду или Кембриџу. Заправо,
готово половину посланика чинили су пословни људи, банкари и
адвокати, док је број официра и земљопоседника пао на мање од
десет процената. Истовремено, у влади Mаргарет Тачер није било
никогакојеприпадаотрадиционалнојаристократији.Штавише,њено
окружењечинилисуљудикојибиобичноважилизааутсајдереитоиз
породицакојенисубилетрадиционалноконзервативне,неголибералне
(Geppert,2013,p.222).ЧаксеињеннаследникЏонМејџор[JohnMajor]
ни по пореклу ни по образовању не уклапа у традиционалну слику
торијевскогвође.

Дебате везане за питање будућности конзервативизма нису
окончаненинаконодласкаТачеровесапремијерскогместа.Напротив,
додантно су интензивиране. Џон Мејџор као наследник Тачерове
на месту премијера није био дорастао тој функцији и прекинуо је
политику моралне обнове и снажне државе.34 Такође,Мејџор је и по
питањуевропскихинтеграцијаублажиоставиприхватиоспоразумиз
Мастрихта.Ипак,деопосланикасматраоједасеМејџорниједовољно
дистанцираоодтачеристичкогнаслеђа,тесунекиодњихразочарани
напустилистранкуипридружилиселибералнимдемократамаиличак
лабуристима (Dorey,2011,p.167−168).Наконпоразакојисуторијевци
претрпели1997.годиненачелупартијесусесмењивалилидерикојима
никако није успевало да странку врате на власт. Не само да нови
лидеринисубилиуспешнинегојевеликопитањеидалисеВилијем
Хејг [WilliamHague] илиИанДанканСмит [IainDuncanSmith]могу
сматрати достојним наследницима Пила, Дизраелија, Черчила и
Тачерове.ИскусниконзервативниполитичарИанГилморјенастањеу
партијиреаговаоосвртомнастаруМиловуклеветудасуконзервативци
глупа странка.Према Гилмору не само да су конзервативци од 1997.
године били глупа странка, него је питање да ли се још увек могу
називати озбиљном странком (Gilmour, 2005). Гилморова дијагноза

34 Примераради,Мејџорјесмањиоморнарицукојајеизвојевалапобедутокомрата
заФокланде.
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била је да су конзервативциизгубили „апетит за влашћу“.Наиме, од
падаМејџорове владе странка тражи свој идентитетфокусирајући се
пре свега на имигрантско питање и скептицизам према Европској
унији.35Већод1994.годинеустранцисусемогличутигласовикојису
тврдилидабиБританијамоглапреживетииванЕвропскеуније,што
сејоштадатумачилокаоаргументзаизлазак.Управојетооноштоје
Гилморзамераостранци,сматрајућидајепосталасувишефокусирана
наевроскептицизам(чакјеупотребљаваоизразеврофобија),уместода
сусебринулиодоласкунавласт.УсвомнападуГилморнијештедео
ни Маргарет Тачер. Без обзира на Гилморова претеривања, остаје
чињеница да од 1997. године конзервативна странка није успела да
формулише јасну алтернативу лабуристичкој влади. Истина, будући
да је странка била несигурна у вези са сопственим идентитетом и
циљевима,нијебилаустањунидаствориалтернативулабуристима.
Такође,конзервативцинисууспелидакапитализујубританскунелагоду
премаЕвропскојунији.

СаДејвидомКамероном36торијевцисусевратилинавласт,али
уз готовопотпунопоништавањенаслеђаМаргаретТачер,што сепре
свегаодносинаполитикуморалнеобнове.Несамодајеукинутазабрана
промовисањахомосексуализма,негојеКамероноваконзервативнавлада
легализовалаистополнебракове.Такође,Камеронјеумногомеодустаоод
политикеауторитета,промоцијепатриотизмаицентрализације.Јединосе
делимичнозадржаоевроскептицизам,аитоунештоублаженојформи.37
ЊеговаполитиканијесамоудаљенаодполитикеМаргаретТачер,негоиод
класичнихберковскихначела.ТакојеКамероннаглашеноупотребљавао
реч„модерно“какобилегитимисаосебеисвојупартију,позивајућисе
чак и на „прогресивно наслеђе“ (Kinzel, 20010, p. 303). Концепти које
је он стављао у први план били су „саосећање“, „социјална правда“ и
„прогрес“, што се значајно разликује од уобичајеног конзервативног
нагласканатрадицију,дисциплину,одговорност,ауторитет,стабилност.

35 Помногимпитањимаконзервативцисуодобравалипотезелабуристичкевладе.На
пример,поводомратауИракуДанканСмитиБлербилисујединствени.
36 ИзданашњеперспективеизузетнојезанимљиводајеИанГилморпредстраначке
изборе2005.годинеоКамеронуговориокаоонеискусном,младомполитичару,теда
јеуњемувидеоблеровца(Gilmour,2005).Међутим,тегодинеКамеронјепостаонови
лидерконзервативаца. 
37 Ипак,требарећидајеКамеронвећ2005.годинеобећаодаћеизестиконзервативце
изгрупеЕвропскихнароднихпартијауЕвропскомпарламенту,штојеиучинио2009.
године.Тимејевећјаснонаглашенонеслагањесафедералистичкимпогледимакоји
судоминиралиугрупиевропскихнародњака.Паипак,Камерониврхњеговепартије
сталносунаглашавалиданисуантиевропскиопредељени.
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НијетешкоуочитиизвеснепаралелеизмеђуКамероновихконзервативаца
и Блерових лабуриста, посебно у обостраној бризи за успостављање
социјалне правде, једнакости и борби против сиромаштва, као и
у барем делимичном прихватању комунитаристичке мисли.38 Не
може бити сумње у то да је до промене дошло како би се поправио
имиџ конзервативне странке, односно како би се скинула етикета
„гадне партије“, при чему се требало реактуелизовати Дизраелијево
наслеђе. Међутим, није реч само о реторици, него и о конкретним
потезима. Легализација истополних бракова на пример, тешко се
може довести у везу са традиционалном конзервативном политиком
и промовисањем породице и традиционалног морала. Истина,
Камерон је својевремено изјавио да је мултикултурализам пропао,
али се по том питању није отишло даље од једне пригодне изјаве.39
Напротив, у време његове владе отишло се још даље у политици
афирмативне акције, промовисању мултикултуралног друштва и
моралногплурализма,штојетакођесупротнонесамотачеријанизму,
негоиберковскимпозицијама.Камероннијенипокушаодапреокрене
или барем заустави процесе које је започела лабуристичка влада.
Уместотога,ониљудиокоњегасусезадовољилитимедаефикасније
и јефтиније управљају тим процесима (Hitchens 2010, p. xxxiv).
Све у свему, у политици Дејвида Камернона, односно ономе што је
онназивао „саосећајним“или „либералним“конзервативизмом,мало
тога се може назвати истински конзервативним.Штавише, поједини
аутори сматрају да је Камерон конзервативну странку померио лево
одцентра(Kinzel,2010,p.302).Његовареторикао„великомдруштву“
(BigSociety)каооалтернативикојатребадазамени„сломљенодруштво“
(brokensociety)изазвалајеподозрење,будућиданитиједокрајабило
јасно шта је то „сломљено“ у Британији, нити какво би то „велико
друштво“ требало да буде.Оношто је под тим подразумеваоФилип
Блондназваоје„црвенимторијевством“.СамКамеронјенајавиодаће
38 Истовремено инсистирање на комунитаризму и фаворизовање једнакости и
социјалнеправдеделујудостанепромишљено.Ниједокрајајаснокакосеовизахтеви
могупомиритибудућидапостојањезаједницепретпостављапостојњехијерархије,
ауторитета,искључивања,заједничкогморалаимождачакизаједничкихрелигијских
веровањаиобичаја,даклеуправоонихстварикојеКамероновиконзервативцижеле
даизбегну. 
39 Као што је недавно писао Скрутон, када су опасности „мултикултурализма“
посталесвимаочигледне,никомеђубританскимконзервативциманијебиоспреманда
артикулишеидејуоуједињеном,алиразноликомграђанскомдруштвунаХегеловом,
односноБерковомтра
гу(Scruton,2017).Речјеојаснојалузијидасестранкапоовомпитањуодрекласвоје
традиције. 
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поправити сломљено друштво тако што ће у социјалним реформама
битирадикаланкаоштојебилаМаргаретТачер(O’Sullivan,2013,p.309).
Ако су традиционални, берковски конзервативци били незадовољни
Тачеровом,ималисујошмањеразлогадасеидентификујусастранком
начијемјечелубиоКамерон.40

Каореакцијанаполовичнеинедореченеставовеконзервативаца
поводом ЕУ, имиграције, идентитета и економске политике настала
је УКИП као значајна алтернатива конзервативцима. Такође у време
кампањезаБрегзитпоказалесусејаснепукотинеуоквирупартије,када
јеКамеронподржаваоостанакБританијеуУнији,докседругагрупа
конзервативаца,предвођенаБорисомЏонсоном[BorisJohnson]залагала
заизлазакБританије.41

„Када је током недавног гласања за Брегзит народу
коначнодаташансадапотврдисвојуверуунационални
суверенитет једина идеја која је пала напамет Дејвиду
Камерону и Џорџу Озборну у намери да мистификују
стварбиласулажнаекономскапредвиђања,каодајепрво
лицемножине,ʼмиʼнационалногсуверенитета,несастоји
нуучемудругомнегоутомедабудемобогатиколикогод
јемогуће“(Scruton,2017).

Другимречима,врхстранкепобркаојепитањенационалногиденттета
исуверенитетасапитањемекономскепробитачности,штопредставља
изразоногтрговачкогначинаразмишљањапротивкогасеБеркснажно
бунио. Иронија је у томе да је управо Камерон, који је требало да
представљаотклонодтачеријанскогекономизма,питањесуверенитета,
културе и националне посебности у случају Брегзита редуковао на
економскопитање.ПобедаБрегзита значила јеиКамероновпораз, те
његово повлачење са места премијера, али и нове муке за британске
конзервативце. Наиме, Брегзит шаље јасан сигнал конзервативцима
да је потребно поновно прихватање идентитетске политике,
40 Наравно,постојеидругачијамишљења.ПремаПитеруКингу(King,2011)оношто
јеКамеронрадио јеускладусаберковскимнаслеђем.Такође,види:Geppert,2013,
p.223−227.
41 Са друге стране не треба губити из вида да конзервативна партија барем у
последњихтридесетакгодинаинијепоказивалапревишеидеолошкехомогености,
већјевишепосредикоалицијаразличитихидејаиконцепција.Унутарпартијесевећ
достадуговодеборбеповодомстратешкогусмерењаипартијскефилозофије,апрема
ГепертуименаДизраелииТачерчинедвасупротстављенаполаококојихседебате
крећу(Geppert,2013,p.210).Међутим,оснивањеУКИПиподелапопитањуизласка
изЕвропскеунијепоказалисудасетеразличитеидејеиразличитаусмерењамогу
окренутиједнипротивдругих. 
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укључујући ту и питања имиграције, очувања националне државе и
породице, као и повратак на курс моралне обнове. Сасвим је сигурно
да„саосећајни“и„модернизовани“торијевцинисуустањудаодговоре
наизазовевремена.

МожесерећидајебританскиконзервативизамуХХвекудоживео
дубокукризу.Са једнестране,партијасесведоседамдесетихгодина
окреталаулевоизначајноприближилалабуристима,чактоликодаје
посталанепрепознатљива.Садругестране,покушајМаргаретТачерда
поправистањеиуземљииустранци,имаојеисвојенегативнепоследице
које се пре свега огледају у најмању руку у релативизацији, ако не и
у дефинитивном напуштању, основиних принципа конзервативизма.
НаконТачерове,кризабританскогконзервативизмадостиглајеврхунац.
СвилидеринаконТачеровебилисуопседнутипотребомдасеотресу
њеног наслеђа и етикете „злих конзервативаца“ више него што су
се бринули за принципе конзервативне политике. То је значило
поновноијошснажнијеокретањестранкеулево,преузимањетемаод
лабуристичкепартије,напуштањепоследњихостатакатрадиционалног
конзервативизмаисвођењеполитикенамаркетиншкеслогане.Наравно,
кризабританскогконзервативизма,односногубитакоријентацијеунутар
конзервативнестранкенетребасхвататикао„смртконзервативизма“,
јер чињеница да странка не зна како да се позиционира ништа не
говориоваљаностиилислабостисамихконзервативнихначела.42Ако
конзервативнастранкаиматенденцијудаварасвојебирачеинечини
оношто обећава, каошто сугеришеХиченс, појавиће се можда нека
другакојаћеискреностајатинаконзервативнимпозицијама.Заправо,
можда би се могло рећи да одговор на кризу може доћи само кроз
повратаккоренимаиобновуизворнихначелаконзервативнеполитике,
каоштотосугеришеСкрутон(2017).

Наравно, није реч само о идентитету једне конзервативне
партије. С обзиром на значај Британије за конзервативце, реч
је и о питању које се тиче конзервативизма у целини. Колико је
британски конзервативизам на раскрсници, толико је то случај и
са континенталним. Наиме, као што је приметио Вајсман питање
конзервативизмауXXIвеку јепитањеидентитетаитоудвоструком
смислу. Са једне стане, реч је о очувању конзервативног идентитета
самих партија, док је, са друге стране, реч о борби за очување
појединачних националних држава и националног идентитета.
Топрактичнозначидаконзервативцинемогурачунатинаполитикуу

42 Гринзаступадругачијемишљењекадакажедачакиакојеконзервативнастранка
преживела,конзервативизамније(Green,2002,p.290). 
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којојсесвесводинаменаџментиспин,негодаћеморатидајасностану
уодбранусопственихпринципаиидентитета,штојеопетнераскидиво
везано са одбраном националног идентитета, кулурног наслеђа и
националнедржаве.
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DušanJ.Dostanić
VelizarM.Antić

CONSERVATIVEIDENTITY:BRITISHCONSERVATISMAT
THEBEGENNINGOFTHEXXICENTURY

Summary

AtthebeginningoftheXXIcenturytheBritishconservatismwasat
thecrossroads.Accordingtosomescholars(NoëlOʼSullivan)theConservative
partyfailedtoestablishaclearidentityduringtheelectioncampaignin2010,
whenitreliedinthetalkabouta“brokensociety”andthevaguepromiseof
replacingitbya“BigSociety”.SixyearslaterBrexitcampaignshowedsome
deepdivisionswithintheparty.WhentheconservativegovernmentofDavid
Cameronlegalizedsame-sexmarriagestheoppositioninandoutoftheparty
practicallyraisedaquestioniftheConservativepartydeservethisnameafter
all.Inotherwords,thequestioniswhatmakesthispartyconservative,and
whatdoesitmeantobeconservativeafterall?Inordertoanswerthisquestion
authorsarebeginningwithsomebasicconservativeprincipalsastheywere
presentedbyEdmundBurkeinhisfamousbookReflectionsontheRevolution
inFrance.Ofcourse,itdoesn’tmeanthattherewerenoconservativesbefore
Burke,buthisbookisgenerallyacknowledgedasthemostinfluentialworkfor
theBritishconservativetradition.However,sincetheideologiesaredynamical
systemsandinaconstantinteractionwitharealityitisimportanttofollow
developmentof theBritishconservative thoughtsince the timeofEdmund
Burke. So the second part of the articles dealswith the history ofBritish
conservatismandConservativeparty,with a special emphasison the time
ofMargaretThatcherandherpoliticalprogramme.Fromthatpointauthors
aredealingwithacurrentpositionofthepartyandBritishconservatismin
general.Authorsaretryingtoshowthatthethesisofthattheconservatismhas
nofuture(JohnGray)wasfalse.However,inordertopreserveitsconservative
identityaConservativepartywouldhavetoturnbacktoitsrootsandfounding
principlesastheywereexpressedbyBurke.Startingfromtheseoldpositions
thepartywouldhavetotrygiveanswerstocurrentchallenges.
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БЕЗБЕДНОСНИАСПЕКТИЕВРОПСКЕМИГРАНТСКЕ
КРИЗЕ

Масовне миграције у савременом свету представљају изузетно
значајан друштвени, демографски, економски, али и безбедносни феномен.
Мигрантскакризајепосталавеомаосетљивополитичкопитање,креирајући
интензивнуполитичкуијавнудебатукојапогоршававећпостојећенедостатке
у имиграционом систему широм Европе. У раду се утврђује веза између
масовног прилива становништва са Блиског истока и Африке на европски
континентипојединихбезбедноснихпроблема,попутпорастаксенофобије,
деловањаекспоненататерористичкихорганизацијаитрговинељудима,којa
сесагледавакрозпризмусличностииразликасакријумчарењеммиграната.
Исто тако, објашњене су карактеристике и специфичности безбедносних
реперкусијамигрантскекризе,тесеуказуједајесеријатерористичкихнападау
вишедржаваЗападнеЕвропеподиглапажњубезбедносногсекторананајвиши
ниво,притомоткривајућисвењеговеслабости.Каоједнаодхипотезанаводисе
дајеидеолошко-политичкоделовањерадикалнодесничарскихорганизација
којесупретежноантимигрантскииантимуслиманскиоријентисане,узнатној
мериутицалонапорастксенофобијекодзначајногделастановништваЕвропе,
којесекрозисторијувишепутасусреталосаозбиљниммиграторнимтоковима.
Анализирајућипојединачносвакуоднаведенихбезбедноснихконсеквенци,
ауторинастоједаутврденачинезапревазилажењепроблемакојисунастали
уследприливамиграната,тедаукажудауовомслучајунадлежнеевропске
политичкеибезбедноснеинституцијеморајуделоватипресвегапревентивно,
какомиграцијеуЕвропинебипроизвеленовекризе.

Кључне речи: мигрантска криза, тероризам, ксенофобија, трговина
људима,кријумчарењемиграната.
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Увод

Миграције становништва данас представљају значајан
политички, економски, демографски и безбедносни феномен, те
упечатљив део процеса глобализације. Оне су продукт све већих
глобалних,алиирегионалнихекономскихдисбаланса,којисудовели
до појачане дискриминације по разним основама, али и сиромаштва
и маргинализације великог процента становништва у економски
неконкурентним срединама. Огромно повећање броја становника у
појединимрегионимасвета,углавномнеразвијеним,смањењересурса
(природних, економских и др.), који су неретко узроковали ратове и
активирали замрзнуте конфликте, јаз између богатих и сиромашних,
узроци су све чешћих миграција како унутар једне земље, тако и из
једнеудругудржаву,паирегион.

Узроци миграција могу бити друштвене природе (разне врсте
политичкогнасиљаиполитичкенестабилности,верскенетрпељивости
исл.),економскеприроде(сиромаштво,раднаексплоатација,могућност
стицања већег дохотка у другим земљама), а могу бити и последица
променауживотнојсредини (елементарненепогоде, епидемијеисл.).
Претходних деценија доминирале су економске миграције, док су
данас политичке миграције те које обликују друштвену стварност у
највећемделусвета.

ПремаподацимаУједињенихнација,усветује1990.године154.2
милионаљудиималостатусмеђународногмигранта,2000. годинетај
бројјенарастаона174.5милиона,2010.годинетајбројизносиоје220.7
милиона,докје2013.године,непосреднопремигрантскекризе,усвету
било231.5милионалицасаовимстатусом(DepartmentofEconomicand
SocialAffairs/PopulationDivision,UnitedNations,2013).Од2013.године
у државама чланицама ЕУ регистрован је значајан пораст захтева за
издавањеазила:2013.годинебилоје431.000апликација;2014.годинеовај
бројпорастаојена627хиљада,дабиу2015.и2016.годиниудржавама
ЕУподнетооко1.3милионаоваквихзахтева. (Еurostat,2017).У2015.
години,наврхунцумигрантскекризе,регистрованојеукупно1.046.599
миграната, који су преко више мигрантских рута дошли у Европу
(InternationalOrganizationforMigration,TheUNMigrationAgency,2015).

Последња велика миграција на тло Европе изазвала је велике
потресе на политичком и безбедносном плану, која у комбинацији
са дугогодишњом економском и политичком кризом, те јачањем
националне државена овомконтиненту, прети да уруши, илибар да
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озбиљно редефинише досадашње поимање европског политичког
јединства.Овемиграцијесуувеликојмерипоследицавишегодишњих
транзиционихпроцеса,пресвеганаБлискомистокуисевернојАфрици,
којисурезултиралинајпресеријомарапскихреволуцијаподназивом
„Арапско пролеће“, затим грађанским ратом у Либији и Сирији, те
хуманитарном кризом у појединим државама, посебно у Турској,
Либану и Јордану. Коначно, интервенција појединих чланица НАТО
алијансеуциљусвргавањадиктаторскихрежимауземљамапогођеним
револуционарним превирањима узроковале су јачање постојећих и
формирањеновихекстремистичкихитерористичкихорганизација,које
суприменомрадикалнихмерапремалокалномстановништвуподстакле
миграцијестановништваувеликомобиму.

Дакле,масовнемиграциједобилесунарочитзамахтоком2014.и
2015.године,итокаодиректнапоследицаформирањасамопрокламоване
„Исламске државе“3 на деловима суверених држава Ирака, Сирије
и Либије. Овај међународно непризнати ентитет, самопроглашени
Калифат, је од почетка 2014. године под контролом милитантних
сунитских фундаменталиста, који над припадницима других
националностииконфесија,алииидеолошкимнеистомишљеницимаод
тадавршисистематсконасиљеиприморавастановништводанапусти
своје домове, што додатно компликује фрагментирану безбедносну
политикунаевропскомконтиненту.Иакојеспоразумизфебруара2016.
године,измеђуЕУиТурскерезултираозатварањемзападно-балканске
руте, недостатак адекватног одговора од стране влада ЕУ оставио је
стотинехиљадаразнихкатегоријамигранатаунедефинисаномправном
статусу,штоможеузроковатиразличитебезбедноснепроблеме.

Терористичкинападиипорастксенофобије

Због масовне имиграције након Другог светског рата,
западноевропскеземљесупосталемултикултурнезаједнице.Собзиром
натодајевећинаимигранатадошлаизмуслиманскихземаља,умногим
државамазападнеЕвропеисламјепостаодруганајвећарелигијанакон
хришћанства.4 Сходно томе, надлежне међународне институције су
претходнихдеценијадонелениздокуменатакојимсерегулишеправни
статусмигранатаичијомимплементацијомсенастојепревазићинегативне
3 IS−IslamicState;ISIS−IslamicStateofIraqandSyria;ISIL−IslamicStateofIraqand
theLevant. 
4 Освакојпојединачнојевропскојземљи,видети:JørgenS.Nielsen,SamimAkgönül,
AhmetAlibašić,BrigitteMaréchalandChristianMoe(ed.),YearbookofMuslimsinEurope
Vol.2.Brill,2010. 
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последице миграторних токова. У том контексту, на међународној
конференцији у вези популације и развоја, одржаној 1994. године у
Каиру,усвојенјепрограмакцијегдесеупоглављуXнаводидаћедијалог
„[...] повећати вероватноћу да миграције имају позитивне последице
за развој матичних и земаља дестинације миграната” (United Nation
Population Fund, International Cairo Programme of Action, 1994, p. 83).
Нареднегодине,ЕвропскаунијајеуБарселонипокренулапроцессарадње
међудржавамачланицама,укључујућипрограмеMEDAI(Mediterranean
EconomicDevelopmentAssistanceprograms)запериод1995−1999.године
иMEDAII,запериод2000−2005.године,акојисуподржалиекономски
развој кроз повећање слободне трговине и директних страних
инвестиција.У2004.години,ЕвропскакомисијапокренулајеиAENEAS
програм5какобиолакшаласарадњуувезисамиграцијама,нарочито
депортацију илегалнихмиграната.Потом јеЕУ за период 2006−2013.
године иницирала „европску добросуседску политику“ (European
NeighborhoodPolicy –ENP); 2008. године успоставила је партнерства
саАфричким(AfricaEUPartnership)имедитеранскимземљама(Euro
MediterraneanPartnership –EUROMED), док је 2015. годинеЕвропска
комисијаусвојилаЕвропскуагендуомиграцијама(АEuropeanAgenda
onMigration). Акциони планОУН донет уАдисАбеби, 2015. године
дефинисао је „вишедимензионални карактермиграција“ (AddisAbaba
Action Agenda, 2015, UN General Assembly Resolution 69/313, 2015,
p. 50) и фокусирао се на борбу против трговине људима (Micinski
and Weiss, 2016, p. 2). Међутим, хаотично померање великог броја
становништвакојетрајепоследњихгодинауказуједасуконтинуирана
настојања међународне заједнице на амортизовању негативних
реперкусијамиграцијадосададаламинорнерезултате.

Када је у питању актуелна миграција, коју су многи
окарактерисали као нову сеобу народа, најпре су се на напуштање
својих домова из подручја захваћених политичком и економском
кризом одлучиле имућније и образованије категорије становништва.
Реализацијамиграторнихтежњинајпрејебиладоступнаограниченом
броју лица из конфликтних и претконфликтних регија, и то онима
који сурасполагали знатнијимматеријалнимкапиталом.Потомсу се
намиграцијеодлучилесвекатегоријестановништвасаовихподручја,
често без икаквих средстава за живот, док се у последњем таласу
очекује интензивнији долазак активних припадника терористичких
организација,којисууследпораза„Исламскедржаве“навишефронтова
принуђени да напусте матичне земље, те да уточиште, али и освету,
5 Програмзафинансијскуитехничкупомоћтрећимземљамауобластимиграцијаи
азила. 
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потраженаевропскомконтиненту.Собзиромнатодасуекстремисти
и терористи сада помешани са избеглицама, и то углавном са онима
из Сирије и Ирака, пажња безбедносног сектора, али и надлежних
европскихинституцијанарочитојеусмеренакаовојпопулацији,како
бисепредупредиленегативнеконсеквенцекојесеодстранезначајног
делаевропскејавностинајчешћепомињуувезиовепопулације,атоје
страходновихтерористичкихнападаширомконтинента.

Стимувези,истраживањеЕуробарометраспроведеноуновембру
2015. године открило је да 58% грађана ЕУ верује да је имиграција
једаноддванајважнијапитањасакојимасесуочаваЕУ.Безбедносни
проблем је и чињеница да криза са мигрантима индукује нагли
пораст негативних перцепција према овој категорији становништва
у европској јавности, јер је само две године раније, у новембру 2013.
године,имиграцијабилаглавнабригазасамо16%становништвауЕУ
(EuropeanCommission,2015).Истотако,европскаистраживањаувези
медијске презентације азиланата, избеглица и илегалних миграната
показаласудасусеиздиференцираледвеврстевести–мигрантикао
претњаимигрантикаожртве,аконзументиовихвестимогудаизграде
саосећањеиподршкузамигранте,алиистотакодолазиидопораста
захтева за појачаном контролом миграција, депортацију и надзор.
Анализамедијскихнатписастогајеодкључногзначајазаразумевање
моћимедијакојисведочеоактуелнојмигрантскојкризи(Horsti,2016,
p. 16). Поједина истраживања на територији земаља Европске уније
указују да су се ставови јавностипопитањуприхватањамиграционе
популације знатно променили, од значајне отворености у првим
деценијама након Другог светског рата, до данашње подозривости
и сумње у успех адекватне интеграције ове популације у европско
друштво, што може произвести различите безбедносне претње у
дoносу на ову популацију.Док су земље попут Израела и већине
земаља Блиског истока окренуле леђа избеглицама, поједине земље,
попут Мађарске, одговориле су директним насиљем и подизањем
ограда. Актуeлни мађарски премијер је упозорио да неконтролисани
прилив миграната прeти „[...] лицу eврoпскe цивилизaциje“ кoje
,,[...]никaдaнeћeбитикaквojeсaдa“.Oнjeдoдaoида,,[...]нeмaпoврaткa
из мултикултурaлнe Eврoпe, ни кa хришћaнскoj Eврoпи, нити кa
свeту нaциoнaлних културa“ (Kern, 2015). С тим у вези, треба имати
увидудајепроцесунутрашњегзатварањапонационалнимшавовима
симболично заокружен још 2012. године, готово синхронизованим
изјавама челника три највеће државе у ЕУ (Немачке, Француске и
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Велике Британије), који су тада изјавили да је мултикултурализам
у њиховим земљама неприхватљив (Самарџић, 2013, стр. 74).

ПоредМађарске,oградесутакођеподиглеиГрчка,итонаделу
својеграницесаТурскомудужиниод10.5километара(Greekreporter,
2013), Шпанија је утврдила ограде ка својим северноафричким
енклавама Сеути и Мелиљи (BBC, 2017), Бугарска је подигла
ограду дугу 33 километра према Грчкој и Турској (Еxpress, 2016).
Немачка je, оптерећена прошлошћу и наслеђем Холокауста, на
мигрантску кризу одговорила са неодлучном гостопримљивошћу,
што је за последицу имало да су поједине европске земље престале
да обрађују захтеве за азил и смањиле накнаде за азиланте. Криза је
директноутицаланапојединебилатералнетензије,итотурско-грчке,
грчко-македонске и српско-хрватске, а поделе у европској јавности
директна су последица схватања о начинима решавања мигрантске
кризе, односно конфронтираних тзв. „Меркел и Орбан доктрина“.
Усептембру2015.годинесууПрагупредставнициВишеградскегрупе
(Мађарска,Чешка,СловачкаиПољска),одбилепланЕвропскекомисијео
прерасподелимигранатапоквотама.Избегличкакризајеприморала„[...]
Европљанедасесуочесанизомнезгоднихистинаипогрешнихсхватања“
(Ilievski,2016,p.53).

Терористички напади на Мадрид и Лондон у 2004. и 2005.
годинидовелисудопрекретницезазападноевропскадруштваувези
саодносомпремамуслиманскојмањини.Постало је јаснодадогађаји
од11.09.2001.годинеуСАДнисуизоловани,аЗападнаЕвропајетакође
посталаметазаисламскитероризам(Vékony,2014,p.51).Забринутост
доброгделаевропскејавностиувезистранихборацакојисалегалними
илегалниммигрантимадолазеуЕвропу,показаласеоправданомнакон
вишетерористичкихнападауземљамачланицамаЕУтоком2015.и2016.
године.Наиме,уновембру2015.годинеуПаризујеизвршенонеколико
координиранихтерористичкихнапада,анаместунападауконцертној
хали у Батаклану на телу бомбаша самоубице пронађен је сиријски
пасош.Потомсуфранцускеигрчкеснагебезбедностиутврдиледа је
терористакојијеизвршионападушаоуФранцускупредстављајућисе
каоизбеглица,наконштојеспашенсабродакојијепотонуокодгрчког
острва Лерос, 3. октобра 2015. године, и касније наставио пут кроз
балканскумигрантскуруту(Armakolas,Karatrantos,2016,p.82).Потом,
22.3.2016.године,уБриселусуизведенатрикоординиранатерористичка
напада:дваистовременанападареализованасунабриселскомЗевентем
аеродрому,док је једаннападуследионаконсатвременанапростору
Молбик метро станице у истом граду, близу седишта Европске
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Комисије (Independent,2016).Овинапади,којисуокарактерисаникао
највећиактитероризмауисторијиБелгије,однелисуукупно32живота,
док јепреко300лицабилоповређено (Еxpress,2016).Одговорност за
нападе преузела је терористичка ћелија „Исламске државе“, као знак
одмаздезабелгијскоучешћеусукобимасајединицимаоветерористичке
организације.Истотако,вишеструкинападинаженетокомдочека2016.
годинеуКелнуодстранемиграната,тевеликитерористичкинападу
Берлинукрајемистегодине,којијебиосамокулминацијавишемањих
напада у овој земљи током2016. године, допринели су да се немачка
јавност, која је и до тада била поларизована по питању избеглица,
озбиљнозапитаомогућностимирнеинтеграцијеовекатегоријелицау
немачко,алииевропскодруштво.

Последње две године широм континента дошло је до серије
негативних реакција изазваних огромним приливом миграната:
уништење делова „џунгле“ уКалеу почетком 2016. године6; исељење
колективног центра за мигранте Lycée Jean-Quarré у Паризу 2015.
године7; исељавање и уклањање неформалних логора у железничкој
станицииупарковимауочиЕкспоизложбеуМилану2015. годинеи
сл.Овеактивностисуодстранемигранатаперципираникаосредство
разбијања заједнице и примењивања стратегије исцрпљености.
Многимигрантисутадаизјављивалидасууморнииисцрпљенизбог
честихпресељавањаитакозваних„pushbackактивности“8, алиизбог
континуиранепретњенасиљем,тесталненесигурностиусвакодневном
животу ињихових будућих перспектива уЕвропи (DeVries,Carrera,
Guild,2016,p.6).

Пораст активизма екстремистичких групација у Европи не
мораобавезнода севезује замигрантскукризу.Међутим,радикално
десничарскепартијеискористилесуовукризукакобимобилисалисвоју
базуипроширилиподршкумеђуостаткомстановништва.Стимувези,
политичкипрограми странакарадикалнедеснице, који супоследњих
годинапојачалисвојеприсуствоунационалнимпредставничкимтелима,
али и Европском парламенту, углавном садрже анти-имигрантску и
анти-муслиманску компоненту. Тако је, Грчка суочена са снажним
6 КалејелучкиградуФранцускојназван„џунгла“,гдехиљадемиграната,углавном
изАвганистана,Ирака,ЕритрејеисадаизСирије,готововишеоддесетгодинаживи
уимпровизованимлогорима. 
7 Упитању је неформални центар који је претходно биошкола, и у коме је било
смештено 700‒1000 миграната, а који су присилно исељени у октобру 2015.
године. 
8 МигрантисевраћајууонеземљеодаклесуиницијалноушлинатериторијуЕУ,
чимесенарушавајуњиховаправанаазил. 
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политичкимпритискомодстранерадикалнедеснице,пресвиходЗлатне
Зоре9,којаконстантноорганизујеантимигрантскепротесте,акористи
ијакуанти-имигрантскуреторикууЕвропскомиГрчкомпарламенту.

И „BREXIT“ је у великој мери базиран на анти-мигрантским
страховимаизабринутостиувезиспособностиЕУдауправљакризом.
Стандарднисетанти-мигрантскихаргумената–државнисуверенитет,
безбедност,благостање,националнакултура,тероризамитд.упаковани
суурадикалнуреторикуиколоританполитичкидисплејкрозскупове
ипротесте,иприсутнисуу свимтранзитними земљамамигрантске
дестинације,одГрчкедоНемачке,ВеликеБританијеиДанске(Markovikj,
2016,pp.130‒131).

Кријумчарењемигранатаитрговинаљудима

Кријумчарењемигранатаданаспредстављасамоједанодоблика
кријумчарења,собзиромдасемигрантиуовојнезаконитојактивности
одстранеизвршилацакривичногделапосматрајукаобилокојадруга
роба чијом се нелегалном дистрибуцијом преко границе једне или
више земаља стиче огромна противправна имовинска корист. Дакле,
кријумчарењемигранатапостајеизворогромнихнелегалнихприхода
у више земаља, нарочито у земљама прве мигрантске дестинације,
попут Турске, Грчке, Италије и Бугарске. Рестриктивна миграторна
политикадовелаједозамахаилегалнихактивности,махомвезанихза
кријумчарењемиграната.Овакваполитиканијезначајносмањилаброј
миграната,алиједиректноутицаланатодасумигрантисадаприморани
дакористеалтернативне,многоопаснијеруте,честонелегалнеискупе.

Заразликуодкријумчарењамиграната,трговинаљудимаданас
јеглобалнипроблемкојиподједнакопогађанеразвијенедржаве,државе
у политичкој и економској транзицији, државе захваћене ратним и
послератним кризама, али и економски развијене земље. Mоже се
посматрати у безбедносном контексту, кроз призму организованог
криминалаикршењаљудскихправаувеликомобиму,алиикаопитање
од значаја за глобалну здравствену заштиту, популациону и радну
политику.

Појам трговине људима често се погрешно поистовећује
са кријумчарењем људи. Под кријумчарењем људи, Канцеларија
УједињенихНацијазапитањадрогеикриминалаподразумевакривично
дело које укључује прибављање финансијске или друге материјалне

9 Политичка партија, регистрована 1993. године, а 2005. године је привремено
угашена,дабипоновопочеласарадомумарту2007.године. 
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користи од активности у вези са организовањем или обезбеђивањем
илегалног уласка у државу лица која нису њени држављани или
резиденти(UnitedNationsOfficeonDrugsandCrime–UNODC,2017).
Удефинисањуовогпојма,UNODCсепозиванаКонвенцијуУНпротив
транснационалногорганизованогкриминала10,односноПротоколпротив
кријумчарењамигранатакопном,мореми ваздухом, којипредставља
допуну ове Конвенције.11 Наиме, према члану 3 овог Протокола,
„кријумчарењемиграната“значи„[...]обезбеђивањенелегалногуласка
у државу потписницу лица које није њен држављанин или лица са
сталним боравком, а у циљу стицања, на непосредан или посредан
начин,финансијскеилидругематеријалнекористи“.Под„нелегалним
уласком“, исти Протокол подразумева „[...] прелазак граница без
испуњенихпотребнихзахтевазалегаланулазакудржавупримаоца“.
Кријумчарењеједаклеактивностукомеједноиливишелицапосредује
уилегалномпреласкудржавнегранице,најчешћеузодобрењелицакоје
секријумчари,уовомслучају,објектакријумчарења.

С друге стране, члан 3 Протокола за превенцију, сузбијање
и кажњавање трговине људским бићима, нарочито женама и децом
(Палермо Протокол)12, који допуњава Конвенцију УН против
транснационалног организованог криминала, „трговину људским
бићима“ дефинише као „[...] врбовање, превожење, пребацивање,
скривањеипримањелица,путемпретњесиломилиупотребомсиле
или других облика присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе
овлашћењаилитешкогположајаилидавањаилипримањановцаили
користидабиседобиопристанаклицакојеимаконтролунаддругим
лицем, у циљу експлоатације. Експлоатација обухвата, каоминимум,
експлоатацијупроституциједругихлицаилидругеобликесексуалне
експлоатације, принудни рад или службу, ропство или однос сличан
ропству,сервитутилиуклањањеоргана“.

Ипоредсуштинскихразлика,изизложеногсеможезакључити
дапојмовитрговинаљудимаикријумчарењељудиимајуинекедодирне
10 УсвојенаодстранеГенералнескупштинеУНРезолуцијом55/25,дана15.11.2000.године.
11 КонвенцијаУНпротивтранснационалногорганизованогкриминалаиПротокол
против кријумчарења миграната копном, морем и ваздухом, у Републици Србији
ратификована Законом о потврђивању Конвенције УН против транснационалног
организованогкриминала,СлужбенилистСРЈ–Међународниуговори,бр6/2001. 
12 Протоколјеступионаснагу25.децембра2003.годинеиима152странеуговорнице
(151 држава и Европска унија). Република Србија је ратификовала Протокол 6.
септембра 2001 (ратификован поменутим Законом о потврђивању Конвенције
УН против транснационалног организованог криминала, Службени лист СРЈ –
Међународниуговори,бр6/2001),којијепочеодаважи25.децембра2003.године. 
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тачке, а то су углавном припадници организованих криминалних
група, без којих ове активности нису могуће. Наиме, кријумчарење
људи подразумева илегални трансфер лица из једне државе у другу,
на принципу добровољности, уз новчану надокнаду лицима којa
ту услугу пружају. Код трговине људима елемент добровољности
недостаје,односноиакопостоји,тајпристанакнајчешћепроизлазииз
заблудеилипретње.Поредтога,кодкријумчарењаљудинеопходноје
да лица пређу једну или вишемеђународних граница. За разлику од
тога,кодтрговинељудимажртветокомпроцесатрговинемогу,алине
морају да прелазе државну границу. Илегални мигранти, како током
трансфера, тако и током боравка нажељеној дестинацији идеална су
метазатрговцељудима,јернајчешћепутујубезадекватнихдокумената
исредставазаживот,саслабимилиникаквимпознавањемземљеукојој
желедасенастане.

Проблеми у земљама прве мигрантске дестинације, као што
суГрчка,Италија,ТурскаиБугарска,махомсувезанизанеисправну
регистрацију избеглица због њиховог великог броја и временских
ограничења;затимпроблемјеинедостатаклокалнихпријемнихобјеката,
адекватне опреме за електронске провере података (сиријске путне
исправе немају биометријске и друге облике заштите које спречавају
фалсификовање) и неадекватна повезаност база података. Исто тако,
многи мигранти путују без путних исправа, па је регистрација била
заснована на њиховој сопственој изјави о националној припадности
(Armakolas,Karatrantos,2016,pp.86‒87).

Криминалне организације користе непознавање законских
могућности које су на располагању мигрантима, односно користе
њиховутешкуситуацијунудећиуслугепонесразмерновисокојцени.
Оне укључују услуге као што су транспорт, или фалсификовање
документације, злоупотребу украдених или фалсификованих путних
исправаилидобијањеправихпасошаиливизенаосновулажнепратеће
документације.Напутудоњиховедестинације,многимигрантипостану
жртвеуценеилидужничкогропства,акаснијемогубитиукључениу
плаћањевисокесумекриминалцимакакобирегулисалисвоједуговеиз
страхаоднасиљапремањима,илиизстрахаоддепортацијеодстране
властидржаведестинације,штоихпретвараужртветрговинељудима.

Европска агенција за безбедност граница (FRONTEX), која
је од стране Европске уније основана 2004. године са седиштем у
Варшави, задужена је да кроз техничку подршку и трансфер знања
асистира чланицама ЕУ и државама придруженим шенгенском
простору при управљању њиховим спољним границама, али и
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усклађивању граничних контрола на овом простору. FRONTEX је
токомоктобра2016.године,напретходнипредлогЕвропскекомисије,
прерастао у Агенцију за европску граничну и обалску стражу, са
јачим капацитетима у људству и финансијама. Ова Агенција ће на
адекватнијиначинмоћидаинтервенишеу земљамапрвемигрантске
дестинације,итонапословимаспашавањамиграната,алииповратка
онихкојинемајуправоостанканаевропскомтлу.Такође,Агенцијаима
ингеренциједасарађујесанадлежнимваневропскимслужбамауциљу
разбијањакријумчарскихмигрантскихмрежа.

Обезбеђивање приступа јавно финансираним правним
саветницима и фер процедурама треба да буде приоритет у раду са
мигрантскомпопулацијом,какобисвакокотражиазилимаоприлику
да сењеговслучајупотпуностиправноразмотри,односнодадобије
правовремениадекватансавет.ПоредАгенцијезаевропскуграничну
и обалску стражу, ЕУ преко сопствених механизама треба да донесе
додатнезаконодавнепредлогекојимбисепокрилесвеспецифичности
жаришта,односнокризнихтачаканамигрантскимулазимауЕУ,ида
онибудуусагласностисаПовељомЕУоосновнимправима.

Закључнаразматрања

НајвећемасовнемиграцијеодзавршеткаДругогсветскограта,
уздеценијскуприсутностекономскекризе,утицалесунадруштвене,
политичке и економске односе између европских и суседних земаља,
штосерефлектовалоинабезбедноснисектор.Текућамигрантскакриза
поставља питања на која Европа тренутно нема адекватан одговор, а
идеја европског јединства је тиме поново значајно релативизована.
Оношто јесигурно јетодаћепроблемисамигрантима,билоувези
њиховогприхватаиликаснијеинтеграцијеудруштвобитидеоевропске
будућности.

Када је у питању приметан пораст ксенофобије, можда би
европске државе поново требало да открију своје раније односе са
исламомимуслиманима,којисукрозисторијусвакакоимализаслугаза
креирањетзв.„европскогидентитета“.Реконструисањеовогевропског
идентитета, али и националних идентитета, могло би да створи
социјалноокружењеукомексенофобнеидејенећеиматиплоднотлоза
процват.Међутим,какопојединиауторинаводе,„идентитетисемењају
веома споро“ (Vékony, 2014, p. 63), тако да ће реконцептуализација
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европскогидентитетаподутицајемпојачанихмиграторнихтоковабити
континуиранаактивностнаконтинентуунареднимдекадама.

Какобисередуковалеопасностиодновихтерористичкихнапада,
неопходно је усагласити заједничку европску безбедносну политику
која ће на адекватан начин ојачати сарадњу безбедосног сектора,
његово адекватно финансирање, што би омогућило правовремено
реаговањеукризнимситуацијама.Поредтога,потребанјепаневропски
антитерористичкиоквиркојићенаадекватанначинпремоститиразлике
измеђуслужбибезбедностиунутарземаљашенгенскогпростора,јерје
непостојање одговарајућег система за регистрацију миграната главни
узрок терористичке инфилтрације, али је и додатни ограничавајући
фактор у ефикасном и благовременом превентивном деловању
безбедноснихслужби.

Распоређивање миграната по Европи у складу са правом и
правдом,односнонаначинкојинајмањибројевропскихдржаваоставља
незадовољним, само је решавање сегмента много комплекснијег
проблема. У овом случају треба деловати проактивно, односно
адекватним мултилатералним споразумима утицати на смањење
конфликата у земљама миграторног порекла, а потом омогућити
постконфликтниразвојовихдржавакојећепоновопостатисрединеиз
којихљудинећемасовноодлазитиизбилокојихмотива,већћепостати
земљеатрактивнезаповратакзначајногбројаизбеглогстановништва.

У наредном периоду треба интензивирати настојања да се
успостави дуго очекивани основни оквир за заједничку избегличку
политикуиполитикуазила,какобисесмањиленегативнепоследицесве
израженије појаве кријумчарењамиграната, и јошопасније, трговине
људима. Стога, према анализираним проблемима мора се деловати
пресвегапревентивно,какомиграцијеуЕвропинебипроизвеленове
кризе.Европскеземљеморајупостићи,икаснијепоштоватизаједнички
договор којим би се адекватно искористила средства за ефикасну
заштиту спољних граница.Коначно, пожељно је додатнопобољшање
најпрефинансијске,алииорганизационеиполитичкеподршкеземљама
прве мигрантске дестинације, док је у случају релокације избеглица
неопходан пуни развитак механизама који ће усмерити финансијске
ресурсезадржавечланицекојесуспремнедапонудеуточиштеонима
којимајеоваквапомоћнеопходна.
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MilovanTrbojević,
ZoranMalbašić

SECURITYASPECTSOFEUROPEANMIGRANTCRISIS

Summary

Massmigrationsinthemodernworldrepresentexquisitelysignificant
social,demographic,economic,butsecurityphenomenon.AMigrantcrisis
hasbecomeaverydelicatepoliticalquestion,creatinganintensiveandpublic
debatewhichworsens already existing disadvantages in an immigrational
systemallaroundEurope.Inthisstudytheconnectionhasbeendetermined,
betweenmassmigrationofthepopulationfromtheMiddleEastandAfricato
Europe,andthespecificsecurityissuessuchasincreaseofxenophobia,acting
of terrorist organizations exponents andhuman trafficking,which isbeing
observedthroughtheprismofsimilaritiesanddifferenceswiththesmuggling
ofthemigrants.Inthesamemanner,thecharacteristicsandthespecificities
ofsecurityrepercussionsofmigrantcrisishavebeenexplained,whichshow
thattheseriesofterroristattacksinmultiplecountriesofEasternEuropehave
increasedtheattentionofsecuritysectorstothehighestlevel,whilerevealing
all their weaknesses. One of the hypotheses states that the ideological-
politicalactionofradicallyright-wingorganizations,thatarepredominantly
anti-immigrant and anti-Muslim oriented, has greatly influenced the rise
ofxenophobia ina significantpartof thepopulationofEurope,whichhas
encounteredseriousmigratoryflowsseveraltimesthroughhistory.Analyzing
individuallyeachofthesecurityconsequencesabove,theauthorsaretrying
todeterminewaystoovercomeproblemscreatedbymigrantsflow,andinthe
samemannertopointoutthat,inthiscase,theofficialEuropè spoliticaland
securityinstitutionshavetoactasadeterrentsothatthemigrationsinEurope
wouldnotcreatenewcrises.
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ПОЛОЖАЈИУЛОГАМЕЂУНАРОДНИХИНСТИТУЦИЈАУ
БИХ–ОДПРЕВАЗИЛАЖЕЊАДОСТВАРАЊАКРИЗЕ

УовомрадуауторанализираприродуиосновнекарактеристикеБосне
иХерцеговинекаоспецифичнесложенедржаве(државнезаједнице),тењен
међународнистатусиположајмеђународнихинституцијауњој.Утомсмислу,
акценат је стављен на период послије потписивања Дејтонског мировног
споразума,саосвртомнанајзначајнијепојединостиод1991.до1995.године.
Дејтонскиуставсасвимконтроверзнимизмјенама,асиметричноунутрашње
уређењеБоснеиХерцеговине,терасподјеланадлежностиизмеђуентитетаи
заједничкихорганастварајувеликепотешкоћеуфункционисањуиостварењу
(државних) циљева. С друге стране, међународне институције, на првом
мјестуКанцеларијаВисоког представника, али имеђународни (политички)
волунтаризам појединих држава непосредно ограничавају међународни
субјективитет Босне и Херцеговине, како у међународном праву, тако и у
међународним односима. Међународни ангажман који је у послијератним
годинама имао оправдање због стабилизације и имплементације мировног
споразума,истовременојегенерисаовеликибројкризнихситуација,посебно
упогледупреносанадлежности,директнихпритисакаиуставнихреформи,
а које су све више разбијале тешко постигнут дејтонски консензус између
конститутивнихнарода.Тимпутемсмостиглидоданашњеситуацијеукојој
постоји свемањекохезивнихелемената, а свевишедисфункционалностиу
БиХ.

 Кључнеријечи:БиХ,устав,консензус,међународнеинституције,
високипредставник,међународноправнисубјективитет,дисолуција.
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1.УВОД

БоснаиХерцеговинаје,саправногаспекта,јединственадржава
усвијету,билодапосматрамоњеноунутрашњеуређење,институције,
или пак њен међународноправни статус. У политичком смислу, она
представља ни мање ни више него једну дисфункционалну државу,
која је бременита системским недостацима и сталним политичким
конфликтима.

„Босна и Херцеговина представља специфичну државну заједницу,
какозбогсложеногобликањеногдржавногуређења,такоизбогњеног
специфичног положаја и међународноправног статуса, првенствено
збогутицајамеђународнезаједницеуњој“(Савић,2014,стр.186–200).

Правнополитичка димензија (постојања) Босне и Херцеговине
условљенаје,првоосновнимпитањемњеногraisond’etre,узсвеприсутни
проблем конститутивности Бошњака, Срба и Хрвата, друго, са
функционалногаспектауставноправнипоредакјебездилемеsuigeneris
карактера,штосеконсеквентноодносиинаполитичкисистем,итреће
питањекојесенамећеотварапроблеммеђународногстатусаБиХ,како
у политичком, тако и у правном смислу. Овај статус је специфичан,
посебно у погледу њеног међународноправног субјективитета који
је условљен природом и поријеклом њеног устава и постојањем и
утицајем међународних институција. Такође, хронични проблеми
Босне и Херцеговине су остварење владавине права, успостављање
демократских принципа, питање изградње правне државе и др.
Поред овога,њен положај, с обзиром на окружење и стање у регији,
као и улога и значај Западног Балкана у контексту придруживања
Европској унији, дају додатну димензију овој специфичности
(УставБоснеиХерцеговине).

Напрвоммјесту,specialisкарактерБоснеиХерцеговинеможемо
примијетитиуњеномУставукојипредстављасаставнидио(АнексIV)
Дејтонскогмировногспоразумакаомеђународноправногуговора,којије
закљученувојнојбазиWright-Peterson/Ohio1995.године.Овачињеница
БиХ чини јединственом државом у свијету. Такође,њена унутрашња
конституција као sui generis сложене државе је асиметрична.Овакав,
асиметричан систем је управо успостављен Анексом IV Дејтонског
мировног споразума и као такав представља изузетак у односу на
системе које можемо пронаћи у другим сложеним државама Европе
(Савић,2014,стр.186–200).
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 У Босни и Херцеговини су још од 1992. године присутне
међународне мисије и институције које су успостављене, прво,
резолуцијамаСавјета безбједностиОУН, друго 1995. годинеУставом
БиХ,алиикаснијепосебнимодлукамамеђународнихконференцијаи
специјалнихтијела.Овемисијеиинституцијеформиранесусциљем
рјешавањакризеи стабилизацијеБиХ, теимплементацијеДејтонског
мировногспоразума,штодајепосебнудимензијуспецифичностиБосне
иХерцеговине.Напрвоммјесту,овдјејеријечоцивилнојинституцији
ВисокогпредставникаивојниммисијамаНАТО-а.Надаље,одпосебногје
значајатрансформацијаинституцијеВисокогпредставника,формирање
иположајСавјетазаимплементацијумираињиховнепосредниутицај
направнииполитичкисистемБиХ.

2.ДРЖАВНОПРАВНЕСПЕЦИФИЧНОСТИБОСНЕИХЕРЦЕГОВИНЕ

СпецифичностУставаБоснеиХерцеговинеогледасеиутомешто
оннијеодразвољенарода–непосједујеопшти(формални)легитимитет,
јерјеријечоАнексуIVДејтонскогмировногспоразума,акојипредставља
међународни уговор јавноправног карактера. Поријекло устава као
највишегправно-политичкогактасенеможепронаћиуунутрашњем,
државноправном поретку БиХ,што значи да је формално извориште
постојањаБоснеиХерцеговинеумеђународном јавномправу.Из тог
разлога,највећибројтеоретичарасматрадајеУставБоснеиХерцеговине
sui generis карактера, при чему међуњима постоји консензус да овај
правни актпредставља само темељмирне коегзистенцијеизмеђу три
конститутивна народа у два државотворна ентититета –
Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине2
који оригинерно чине ову сложену заједницу.3
Оваоригинарност сеогледау томештосу свих11 анексаДејтонског
мировновногспоразума,штозначииУставБиХ,каоАнкесIV,парафирали
ентитети, тада Муслиманско-Хрватска Федерација успостављена
Вашингтонским споразумом 1994. и Република Српска настала
1992.године.

Дакле, босанскохерцеговачка заједница постоји на основу
сагласности ентитета који су примарни држаоци (унутрашњег)
суверенитетаидржавних(ентитетских)надлежности.Сдругестране,
2 Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе је донио коначну
одлуку 5. марта 1999. године, а Брчко дистрикт је успостављенОдлукомВисоког
представника8.марта2000.године,каокондоминијумдваентитетаподнепосредним
суверенитетомБиХ.Оовомевишевидјетиу:Савић,М.(2014). 
3 Оовомевишевидјетиу:Поповић,М.(1997)каоиСавић,С.С.(2000).
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конститутивнинародисутикојисуоригинарниносиоцилегитимитета.
Тако су и у Уставу уграђени кумулативно народни легитимитет и
заштитавиталнихинтересанарода,теентитетскисуверенитет,односно
територијалнипринципфункционисањаузаједничкиминституцијама
БиХ.Овосеможепримијетитиууставнимодредбамакоједефинишу
природу, надлежност и функционисање институција. Тако, функцију
шефадржавевршиколегијалниорган,тј.институцијакојасе,сагласно
члануV/1Устава,састојиодтричлана:једногБошњакаиједногХрвата,
којисенепосреднобирајууФедерацијиБоснеиХерцеговинеиједног
Србина, који се, такође непосредно, бира у Републици Српској. У
складусадржавнимуређењемодлукеуовојинституцијиседоносена
специфичанначин.ЧланомV/2УставапрописаноједаћеПредсједништво
Босне и Херцеговине донијети свој пословник, те да они сами могу,
међусобом,именоватипредсједавајућег,односнодаћеупрвоммандату
Предсједништвапредсједавајућибитионајчланкојиједобионајвећиброј
гласова.НаконовогаћеметодизборапредсједавајућегПредсједништва,
путемротацијеилинадругиначин,одредитиПарламентарнаскупштина,
наосновучланаIV/3Устава.Истичлан,V/2тачкац.),предвиђадаћесе
Предсједништвотрудитидаодлукеусвојиконсензусом.Утомсмислу
јепредвиђенаизаштитавиталногинтересаентитетаодредбамауставу
2.тачкед.)истогчлана,гдјејепредвиђеносљедеће:

„ЧланПредсједништвакојисепротивиодлуциможедапрогласидаје
одлукаПредсједништвадеструктивнаповиталнинационалниинтерес
ентитетаначијојтериторијијеонизабран,стимдатоморадаучини
урокуодтридана,одданакадајеодлукаусвојена.Такваодлукаће
се одмах упутитиНародној скупштини Републике Српске, уколико
је таквуизјаву дао члан са те територије; бошњачкимделегатима у
ДомународаФедерацијеБоснеиХерцеговине,уколикојетаквуизјаву
даочланБошњак;илихрватскимделегатиматогтијела,акојеизјаву
дао члан Хрват. Уколико изјаву потврди двотрећинска већина тих
изабраних лица у року од десет дана, пошто им је одлука упућена,
оспоренаодлукаПредсједништванећеступитинаснагу“(УставБиХ,
чланV/2тачкад).

Међутим, одлуке могу да усвоје и два члана Предсједништва
у случају да дође до одступања од процедуре из претходно наведене
одредбе и ако сви напори за постизање консензуса претрпе неуспјех4
(УставБиХ,чланV/2тачкац).Надаље,чланомV/4Уставапредвиђеноје
даћеПредсједништвоименоватипредсједника,односнопредсједавајућег
Савјета министара, који ће ступити на дужност пошто га потврди
4 Оовомевидјетивишеу:Савић,М.(2014). 
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Представничкидомикојићеименоватиминистраиностранихпослова,
министра спољне трговине и друге министре, ако то буде потребно,
којићеступитинадужносткадаихпотврдиПредставничкидом.Истим
чланом, став 5. тачка а.), прописано је да ће Савјет министара бити
одговоран за спровођењеполитикеБоснеиХерцеговинеуобластима
из члана III/1, III/4 и 5Устава Босне иХерцеговине, те да ће једном
годишње подносити извјештаје Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине.5Изворнилегитимитетконститутивнихнародавидљивјеи
уодредбамакојерегулишуфункционисањеПарламентарнескупштине,
која је организована у два дома –Дом народа иПредставнички дом.
Члан IV/1а одређује да ће у Дому народа: „Хрватске и бошњачке
делегате одабрати хрватски односно бошњачки делегати у Дому
народаФедерације.ДелегатеизРепубликеСрпскећеодабратиНародна
скупштинаРепубликеСрпске“(УставБиХ,чланIV/1тачкаa).Надаље,у
истомчлану,став2дефинисаноједаћесеПредставничкидомсастојати
од 42 члана, „[...] две трећине изабраних на територијиФедерације и
једномтрећиномнатериторијиРепубликеСрпске“(УставБиХ,исто).
Такође,чланIV/3гласи:

„Сваки законодавни акт захтеваће пристанак оба дома. Све одлуке
у оба дома доносиће се већином присутних чланова који гласају.
Делегатиипосланицићеуложитинапоредасепостарајудавећина
садржинајмање једнутрећину гласоваделегата, односнопосланика
са територије оба Ентитета [...] Предложена одлука Парламентарне
скупштинеможесепрогласитидеструктивномповиталнеинтересе
бошњачког, хрватског или српског народа већином бошњачких,
односно хрватских, односно српских делегата [...]“ у Дому народа6
(УставБиХчланIV/3).

С друге стране, међународни живот Босне и Херцеговине,
као носиоца државноправног субјективитета у међународном праву,
почиње закључењем Дејтонског мировног споразума 1995. године.
ПријетогаБиХсејављаласамокаотериторијалнифакторумодерним
међународним односима, прво у статусу граничне области у оквиру
Отоманског султатанта, а затим као простор који је био предмет
Аустроугарскеанексије1908.године.Унајвећемдијелу20.вијекаБиХје
егзистиралакаосавезнарепубликаусаставуСФРЈугославије,причему
суњенегранице,уоквируоведржаве,тадапопрвипутибилезванично
одређене. БиХ проглашава независност од СФРЈ на референдуму
1992. године, прегласавањем српског народа као конститутивног.
5 Оовомевидјетивишеу:(Исто).
6 Оовомевидјетивишеу:Савић,С.С.(1999).
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Грађански рат, који је непосредно послије тога услиједио, поред тога
штопредстављавеликутрагедију,ставиојетекуспостављенуЕвропску
зајединцупредвеликеизазовеиштојејошзначајније,отвориојенову
страницу међународног права. Трагедију су непосредно осјетили и
доживјелинародиуБоснииХерцеговини,аЕвропсказаједница,какосе
показало,нијеуспјелатихгодинаадекватноодговоритиовомвеликом
изазову,амеђународноправопослијекризеуБиХ,вишенијеинеможе
битиисто.КакотонаглашаваТомасВајс[Weiss]„[...]двезначајненорме
међународног права су нестале.Међународно утврђене границе нису
више светиња, нити је сецесија незамислива, каошто је досад била“
(1995,стр.196).

У периоду грађанског рата, самопроглашена Република Босна
и Херцеговина постала је чланица Организације Уједињених нација,
упркос томе што су и српски и хрватски народ у њој прогласили
самосталностнадтериторијамакојесувећинскинасељавали.Такосу
упериодуоружаногсукобанатериторијиједнечланицеОУНпостојале
заправотридржавотворнезаједнице–defactoдржавеиједнаформално
међународно призната. То су биле Херцег-Босна, као заједница
већински хрватског народа, РепубликаСрпска, као зајединца грађана
савећинскимсрпскимнародомипросторгеополитичкеСредњеБосне,
којисерестриктивноидентификоваосамеђународнопризнатомБиХ,
са већинским муслиманским-бошњачким становништвом, а који је
истовремено представљао државотворни фактор у геополитичком
смислуифингираојединственостимеђународноправнисубјективитет
БиХнамеђународномплану.7Овакваунутрашњаконстелацијаодноса
прво је промијењена Вашингтонским споразумом 1994. године, када
је створена Муслиманско-Хрватска Федерација (данас Федерација
БиХ),азатимјеунајвећојмјериформализованаДејтонскиммировним
споразумом1995.године,наосновукојегјеусторјенунутрашњиживот
Босне иХерцеговине, а тиме и предодређенњен међународноправни
статус.

Каошто смо већ нагласили, државотворнифактори на основу
којих јеизграђенаБоснаиХерцеговинасудваЕнтитета–Република
Српска и Федерација Босне и Херцеговине, при чему, поред њих,
још постоји и посебна територијална јединица Брчко Дистрикт, са
7  Консензусупогледусуверенитетанадовомтериторијомимеђународноправног
статусаБоснеиХерцеговиненијепостигнутсведо1995.годинеиДејтонскогмировног
споразума,кадасупрекинутаоружанадејствовањаикадасусетриконститутивна
народа,узпомоћСједињенихдржава,ЕвропскезаједницеиРускефедерацијесложила
даформирајузаједничкудржаву.Натајначинје,узгаранте–СРЈугославију(данас
Србију)иРепубликуХрватскуиуспостављенаданашњаБоснаиХерцеговина.
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специјалним статусом кондоминијума. Такође, Босна и Херцеговина
једржаватриконститутивнанарода:Срба,ХрватаиБошњака,штоје
непосредно условило формирање комплексне државне организације
и предодредило успостављање асиметричне подјеле надлежности. У
смислу државног уређења, Босна и Херцеговина посједује, аналогно
асиметричну државноправну арихтектуру у оквиру које су присутне
константне осцилације од задовољења тоталитета интересе сва три
конститутивна народа до истовременог обезбјеђења њеног ефикасног
функционисања.Сдругестране,одређењемеђународноправногстатуса
БиХ,посебноупогледуосновнихправа(држава)ињеногдржавноправног
субјекитивитета у међународном праву, али и Устава чије поријекло
можемопронаћиумеђународномправу, изузетно је сложенопитање.
Поредсвеганаведеног,алиитогаштосеонаналазиупроцесуЕвропских
интеграција, као држава у предкандидатском статусу, у Босни и
Херцеговинијејошувијекприсутнамеђународнацивилнаинституција
–КанцеларијаВисокогпредставника(OHR)сапосебнимовлаштењима
и (одређеним) легислативним надлежностима. У датим историјским
околностимаунутрашњепротиврјечностинисууспјешноразрјешаване,
сједнестране,управозбогприсуствамеђународнеинституције(управе)
исталнихпритисакаиинтересакојисупристизалиизвана,те,сдруге
стране,збогунутрашњегнејединстваиреалнихразлика.ИакојеБосна
и Херцеговина формално међународно призната држава, чланица
Организације Уједињених нација и регионалне организације Савјета
Европе,њендржавноправнистатусумеђународномправујесуштински
упитан.Собзиромнаовеспецифичности,БоснаиХерцеговинасеналази
наполапутаизмеђумеђународнопризнатедржавеинеопротектората
каосавременогобликазависногправноглицасличногдржави.8

8 Неопротекторатисусавремениоблицизависнихправнихлицасличнихдржавама.
Они представљају државне организме specialis карактера који су се почели
конституисати крајем ХХ вијека. То су међународно признате, али не потпуно
конституисане,илипакдеконституисанедржавесадржавноправнимсубјективитетом
умеђународномправу,којиможебитиограничен.Неопротекторатисудржавекојене
посједујуконститутивнеелементедржавности,аимајумеђународнилегитимитет–
специфичанмеђународноправнисубјективитет.Међутим,суверенитетњиховевласти
је доведен у питање, јер је присутна институционализована зависност државних
органа, у смислу подређености посебном вањском режиму или пак, конкретном
обликувластиспољногкарактера.Видјетивишеу:Савић,М.(2014а),каоиСавић,М.
(2016).Осубјективитетуиконкретнимсубјектимамеђународногправавидјетивише
у:Кривокапић,Б.(2011),Деган,В.Ђ,(2000),Shaw,M.N.(2014),Portmann,R.(2010).
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3.ПОЛОЖАЈИУЛОГАМЕЂУНАРОДНИХИНСТИТУЦИЈАУБИХ

БоснаиХерцеговина,ипак,представљаједанјединственсубјект,
какоуунутрашњем,такоиумеђународноправномсмислу,којикаотакав,
има(само)основнеформалнеелементезаунутардржавнуегзистенцију
и остварење капацитета за иступање у међународним односима.Она
измеђународноправногаспектапосједујечетириосновнеспособности
– правну, пословну, деликтну и процесну – које конституишу
државноправни субјективитет у међународном праву. БиХ посједује
општеправоуговарања–iuscontrahendiнаосновукојегможепреузимати
права и обавезе у међународним уговорима, као и право опште
репрезентације–iusrepresentationisпремакојемостварујепредстављање
у иностранству преко својих дипломатских мисија и специјалних
изасланстава. Међутим, Босна и Херцеговина, а с обзиром на све
претходнонаведенеспецифичности,суочавасесавеликимпотешкоћама
у остварењу ових права и потврђивању успостављених капацитета.
Такође,уунутрашњемживотупроблемиуфункционисањусујошвећи.
Узроциоваквепраксесекријунимањенивишенегоусамомнуклеусу
цијелеприче,акојисемогутаксативнонавести:

1. БоснаиХерцеговинаникадапријенијебиладржава,аиисторијски
посматрано, било да је представљала полусамосталну област у
средњемвијеку,илијебилаусаставуОтоманскогсултаната,илипак
АустроугарскеикаснијеСФРЈугославије,увијекјебилапоприште
сукоба народа коју су настањивали овај простор. Појам кризе
је константан за овај простор кроз цјелокупнуњегову историју.
Такојеиданас.Јошод1991.годинеипочеткајугословенскекризе
не постоји консензус у погледу статуса, природе и унутрашњег
уређењаБоснеиХерцеговинеизмеђутриконститутивнанарода,
штојеи једанодглавнихузроказаизбијањеграђанскогратана
овимпросторима;

2. Унутрашњи дискурс, јавно мњење који још од 90-их година не
постоји хомогено, као и уопште односи између конститутивних
народауБоснииХерцеговинисупотпунорадикализовани,што
консеквентно отвара питање постојања, односно не постојања
кохезивних фактора и елемената у сложеном мултиетничком
босанскохерцеговачкомдруштву.Кулминацијаупогледунаведеног
одиграласеуфебруару2017.годинекадасеактуелизовалопитање
ревизијепресудеМеђународногсудаправдеуслучајуБиХпротив
Србије,аштонасопетвраћанапитањеконсензусаилегитимности;

3. Дејтонски мировни споразум је само ријешио питање мирне
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коегзистенцијеиосновнефункционалности.Како јетонагласио
Н.Кецмановић,споразум„[...]представљавододијелницуизмеђу
ратаимирауБиХ“(2007,стр.225).Иако јеовајдокумент,како
смо већ навели, међународни уговор јавноправног карактера,
анексисадржаниуњемупредстављајујединиправниосновпрема
којем БиХ као заједница може постојати. Овдје се још једном
морамовратитинапитањеконсензуза,јерјеДејтонскиспоразум
in toto посљедња ствар око које су се непосредно усагласили
конститутивнинароди;9

4. Дејтонским мировним споразумом успостављен је Високи
представник за БиХ, паралелно са постојећим (оружаним)
мировним мисијама које су доцније еволуирале. Њихов утицај
јеизгодинеугодинурастао.Високипредставникјепрерастаоу
ИнституцијуВисокогпредставника,амировнемисијесупостале
НАТОмисије.ДоцнијесмодобилииВисокогпредставникаЕУкоји
иданас,иакосеналазиупозицијиамбасадорапремадипломатској
легитимацији,посједујеизузетноширокенадлежности;

5. Од закључења Дејтонског мировног споразума, сукоб је
настављен, мада политичким средствима, притисцима,
условљавањима и директном конфронтацијом политичких
платформи, циљева и концепата, опет артикулисаних од стране
три конститутивна народа. У том смислу бошњачке политичке
партије су артикулисале низ кампања за укидање ентитета,
прије свега Републике Српске и пренос надлежности на ниво
заједничких институција. Континуирано се тражила ревизија
Дејтонскогмировног споразума.Увишенаврата су сенаметала
питањауставнихреформиипреносанадлежностиназаједничке
институције.Сдругестране,ентитетскеиницијативесунајчешће
билеблокиране.Иницијативесусвеовегодинепокретанеипред
институцијамаБиХ,акојесусталеизатаквеполитике.Свеовоје
билоотвореноподржано(уједномпериодуипредвођено)одстране
високихпредставника.Врхунацједостигнутподношењазахтјева
БакираИзетбеговићазаоцјенууставностиЗаконаопразницима
РС и Одлуком Уставног суда БиХ о Дану Републике Српске у
јануару2016.године.

9 Послије 1995. године било је неколико случајева у вези са којима је постигнут
консензус,алијеријечопартикуларнимпитањима,каоштосууспостављањедржавне
граничне службе, заједничких оружаних снага, а најновији је усвајање принципа
координације. 
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С обзиром на све наведено, Босна и Херцеговина је и данас
поприште унутрашњих размирица између конститутивних народа
и отвореног спољашњег волунтаризма. Дипломатске мисије у БиХ,
тј.државеслања,увеликопробијајусвојефункцијекојесупредвиђене
чланом3.Бечкеконвенцијеодипломатскимодносима.10Такоамбасаде
појединих држава у БиХ имају активну улогу у тумачењу устава,
креирању политика, консултацијама са опозиционим политичким
лидерима,идр.БосномиХерцеговиномсејошувијекбаведругедржаве
(Савић,2016.б).Такосмо2014.годинедобилитзв.њемачко-британску
иницијативу за обнављање ЕУ перспективе, а која подразумијева
системскереформеидаљепридруживањеБиХЕвропскојунији.Између
осталог,усаопштењутимповодомјенаведено:

„ЊемачкаиУједињенокраљевствоимајувеликупредисторијуснажног
ангажовањауБоснииХерцеговини[...]ЗатосмопредложилидаЕУ
тражидасеполитичарикојестеви(народиуБиХоп.аут.)изабрали
обавежу на два начина: 1. Писменом изјавом којом се обавезују на
спровођење институционалних реформи на свим нивоима државе,
а које су осмишљене да државу учинефункционалнијом и омогуће
јој да ефикасно ради са ЕУ; и 2.Прихватањем обавезе да ће са ЕУ
договоритимапупутазасвеобухватнипланреформинаосновукојег
ће Босна и Херцеговина напредовати на путу придруживања ЕУ,
укључујућииимплементацијуполитичкихиекономскихкритеријума
из Копенхагена. Реформе које предлажемо су уско повезане са
Споразумом за раст и запошљавање, који је објављен почетком ове
године“(Британско-њемачкаиницијативазаБиХ,2014).

Овдје је посебно интересантно да се у саопштењу Велика
Британија и Њемачка обраћају директно народима у Босни и
Херцеговини. Сљедеће године се велики број амбасада у БиХ
придружио изјави Канцеларије високог представника у саопштењу
поводомнасталекризеувезисарадомАгенцијезаистрагеизаштиту

10 Члан 3. БКДО гласи: „Функције дипломатске мисије се састоје нарочито у:
а)представљањудржавекојаакредитујекоддржавекодкојесеакредитује;б)заштити
удржавикодкојесеакредитујеинтересадржавекојаакредитујеињенихдржављана,
у границама које дозвољава међународно право; ц) преговарању с владом државе
кодкојесеакредитује;д)обавештавању,свимдозвољенимсредствима,оусловима
и развоју догађаја у држави кодкоје се акредитује и подношењу извештаја о томе
влади државе која акредитује; е) унапређивању пријатељских односа и развијању
привредних,културнихинаучниходносаизмедудржавекојаакредитујеидржаве
код које се акредитује.“ Текст доступан у: Хаџи-Видановић, В. и Милановић, М.
(2005,стр.64). 
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БиХ(SIPA),11аукојојсенаглашавапостојањенадлежностидржавних
институција.КанцеларијаВисокогпредставникадалајезваничнуизјаву
10.децембра2015.године,укојој,измеђуосталогстојида„[...]правосудне
институцијеиорганизаспровођењезаконанадржавномнивоуимају
надлежностдадјелујуупуномкапацитетунатериторијицијелеБиХ“
(ОХР, Саопштење за јавност, 2015). Овој изјави су се придружиле:
ДелегацијаЕУуБиХ,амбасадеСједињенихдржава,ВеликеБританије,
СР Њемачке, Краљевине Холандије, Краљевине Шпаније, Турске,
Француске, Јапана,КанадеиИталије.ОваквапраксауБиХприсутна
је више од двадесет година.Поред ова два примјера, само постојање
Савјета за имплементацију мира (Peace Implementation Council), гдје
се редовно састају представници држава да разматрају ситуацију у
БиХ,угрожавафундаментедржавностиБоснеиХерцеговине.Додуше,
посљедњих неколико година рад Канцеларије Високог представника
је сведен на праксу из пред-бонског периода, а Савјет данас готово
данипокомпитањунеможепостићиконсензус,штоaprioriсужава
просторзадјеловање.

Међународниполитичкиволунтаризам(држава),сједнестране
и проблем унутрашњег устројства, функционалности као и стално
присуство политичких несугласица, с друге, консеквентно имају и
институционалнеправнополитичкепосљедице.Овдјеморамонагласити
даконтинуитеткризезаправоодређујекохерентностсвихунутрашњих
недостатакаипроблемасавањским,односномеђународнимутицајима.
Криза се наизмјенично подстиче и храни унутрашњим и вањским
политичкимфактором.Из тог разлогаБоснаиХерцеговинаизузетно
тешко остварује своје државнефункције ињени органи готово да не
могуиспунитизадаткезакојесунадлежни.Упроцедуралномсмислу
органиБиХулазеизједнеудругукризувећдужинизгодина.Процедуре
су, саме по себи, сложене што је условљено државним уређењем и
расподјеломнадлежности,причему,неријетко,непостојинипојединачна
воља за њихово провођење. Готово свакодневно се злоупотребљавају
службене позиције и занемарују надлежности, а да за то готово и да
неманикаквеодговорности.Примјерзаоваквуситуацијусупроблеми
који су били присутни у Агенцији за лијекове БиХ, а која је готово
три годинепроводилапроцедуру за,у јавностипознато,усклађивање
цијена лијекова. Радило се о редовној процедури која је требало да
трајенајвишедвамјесеца.Истајестварсапроблемомнабавкепасоша
иаферомкојапотресаАгенцијузаидентификационадокументаБиХ,
каоисапитањемзаштитедомаћихпољопривреднихпроизвођача,што

11 Оовомевидјетивишеу:Савић,М.(2016). 
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јеунадлежностиМинистарстваспољнетрговинеиекономскиходноса
БиХ.Усвемуовоме,мождајенајинтересантнијипримјеркојиилуструје
свеприсутнепроблемеуинституцијамаБиХ–иницијативаизфебруара
овегодинезаревизијупресудеМеђународногсудаправдеуслучајуБиХ
противСрбије.Наиме,БакирИзетбеговић, као чланпредсједништва,
безпретходнепроцедуреиформалнеодлукеколективногшефадржаве
даојеналог(нелегалном)правномзаступникуБиХпредМеђународним
судомправдеСафетуСофтићузапокретањеревизијепоосновуодлуке
суда из 2007. године у овом случају. Тим поводом Предсједништво
БиХ се није ни састајало, што значи да никакве формалне одлуке
државе–странкеуовомспорунијебило.Овопредстављаеклатантно
кршењеУставаБиХиточланаVкојидефинишерадПредсједништва.
Сљедећа ствар која се догодила посебно је симптоматична, јер је
ријеткокадупраксизапамћена.Министариностранихпословајеиздао
директанналог амбасадоруБиХуХагу,МирсадиЧолаковић,на који
сеоглушилаиставиласеуслужбубошњачкогчланаПредсједништва.
Од тада је прошло готово пет мјесеци, а процедура њеног опозива
још формално није ни започета. Суд је одбацио Софтићев захтјев,
а у БиХ нико није одговарао због кршења устава и злоупотребе
надлежности. Ово је јединствен случај, како у унутардржавној,
тако и у међународној пракси, који само илуструје неозбиљност,
нефункционалностинеспособностБиХињенихинституција.

Што се тиче међународноправног субјективитета Босне и
Херцеговине,онсеaprioriдоводиупитањенаосновуњеногДејтонског
статуса и промјена које су извршене непосредно послије закључења
Дејтонског споразума, а којима је измијењен међународни статус
БиХ. Тако је, Анексом Х споразума дефинисано постојање Високог
представника (High Representative). Члановима 1. и 2. Анекса Х ова
институција формирана је да се „[...] помогне примјена мировног
споразума, [...]какобисеолакшаливластитинапористрана“уБосни
и Херцеговини (Дејтонски мировни споразум, Анекс X). Иако већ
самопостојањетаквеинституцијепредстављанепосредноограничење
државности,БиХћеодДејтонскогмировногспоразумадо2002.године
ући у статус зависности и постати неопротекторат и то кроз двије
фазе: 1. формалну, коју карактеришеформалноширење надлежности
међународних институција и мултинационалних војних мисија и
2.фактичку,којасеогледаунепосредномвањскоминтервенционизму
ускладусаовим,накнаднимнадлежностима.Првафаза јетрајалаод
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Дејтонскогмировногспоразумадокраја1997.године,адругаод1998.
до2002.односно2006године.12

Прва фаза сазријевања започета је формирањем Савјета за
имплементацију мира (Peace Implementation Council)13 1995. године –
штојепретходилоусвајањуРезолуције1031(1995)Савјетабезбједности
ОУН,дабибилазавршенапромјеномстатусаВисокогпредставникаи
проширењемњеговиховлаштења1997.године.СамомРезолуцијом,на
основутачке14.аускладусаАнексомI-АДејтонскогмировногспоразума,
одређено је успостављање мултинационалних имплементацијских
војних снага (IFOR) под заједничком командомНАТО-а. У децембру
1996.године,наосновуРезолуције1088(1996)СавјетабезбједностиОУН
истимдржавамабиојеповјеренмандатзауспостављањеновевојнемисије
итзв.стабилизацијскихснага (SFOR).УсвајањеЗакључаканаБонској
конференцији 1997. године представља  завршетак  првефазе. Друга
фаза од 1998. године карактеристична је по активном ангажману
Високогпредставникаузаконодавнимиуставотворнимпроцедурамаи
наметањемУставнихамандманаиЗакона,теодлукамаосмјенивеликог
бројаполитичкихфункционерауРепублициСрпској.Уовојфазисведо
2002.годинеизвршенесу,подпритисцима,великеизмјенеУставаБиХи
пренесенјезначајанбројнадлежностисаентитетаназаједничкеоргане
БиХ.14

СобзиромдајеуБиХдо1995.годиневођенотворенграђански
рат, ове мировне – имплементацијске и стабилизацијске мисије
ОУН, те војнеНАТОмисије су обезбиједилеимплементацијумираи
стабилизацијуиутимпослијератнимгодинамазаистасуималесврху.
Чињеничностањепослије закључењаДејтонскогмировногспоразума
предодредилојепосебанмеђународноправнистатусБиХ.Тешкоммуком
постигнутмирујошувијектурбулентнојдржавиусловиојеиформално
ограничењедржавноправногсубјективитетаБиХумеђународномправу.

12 Оовомевидјетивишеу:Савић,М.(2016). 
13 НаконуспјешногзакључењаДејтонскогмировногспоразума,уЛондонује8.и9.
децембра1995. годинеодржанаКонференцијаоимплементацијимирасциљемда
сезадобијемеђународнаподршказаспровођењеСпоразума.Састанакјерезултирао
успостављањем Савјета за имплементацију мира (Peace Implementation Council).
Савјетзаимплементацијумира(PeaceImplementationCouncil)сесастојиод55земаља
и организација које на различите начине пружају подршку мировном процесу;
обезбјеђујућифинансијскасредства,дајућитрупеусаставтада IFOR-апаSFOR-а,
аоддецембра2004.годинеEUFOR-а,илидиректнопроводећиоперацијеуБоснии
Херцеговини.Видјетивишеу:Савић,М.(2016).
Освемуовомевидјетивишеу:Савић,М.(2016).
14 Освемуовомевидјетивишеу:Савић,М.(2016).
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ОвоограничењеутврђенојеДејтонскиммировнимспоразумоми,како
јебилопредвиђено,сапроцесомстабилизацијесетребалоумањивати,
све до потпуне самосталности државе и ефективног преузимања
надлежностиунутрашњихоргана.Међутим,тосениједогодило.Заправо,
каоштосморекли,између1995.и2002.годинедошлоједододатних
ограничења државноправног субјективитета Босне и Херцеговине.
ТакојеН.КецмановићнагласиодајеБоснаиХерцеговинапосталани
српска,нихрватска,нимуслиманскаидаје1998.годиненадјелубио
„пузећипротекторат“,указујућикакосујоштадакритичариДејтонског
мировногспоразумасматралидајетребало„[...]усамомстартуувести
класичанпротекторат, наметнути сва планиранаполитичка рјешења“
па тек онда расписати прве послијератне изборе, послије чега би се
„[...] највјероватније, стекли потребни услови да домаће демократске
снагепостепенопреузмувласт,односнодаимјестранциупотпуности
препусте“(2007,стр.225).

Потпуно формално ограничење међународноправног
субјективитета БиХ извршено је усвајањем Закључака Бонске
конференције о имплементацији мира у БиХ из 1997. године. Из тог
разлогаоваконференција,какосмовећнавелипредстављапрекретницу.
ПоглављемXIовогдокументадефинисаноједа:

„СавјетпоздрављанамјеруВисокогпредставникадаискористисвоја
крајња овлаштења у регији у вези са интерпретацијомСпоразума о
цивилној имплементацији Мировног споразума, у циљу олакшања
разрјешења тешкоћа путем доношења обавезујућих одлука, кад
он сматра занеопходно,о сљедећимпитањима: а) вријеме,мјестои
предсједавање састанцима заједничких институција; б) привремене
мјерекојеступајунаснагукадстраненисуумогућностидаседоговоре
и које остају важеће док Предсједништво или Вијеће министара не
усвоји одлуку о том питању у складу саМировним споразумом; ц)
другемјереуциљуосигурањаимплементацијеМировногспоразума
уцијелојБоснииХерцеговиниињениментитетима,каоинеометаног
рада заједничких институција. Такве мјере могу укључивати
активностипротивособакојеобављајујавнуслужбуилифункционера
којиизостајусасастанакаизнеоправданихразлогаилизакојеВисоки
представник сматра да нарушавају правне обавезе успостављене
Мировним споразумом или рокове за њихово имплементирање“
(ЗакључциБонскеконференције,1997).

Утврђењем оваквих надлежности, тј. овлаштења, дерогиран
је уставноправни поредак Босне и Херцеговине, а тиме и Дејтонски
мировниспоразумуцијелости.Посебносу„[...]контроверзнеодредбе
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које Високом представнику дају могућност доношења привремених
мјера,каоипредузимањеактивностипротивособакојеобављајујавну
службу“(Савић,2014,стр.173−191).Савјетзаимплементацијумираје
давањемоваквиховлаштењапрекршиосвекогентненормесадржанеу
релевантнимдокументимамеђународногправа.ОвакавстатусВисоког
представникакојијеформулисануБонупротивисесвимдемократским
вриједностима и принципима према којима треба да функционише
модернадржава,причемусунарушениготовосвиприхваћенистандарди
накојимапочивасавременаЕвропа.

Тако  је Босна и Херцеговина од Дејтонског консензуса и
успостављања мирне коегзистенције до 2002. године прерасла у
неопротекторат. Дефинисањем посебних надлежности Савјета за
имплементацију мира, те давањем управљачких капацитетаВисоком
представнику,наосновутзв.бонскиховлаштења1997.године,Боснаи
Херцеговинаједиректнопосталанеопротекторатподпатронатомдржава
окупљенихуСавјетузаимплементацијумира.Високипредставниккао
институција, формално је постао Канцеларија Високог представника
(OfficeofTheHighRepresentative).НатајначиниданассеБиХналазиу
специфичноммеђународноправномодносумултилатералногкарактера
укојемје,сдругестране,вишедржава–неопротекторакојипосредно,
прекоколективногорганауспостављајунамјесничкувластизвана.Oва
намјесничкавластизванајеутјелотворенауправоуКанцеларијиВисоког
представника,причему јеБиХподређенаСавјету заимплементацију
мира.15 Иако је Високи представник одговоран Савјету безбједности
ОУН, његов рад је детерминисан ставовима који се артикулишу у
Савјету за имплементацију мира. Морамо нагласити и чињеницу
да је од грађанског рата прошло више од двадесет година.Мировни
процес је окончан, стабилизација је давно извршена, демократске
легислативе и механизми су усклађени са Европским вриједностима,
БиХјеувеликоупроцесуевропскихинтеграцијаиактивносарађујеса
НАТО-ом.Иако је данасњиховаулогаумањена,Високипредставник
иСавјетзаимплементацијумирајошувијекнепосредноограничавају
државноправни субјективитет БиХ и непосредно угрожавају
њенудржавност.

15 Оовомевидјетивишеу:Савић,М.(2016).
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4.ЗАКЉУЧАК

Општи оквири егзистенције Босне и Херцеговине, одреднице
њеног унутрашњег уређења, као и суштина међународноправног
субјективитета, у пуном смислу те ријечи дефинисани су у садржају
Дејтонског мировног споразума, тј. у одредбама њеног Устава, те
законским прописима које је усвојила Парламентарна скупштина16
(Савић, 2014, стр. 186−200). У самој Преамбули Устава Босне и
Херцеговинеговориседајеонаприврженасуверенитету,територијалном
интегритету и политичкој независности у складу са међународним
правом, да је руковођена циљевима и начелима Повеље Уједињених
нацијаисл.,штоaprioriодређујењенуопредијељеностзапридруживање
породициевропскихдржава,очувањумираистабилности,тестварању
благостањаусвијету.17

Међутим, континуирани унутрашњи политички конфликти,
присилнипреноснадлежности,несистемскепромјенеУстава,проблем
функционисањазаједничкихинституцијаидр.чинеБоснуиХерцеговину
државомкојасеналазидалекоодпрокламованихциљеваивриједности.
Штавише,собзиромнатренутностање,БиХједанаснакоракоддисолуције.
С једне стране, недостатак унутрашњег консензуса без кохезивних
политичких тенденција и општег легитимитета и с друге стране,
постојање стране, тј. вањске власти и велики утицај међународног
политичког волунтаризма директно условљавају дисфункционалност
БоснеиХерцеговине.Присуствомисвевећоминституционализацијом
страневластинепосреднојезапочетпроцесукидањадржавности.„Босна
иХерцеговина, уз присуствоВисоког представника, као институције
намјесничког карактера јесте зависно правно лице слично државама,
онајезаједницадржавотворнихентитетаупокушају,јерјеприсуство
међународне заједнице, свакако чини неопротекторатом“ (Савић,
2016, стр.173−192).Онаћеуовомстатусубитисведоксене затвори
КанцеларијаВисокогпредставника,односноСавјетзаимплементацију
мира и док органи Босне иХерцеговине, с друге стране, не преузму
ефективненадлежностииодговорностзапословекојисупредвиђени
Уставом. У овом процесу равноправност конститутивних народа не
смијебитидоведенаупитање,адискриминацијапобилокојојоснови
морабитизабрањена.Првикораккојисемораначинитијестекоракка

16  НадлежностиПарламентарнескупштинедефинисанесучланомIV/1,2,3и
4УставаБоснеиХерцеговине.Видјетивишеу:Савић,С.С.(1999).
17 ВидјетивишесљедећечлановеУставаБоснеиХерцеговине:III/1а.),б.),ц.),д.),е.),
ф.),г.),х.);IV/4а.),д.);V/3а.),б.),ц.),д.),х.).
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постизању општег консензуса између конститутивних народа. Босна
и Херцеговина мора наставити са својим Европским интеграцијама,
не као неопротекторат, не као дисфункционална држава која потиче
сегрегацијуидискриминацију,што јеурађеноуфебруаруовегодине
предМеђународнимсудомправде,већкаонезависнадржавасапуним
међународноправним субјективитетом, под условом да се у вези с
овим питањем постигне консензус и прихвати легитимитет (и воља)
конститутивнихнарода.Стимувези,уставниоквиркојијеуспостављен
Дејтонским мировним споразумом мора бити полазна основа за
постизање (тог) новог консензуса, којим би се могла успоставити
унутрашњаравнотежаи симетрија уформуликонститутивнинароди
–ентитети–заједничкиоргани=функционалностиједнакоправност,
уз заштитуправанационалнихмањина.Упогледуконститутивности
народа, мора се уважити фактичко стање у ентитетима и извршити
промјена Устава БиХ у складу са резултатима Референдума из 2013.
године, уз поштивање Европске конвенције о људским правима и
слободама и другим међународноправним прописима који обавезију
БиХ у области људских права. Упоредо с овим се свакако мора
промијенитииИзборни законБиХ такодаштопрецизније одражава
вољу грађана који живе на одређеној територији унутар Босне и
Херцеговине и да обезбиједи симетрију, једнакоправност и потпуну
конститутивностнародаузаједничкиминституцијама.Наосновуовога
бисемоглопричатиоунутрашњојкохезијиилегитимитету,којих,од
1995. године, колоквијално речено, данас најмање има. У супротном,
збоговаквогстатусаиперманентнекризе,БоснаиХерцеговинаћеућиу
статусдисолуције,чијепосљедицећебитистварањеновихнезависних
територијаилидржаваипрестанакњенеегзистенције.
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MatejSavić

THEPOSITIONANDROLEOFINTERNATIONALINSTITUTIONSIN
BIH–FROMPREVAILINGTOCRISISCREATION

Summary

BosniaandHerzegovinaisauniquecountryintheworld.Itsnatureisa
suigenerischaracter.Internalorganisationandlegalorder,relationsbetween
constituent peoples, with external-international influence, predetermines
mostof theproblemsthatBosnia-herzegovinansocietyencounterswith.In
viewofthis,theauthoranalyzesthenatureandbasiccharacteristicsofBosnia
andHerzegovinaasaspecificstate (statecommunity)and its international
status and position of international institutions in it. In the first place, the
issueofthefoundationsofthestatehoodofBosniaandHerzegovinaandthe
problemsof itsdysfunctionality,whichiscausedbythe innerconstellation
in its specificorder, is raised. In thesecondplace, theproblemofexternal
institutional influence iscertainlyopeningup,whichfurtherconditionsall
processes, both inBiH and in the region. It is particularly interesting that
since thebeginningof theYugoslavcrisis, theexternal influencehasbeen
strengthening all the time. In this respect, the emphasis was put on the
period after the signing of theDayton PeaceAgreement,with a focus on
themostsignificantdetailsfrom1991to1995.TheDaytonConstitutionwith
allthecontroversialchanges,theasymmetricalinternalorderofBosniaand
Herzegovina,andthedistributionofcompetencesbetweentheEntitiesandthe
joint(state)bodiescreatedgreatdifficultiesinthefunctioningandrealization
of (state) goals.On the other hand, aswe have already said, international
institutions,inthefirstplacetheOfficeoftheHighRepresentative,butalso
theinternational(political)voluntarismofcertaincountriesdirectlylimited
international personality ofBosnia andHerzegovina, both in international
lawandininternationalrelations.Theinternationalengagement,whichinthe
postwaryearshasbeenjustifiedbythestabilizationandimplementationofthe
peaceagreement,hasatthesametimegeneratedanumberofcrisissituations,
inparticularwithregardtothetransferofjurisdictions,directpressuresand
constitutionalreforms,whichhaveincreasinglybeenwreckedbythehardly
reachedDaytonconsensusamongconstituentpeoples.Wehavereachedthis
path to the current situation inwhich there are increasingly less cohesive
elements,andmoreandmoredysfunctionality,withBosniaandHerzegovina
onestepinthestatusofdissolution.
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МАПЕУМАУНАСТАВИГЕОГРАФИЈЕ

 Циљ рада је указати на значај и могућности примјене графичких
организатора,нарочитомапаума,унаставигеографије.Идејаомапамаума
севежезабританскогпсихологаТ.Бузана,којијеовемапеконципираотако
да идеје и слике радијално излазе из централног концепта,што је у складу
са природном радијалном структуроммозга.Мапе ума семогу нагласити и
обогатитибојамаисликамaдабибилеинтересантније,љепшеиоригиналније.
Оне заузврат побољшавају креативност, памћење и, посебно, евоцирање
упамћеног. Мапе ума се могу израђивати ручно или уз помоћ рачунарских
софтвера.
 Истраживањасупоказаладасумапеуманарочитозначајнезаразвој
активненаставеиидууприлогразличитимстиловимаучењакодученика.У
раду је коришћенметодтеоријске анализеразличитеметодичке,педагошко-
дидактичкеипсихолошкелитературе,којајепоказаладамапеумаимајувелики
значај код правилног формирања географских појмова, бољег разумијевања
географских садржаја, развоја способности критичког мишљења, развоја
креативности,оригиналности,мотивације,бољекомуникације,економичности
унаставиисл.

Кључнеријечи:мапеума,наставагеографије,активнанастава.

Увод

 Савременанаставагеографијејеусмјеренанапримјенуактивних
метода учења. Активност ученика у свим фазама наставе и учења
(Сузић,1999),теусмјереностнадијетекаоцјеловитуличност(Ивићи
др.,2001)некесуодглавнихкарактеристикаактивненаставе.Активно
учењеобухватаменталнеактивности,алииширокспектарсвихврста
активностикојемогудопринијетибољемиквалитетнијемовладавању
знањима (Живковић, Јовановић, 2008, стр. 258). Веома важне методе
унаставигеографије јесуграфичкеметоде.ПремаВранковићу(2014),
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графичким се предочавањем наставни садржаји из географије на
релативноједноставнијиимногоприхватљивијиначинтрансформишу
узнањаиспособностиученика.Штерц(1990,str.7)наводидаразлози
примјенеграфичкихнаставнихметодаунаставномпроцесупроизлазеиз
потребезафункционалном,интензивном,рационалном,економичном,
савременом и научно утемељеном наставом. Вук (2009) истиче да су
графичке методе у настави географије значајне за стицање трајности
знањаиочигледностунастави, гдјепосебноистиче значај сликовних
или нелингвистичких приказа, који се стварају уз помоћ графичких
организатора.
 Циљ овог рада је указати на значај примјене графичких
организатора, нарочито мапа ума, у настави географије. Графички
организаториседанасразличитосврставају:одстратегијеучења,метода,
техникедоалатазаприказивањезнања.Мапеумасунарочитозначајне
заразвојактивненаставеиидууприлогразличитимстиловимаучења
код ученика. У раду је коришћен метод теоријске анализе различите
методичке, педагошко-дидактичке и психолошке литературе, која је
показала да мапе ума имају велики значај код правилног формирања
појмова,бољегразумијевањагеографскихсадржаја,развојаспособности
критичкогмишљења,развојакреативности,оригиналности,мотивације,
бољекомуникације,економичностиунаставиисл.

Појамиврстеграфичкихорганизатора

 Графичке методе у настави обухватају различите технике и
алате,ауњихспадајуионекојеслужезаорганизацијуипрезентовање
наставних појмова и знања. Алберг [Åhlberg] (2013, str. 27) наводи
да сe данас веома често користе различите врсте алата за графичко
приказивањезнања.Честосеистиназивкористизаразличитеметодеи
технике,штоможебитизбуњујуће.Оннаводидасекористеназивикао
нпр.концептуалнемапе,мапеума,паук-мапе,паук-дијаграми,груписање
идр.Каодвијенајчешћекоришћенеграфичкеметодезапрезентацију
знањаАлбергнаводиНоваковеконцептуалнемапеиБузановемапеума.
ПремаСтанојловићу(2010)заграфичкеорганизаторесуприхватљиви,
у духу нашег језика, називи мапе ума, појмовне мапе, асоцијативни
дијаграмиикогнитивнемапе.Станојловић (2009) замапеуманаводи
дасуметодактивногучења,алидабибилештоефикаснијеунастави
неопходно је дефинисати структуру садржаја, одредити изворе знања
засвакудидактичкуцјелину,одредитиначинеповезивањадидактичких
цјелина,дефинисатиактивностинаставникаиактивностиученика.
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 Када је ријеч о настави географије, поредмапа као графичких
организатора,требанапоменутидапостојеименталнеиликогнитивне
мапекојепредстављајументалнесликепростораизначајнесузаразвој
просторног мишљења и способност оријентације у простору. Ово
мапирањесудефинисалиДаунсиСтиа[DownsandStea]каоментално
иликогнитивномапирањекојејепроизводнизапсихолошкихпроцеса
којирегиструју,шифрирају,похрањују,апотом,узпомоћума,декодирају
свеинформацијеонашемсвакодневномпросторномокружењу(Downs,
Stea,1973).Овементалнеиликогнитивнемапесетемељенаодређеној
субјективној перцепцији стварности зависно од претходног искуства,
мотивацијеиспособностиличностипајесликапросторакојасествара
уумучестодругачијаодстварнеслике.
 Удаљемдијелурадаћебитиразматранесамомапекаографички
организаторипојмоваизнања,одкојихсенајчешћекористеБузанове
мапе ума и Новакове концептуалне мапe. Посебан осврт ће бити
намапеума.
 Мапе ума су графички прикази код којих су идеје и слике
приказане тако да радијално излазе из централног концепта (Buzan,
Buzan, 1993;Wycoff, 1991). Ковачевић и Сегединац (2007) указују да
сепојмовикодмапаумагранајуодцентралногкапериферним,чинећи
мапуцјеловитом,анацентралнипојамсенадовезујуосталипојмови.
Бузан иБузан (1999) тврде дамапе умафункционишуна исти начин
каоштофункционишемозак.Радијалнаструктурамапаумајеускладу
саприродномрадијалномструктуроммозга,акоришћењебоја,цртежа
инелинеарнихгранаслужизастимулацијуцијелогмозга.Дакле,мапе
умасемогунагласитииобогатитибојама,сликама,шифрамаиилузијом
тродимензионалности,дабибилеинтересантније,љепшеиособеније.
Онезаузвратпобољшавајукреативност,памћењеи,посебно,евоцирање
упамћеног.
 Правећиразликуизмеђуконцептуалнихмапаимапаума,Алберг
(2013) наводи да се концептуалне мапе користе као прецизна метода
за приказ размишљања, док мапе ума представљају мапе асоцијација
приказане уз помоћ „стабла“ асоцијација, не откривајући како су
концепти тачноповезани.Концептуалнамапа је хијерархијскиприказ
којиповезујуважнеконцепте(NovakiGowin1984;Novak,1998).Према
Баду[Budd](2004)кодконцептуалнихмапацентралниконцептјенаврху
мапе,абројнесубкомпонентесуумреженеисподцентралногконцепта.
За разлику од њих, мапе ума представљају радијално распоређене
гранекојесеширеизцентрамапе.Бојеицртежисемогукориститии
кодконцептуалнихмапа,алинемајутаквуулогунаглашавањакаокод
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менталних мапа. За разлику од менталних мапа, концептуалне мапе
наглашавајувезеизмеђуконцепата.

Дидактичко-методичкизначајмапаумаунаставигеографије

 Утемељење такве стратегије учења која би омогућила не само
лакше памћење и разумијевање наставних садржаја, већ и њихово
организовањеиструктурисањепутемграфичкихорганизатора,јављасе
јошукогнитивистичкимтеоријамаучења.Каснијесетаидејаомапама
умавежезаимебританскогпсихологаТонијаБузана[TonyBuzan].
 Поборници когнитивистичких теорија Џ. Брунер [Bruner],
Ж. Пијаже [Piaget] и Л. Виготски [Выготский] придају велики значај
проучавању менталних збивања, а под тим појмом подразумијевају
стицање, прераду, складиштење и дозивање информација. Веома је
битанњиховполазниставдајеиупроцесуучењанајважнијаментална
структураученика,тј.мисаониконцепткојиобухватанесамопретходна
учениковазнања,негоиначинсавлађивањановихпојмова(Вилотијевић,
Вилотијевић,2007).
Усвакојнастави,патакоиунаставигеографије,веомајеважноправилно
формирањепојмова.Ученицитребадаформирајусистемпојмова, јер
премаВиготском (1977) једанпојамможебитипотпуносхваћенсамо
усистемупојмова.Графичкиорганизаторимогуувеликојмјеритоме
допринијети.Заговарајућисмисаонувербалнунаставу,Оусубел[Ausubel]
јекогнитивнуструктурусхватаокаонизустаљениххијерархијскитако
постављенихпојмоваиидејада јенајопштијинаврху,азатимдолазе
мањеопштипојмови,аонинајконкретнијисуусамојоснови.Оусубел
говорио организаториманапретка, основнимидејамаипојмовимана
почеткучаса,накојетреба„наслонити“новоградиво.Онисумисаона
припремазаучењеитребадаорганизујуструктуру,скелетукојићесе
уклопитиновазнања(Вилотијевић,Вилотијевић,2007).

Један од метода који наставу може учинити ефикаснијом је
визуелно, графичко, представљање наставног садржаја – мапе ума.
Мапе ума су све популарније, будући да је метод учења путем њих
ефикасан,примјењив,убрзаваучењеипоспјешујетрајностзапамћеног
(Чакаревић,2015).Мапаумајеизразбриљантногразмишљањаи,према
томе,представљаприроднуфункцијуљудскогума.Тојемоћнографичко
средствокојеобезбјеђујеуниверзалникључзаослобађањепотенцијала
мозга. Мапа ума може бити употријебљена у сваком аспекту живота
у ком ће побољшано учење и јасније размишљање повећати човјеков
учинак.Мапаумапосједујечетириосновнекарактеристике:
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1.Предметпажњејекристализовануцентралнојслици;
2.Главнетемепредметасегранајуизцентралнеслике;
3. Гране садрже кључни лик или кључну ријеч отиснуту на
придруженојлинији.Темеодмањегзначајасетакођепредстављају
каогранеповезанесагранамавишегнивоа;
4.Гранеформирајуповезану„чворишну“структуру(Buzan,Buzan,
1999,str.48).

 Истраживањаомеморијииучењунаглашавајуважностасоцијација
(Driscoll,2000),асјајнаструктурамапаумасаексплицитнимгранама
заснива сена асоцијацијама.Коришћењебоја заразличитекатегорије
може,такође,појачатиасоцијације.Поредасоцирања,наглашавањена
мапиума,нпр.наглашавање главне гранеинаглашавање слова,може
помоћиуусвајањуинформација(Budd,2004).
 Мапе ума су корисне како за наставнике тако и за ученике.
Велики значај је улога наставника код правилног усвајања појмова и
структурисањазнањаунастави,јеруколикојеосновазнањалажнаили
слаба ондапостојимогућност да се читава структурана крају сруши
идаученикималошерезултате. Зато је доброданаставниккао алат
користимапуума.Наставницимогудакористемапеумакодприпреме
биљежаказапредавање,кодпланирањанаставе,презентацијенаставних
садржајa, код провјеравања знања ученика и код израде пројеката
(Buzan,Buzan,1999,str.213).Користодподучавањаузпомоћмапаума
је вишеструка.Онеповећавајумотивацијуи кооперативност ученика,
уводекреативностиспонтаностунаставу,омогућавајуфлексибилност
коддопуњавањабиљежаказапредавања,омогућавајупостизањебољих
оцјенакодученика,бољеразумијевањепредмета,кориснесу задјецу
„[...]сапотешкоћамауразвоју“(str.220)идр.
 Кодученикапримјенамапаумајенајважнијаприразмишљању
и писању биљежака односно припреми и писању радова, пројеката
или извјештаја и за припрему испита. Мапе ума помажу да се код
ученикаелиминишестресистраходнеуспјеха,ослобађајуасоцијације
за прикупљање нових идеја, појачавају креативност и оригиналност,
доприносеекономичностиувремену,бољојорганизацијииинтеграцији
рада,пројектаилиизвјештаја(Исто).
 Бад(2004)истичедамапеумадоприносеразвојуактивненаставе,
амогуидадопринесуразвојусарадњемеђуученицимарадећиумањим
групама.Ученициактивноучедоксе,стварајућисопственумапуума,боре
саидејама,асоцијацијамаикатегоријама.Такође,наводидакоришћење
мапаумаидеуприлогразличитимстиловимаучењакодученика.Према
значајним истраживањима постоје индивидуалне разлике ученика у
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стиловимаучењанаосновучетиридимензије,атосу:личност,обрада
информација, социјалнеинтеракцијеиметодепоучавања (Claxtonand
Murrell,1987),штоусловљавадасекористеразличитенаставнеметоде
како би се прилагодили ученицима са различитим способностима.
Друга категоризација ученика према стилу учења, ученике дијели на
аудитивне, визуелне и тактилне/кинестетичке ученике (Sarasin, 1999).
Мапеумакаографичкиприказиодговарајувишевизуелнимитактилним
ученицима,докаудитивнимученицимавишеодговарајутрадиционалне
методеуучењу.Визуелниученицизахтијевајувећувизуелнуподршку,
доктактилниученициимајупотребудараденештоконкретнокакоби
научили.

Слика1.Примјермапеумаопроблемуглобалногзагријавања

Извор:https://www.pinterest.com/pin/224054150181166745

 Мапе ума као техника у настави, која у великој мјери може
повећати заинтересованост учесника и њихову жељу за учењем,
могу се употребљавати на традиционалан начин или рачунарским
мапирањем помоћу софтвера који су за то предвиђени (Папић
и др., 2015). Полазећи од тога да је израда мапа ума уз помоћ
компјутерских софтвера данас постала честа код студената,
Станковић и др. (2011) су провели истраживање о мапама ума.
У истраживању је једна група студената поучавана на традиционалан
начин,докјекоддругегрупепримијењенаактивнанаставаузкоришћење
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мапаума.Резултатикојисудобијениишлисууприлогмапаумакоје
доприносе већем нивоу усвајања знања као и већој ефикасности код
израдепрактичнихзадатака.
 Запотребенаставе,наставниксеможеприпремитиинаправити
мапу ума за наставну јединицу као примјер дјеци, помоћу веб-алата
којисувеомаједноставнизакоришћење.Тосунпр.Freeplane,Freemind,
Blumind, Xmind…Bubbl.us. Постоје десктоп апликације за мапирање,
али и оне на мрежи (on line), које омогућавају сарадничко креирање
мапа,њиховодијељењеичувањекаосликеилиунекомдругомформату,
уграђивањеусопственовеб-мјесто(сајт,вики,блог)(Чакаревић,2015).


Закључак

 Мапе ума су графички организатори које се могу успјешно
примијенитиунаставигеографије.Значајнесукодподизањаквалитета
поучавања,учењаимишљења.Учењејебрже,потпунијеизанимљивије.
Мапеумасуграфичкиорганзаторикојиимајуконцептсличанприродној
радијалнојструктуримозга,односноидејеисликесерадијалноширеиз
центрамапе.Онесемогунагласитииобогатитибојамаисликамадаби
билештоинтересантнијеиоригиналније.Истраживањасупоказалада
сумапеуманарочитозначајнезаразвојактивненаставеиидууприлог
различитим стиловимаучења код ученика.Могу сеизрађивати ручно
илиузпомоћрачунарскихсофтвера.
 У настави географије, мапе ума су корисне и наставницима
и ученицима. Наставници могу да користе мапе ума код припреме
биљежаказапредавање,кодпланирањанаставе,презентацијенаставних
садржајa,кодпровјеравањазнањаученикаикодизрадепројеката.Код
ученикапримјенамапа ума је најважнија при размишљањуи писању
биљежакаодносноприпремииписањурадова,пројекатаилиизвјештаја
изаприпремуиспита.

Значајмапаумаунаставигеографијеогледасеусљедећем:

- погоднесузаприказивањегеографскихсадржајагдјесуприсутне
функционалне,структуралнеиузрочно-посљедичневезе;

- лакше се разумију и усвајају појмови јер се презентују у виду
логичкиуређеногсистемагеографскихпојмова;
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- доприносеразвојуспособностианализеикритичкогмишљења;
- повезују претходно и ново градиво, нови појмови се лакше

интегришуувећпостојећисистемзнања,ранијеусвојенипојмови
сеучвршћују;

- доприносеочигледностиунаставигеографије;
- доприносеученичкомстваралаштву,развојумаште,креативности,

оригиналности;
- могу да се користе у обради нових садржаја, у понављању и

провјерипретходнихзнања;
- доприносе већој мотивацији и концентрацији ученика,

самопоуздању ученика, бољој атмосфери у разреду, бољој
комуникацији:

- економичнесуиефикасне.
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MilkaGrmuša

MAPSOFTHEMINDINGEOGRAPHYTEACHING

Summary

 Mindmaps are graphic organizers that can be successfully applied
ingeographyteaching.Theyareimportantinraisingthequalityofteaching,
learningandthinking.Learningwhitmindmapisfaster,morecompleteand
moreinteresting.Mindmapsaregraphicorganizersthathaveaconceptsimilar
tothenaturalradialstructureofthebrain,thatis,ideasandimagesareradially
spreadingfromthecenterofthemap.Theycanbeemphasizedandenriched
withcolorsandpicturestomakethemmoreinterestingandoriginal.Research
hasshownthatmindmapsareimportantforthedevelopmentofactiveteaching
andsupportthedifferentlearningstylesofstudents.Theycanbemademanually
orwithcomputersoftware.Mindmapsareusefulforteachersandstudents.
Theyhavegreatsignificanceintheproperformationofgeographicalconcepts,
betterunderstandingofgeographicalcontent,developmentofcriticalthinking
ability,creativity,originality,motivation,bettercommunication,economics
inteaching,etc.
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УЛОГАРУРАЛНОГРАЗВОЈАНАНЕПОСРЕДНУ
ЖИВОТНУСРЕДИНУ

Наконвишегодинаурбаноцентралистичкогпогледанасвет,рурални
простор поново постаје предмет теоријских расправа и концептуалности.
Последицасвегатогајеуреволуцијисоцијалнемислиидруштвеногразвоја,
где рурална подручја са својом непосредном животном средином постају
све важнији алтернативни животни и радни избор савременог човека у
односунаградове.

У раду се анализира значај ресурса и еколошки аспект развоја
руралногподручја, гдесеуруралнојсрединипроучавајуресурсиипроцеси
оних екосистема у којима човек живи, у складу са непосредном животном
средином,гдесекружнитокенергијеиматеријезатвара,ускладусаприродом.
Сложениодносиизмеђучовекаиприродекоја једетерминисанапривредом,
развојем инфраструктуре, становништвом, рурална средина и еко-село као
њеннајважнијифакторразвоја,имајувеомавеликизначајзаразвојруралног
подручја.


Кључнеречи:руралнасредина,ресурски,еко-село,непосреднаживотна

средина.

1.Увод

 Убрзаноуништавањеприроде,увећавањезагађујућихсредставау
атмосфери,земљиштуиводама,изазваниексплозивниминдустријским
развојемиупотребомсвевећегбројамоторнихвозила,аинерационално
коришћењефосилнихгорива–угља,нафтеиприродноггаса–натерали
су човека да се замисли над својом будућношћу. Да би подигли
продуктивност,пољопривредницикористеенормнеколичинехемијских

1  ljiljanam@ucfak.ni.ac.rs

503



препарата,пестицида,подесетивишепутапрскајувоћеиповрће,што
доспеваухранукојомсечовектрује.Рекесупосталетоликозагађенеда
уњимапостепенозамиреживисвет.Збогнемарногиокрутногчовековог
односа према природи, у нашој непосредној животној средини, све
убрзанијенестајумногебиљнеиживотињскеврсте.

Растомглобализациједолазидоширењаградова,порастаброја
градскогстановништва,асдругестраненапуштањаселаипољопривреде.
Градовисесусрећусбројнимпроблемимазбограстапопулације,док
села остају пуста. Бројни међународни скупови се баве питањима
непосредне животне средине града, његове растуће популације, са
инфраструктурнимидругимпроблемима,аоселусесвемањеговори.
Малибројконкретнихпројекатаговоринештоовизијисела,отомекако
би се ономогло развијати.Међутим, како еколошке теме постају све
присутнијеу јавности,такосесвечешћерасправљаиоселуиономе
што јењегова главнакарактеристика,његовахармонија сприродоми
свимњенимпроцесима.Трансформацијесела,данассеуглавномсводи
на покушај алтернативаца и идеалиста који беже од градске вреве.
Суштинскатрансформацијаселаускобибилавезанаузтрансформацију
пољопривреде, јер се улога пољопривреде на селу све више смањује,
свевишерастебројтуристичкихцентара,пасеможемозапитатидали
је то будућност села, хоће ли се села претворити у хотеле, центре за
рекреацијуиодмориколикоћеселаутаквимусловимауопштеопстати.
Стратегије развоја града увелико ће усмерити развој села, јер многа
питањавезанаузсело,питањасуодрживости,екологијеиздравља,па
изтихразлогаинекевизијеоразвојуруралнесредине,руралногначина
животаируралногстановањаморајупостојати.Руралитетсасвимешто
представљаморасетрансформисати,алиникаконесмедопуститида
пропадне.
Дакле,опасностисупознате,нањихсесвевишеупозорава,нарочито
у последњих пола века, али то није довољно. Потребно је предузети
низмера, како у свимобластимаљудског деловања, такои у погледу
развојаруралнихобласти,дасепроблеминесамоотклоне,негоидасе
превентивноделујекакосенебинипојављивали.Сазнањаоопасностима
сама по себи нису довољна, јер је неопходна промена односа према
животнојсредини.
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2.Руралниразвојињеговзначајзанепосреднуживотнусредину

Појамруралнонијелакодефинисати,историјскигледанопојам
рурално означавао је нештошто се налази изван градских зидина, са
економскогаспектаможеморећидајетооноподручјекојесекористи
за производњу, а са социолошког аспекта, да је рурално средина коју
карактеришејаказаосталостуодносунатехнолошкиикултурниразвој
уодносунаурбанусредину.

Поставља се питање шта данас значи рурално. Велики број
ауторасебавиовомтемомузадњихдвадесетгодина.„Означавајулисе
тимедруштвени,економски,просторниентитет,илијеречосвојственој
комбинацији тих компоненти и феномену који нема јасно оивичене
границеисадржајнукохеренцију“(Жупанчић,2002,31–71).

Рурални развој тешко је дефинисати, а став је Мослија
[Moseley], према којем је „[...] рурални развој дугорочан и одржив
процесекономских, социјалних,културнихиеколошкихпроменакоје
су креиране ради повећања дугорочног благостања читаве заједнице“
(2003,стр.4).

Можемо рећи да рурално и његов развој представља веома
комплексно, друштвено, политичко, економско, еколошко, културно,
односноразвојнопитање.

Руралнипросторутеоријскомсмислузазадатакимаједно–да
нам помогне да разумемо свет у комеживимо.Идеја руралног очито
постојиуколективнојкултурнојсвестимногихцивилизацијаикултура,
атојејединоокочегасенаучницислажу.

Анализирајући релевантне факторе који утичу на брзину, ток
и последице друштвених промена у руралним срединама, контекст
руралногразвојанамналажедаимамоувидуповезаностразличитих
нивоа, анализа и значај карактеристика руралних подручја и њихове
популације. Овај проблем је у науци анализиран из дела аграрне
политике и развоја, а социолог који се бави овим питањем односно
оваквимприступом,наилазинавеликибројдобрихилимањедобрих
објашњења,каоиполитичкихдискусијаомерамаиефектимааграрне
политике,којимасепокушаваобјаснитиовајпроблем.

Нека од значајнијих питања, која се разматрају, односе се на:
„[...] пројектни приступ руралном развоју интегрално спровођење
секторских програма, сиромаштво у руралним подручјимана спрам
модернизације и економског развоја урбаних центара, регионални
рурални развој, еколошка питања, учење из примера добре праксе,
неопходнепроменеуприступуруралномразвоју“(Гсангер,2005).
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Рурални развој као политички концепт проистиче из примене
мера аграрне политике и њених успешних настојања да одговори
на сложене проблеме развоја пољопривреде. Развој села заслужује
пажњу друштвених научника, са назнаком да друштвена потреба за
проучавањемруралногподручјапроизилазиизпотребедасепостигне
и одржи постојаност руралних подручја путем дугорочног очувања
њиховихресурсаиукључивањаусвеукупнидруштвени,привреднии
политичкиразвој.

„Модернеконцепцијеуправљањаодрживимруралнимразвојем
захтевају промену традиционалних организационо-управљачких
структура и веза, што значи да држава треба да дели надлежности,
задатке,активностиифондовесавеликимбројемважнихпартнера.Једну
од таквихформипредстављајууправо јавно-приватнапартнерства, са
циљемдасезаједничкимделовањемунапредилокалниразвој“(Богданов
идр.,2011).

Приприступуруралномразвојутребауважитиставдасерадио
друштвеномпроцесукојијеразличитоддосадашњихцентрализованих
модела планирања, а који је у блиској вези са питањима која се
данас покушавају решавати кроз проблематику регионалног развоја
и децентрализације. Такође, ова питања се покушавају решавати
проблематиком одрживог развоја, у одговарајућим институцијама,
различитимстратегијамаживотаирадапољопривреднихдомаћинстава
кроз улогу цивилног друштва, социјалног капитала, борбе против
руралногсиромаштваидругог.

Руралниразвојпредстављaједнуодкључнихтачакаекономског
развојаодређеногруралногподручјауодносунаразвојпољопривреде
и целокупне економије, а кључни аспект представља запошљавање
становништва и одрживо искоришћавање ресурса које одређено
руралноподручјепоседује.Питањадруштвенеструктуреидруштвених
променауруралнимподручјима,сиромаштва,социјалнеизопштености,
положаја друштвених група, питања становања, функционисања села
као локалне заједнице, локално-регионалног идентитета, културног
наслеђа представљају социо-културну димензију руралног подручја.
Могли бисмо рећи да се тиме уочила комплексност питања руралног
развојаусоциолошкомсмислуито,пресвега,нанивоупланирањаи
разумевања руралног развоја као процеса. Екологија је суштински
повезана са руралним, нераздвојива је од претходних јер људи у
руралним просторима производе свој живот у складу са природним,
докполитичкоинституционалнадимензијајекључна,затоштоуказује
на проблем подизања квалитета живота путем преливања модерних
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достигнућа,индустрије,технологијеуруралнаподручја,аипакускладу
саприродоминепосредномживотномсредином.

Какобисеодредиломесторуралнеекологијеусистемунаучних
дисциплинаињиховодефинисањециљева, сматрамода је неопходно
објаснити појмове, који су битни у процесу дефинисања руралног
подручја и њихов однос са екологијом, а то су: непосредна животна
средина,екологија,еколошкифактор,појамруралогекосистема.

Непосреднаживотнасрединанаједноставнијесеможеобјаснити
као окружење у коме се налази организам. Спољашњи услови који
утичу на раст и развој организма представљају окружење индивидуе,
врста,односнопопулације,укључујућиживотнезаједницеилиљудску
популацију,ацелокупноокружење,физичкоибиолошко,живоинеживо,
природно,култивисаноидограђено,социјално-политичко,културнои
естетско, које је временски одређено у прошлостии будућности.Ово
спољашње окружење у интеракцији је са унутрашњим окружењем
човека,којучинепотребеаспирације,осећања,очекивањаипредставе.
Околинасе,уствари,поистовећујесаживотнимпросторомживихбића
имеђуосновнимкомпонентимаистеучествујуземљиште,вода,ваздух,
животињски свет, па и рурална или урбана средина. Ове компоненте
непосреднеживотнесрединесуумеђусобнојвези.Сапроменомједне
одкомпоненатадолазидопроменаикоддругихелеменатаилиуњиховој
спрези,динамици,штозначидајеуслучајунегативнихутицајамогућа
појава деградационих процеса код других еколошких компонената и
долазидонарушавањадинамичнеравнотежеоколинеилиприроде.

Сложеницаекологија јеизворногрчкитерминукомепрвидео
(еко)потичеодречиеикосштоозначавадом,домаћинство,станиште,а
другидео(логија)означаванауку.Акоседословнопреведеeкологијаје
наукаољудскимстаништима.Данас,међутим,екологијуникoтаконе
дефинише.Терминекологија једоживеовеликугенезу,значењасуму
себогатилаиразуђивалапазатоданаснијелаконаћиправу,потпуну
и прецизну дефиницију. Тај термин први је, у своме делуПриродна
историја стварања, употребио Ернест Хекел [Haeckel], немачки
биолог, 1866. године, који је екологоју дефинисао „[...] као науку о
односима организма и света који га окружује“ (1866, стр. 20).Нешто
касније он истиче да је предмет екологије истраживање међусобних
односа и деловања живих организама и њихове природне околине,
истраживање односа између природних, органских и неорганских
фактора и егзистенције животињских организама у које се убраја и
човек као део природе. Екологија је мултидисциплинарна наука која
се бави проучавањем односа живих организама и њихове средине.
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Она трага за решењима за очување равнотеже између биљног и
животињског света (где спада и човек), са једне стране, и природног
окружења са друге. Такође, тражи решења за очување природних
ресурсакојиуследнеконтролисанеексплоатацијесвевишепресахњују.

Еколошкифакториподразумевајуонеутицајекојинанекиначин
каоспољашњиутицајиусловљавајуживотживихбићаикојимогудабуду
биотички(живабића)иабиотички(неживиелементиоколине)фактори.
Живабићасуусталномконтактусаелементимаунепосреднојживотној
средини,којисуунепосреднојисложенојузрочно-последичнојвезииу
видутогсистемаусловљавајуживисветпростораодређенихдимензија.
Систем еколошких фактора непосредне животне средине обезбеђује
потребнуколичинуенергије,хранљивематерије,подлогуисрединуза
егзистирање,гдеживисвет,такође,утиченаелементеприроднесредине
модификујућињиховекарактеристике.

Екосистем је комплексно структурно-функционално јединство
неживе и живе природе, односно биотопа и биоценозе. Концепт
екосистемауклапа се у систематско схватањеприродеињиховоднос
измеђуорганизмаињеговогфизичкогокружења.Стабилниекосистеми
трпе промене које су везане за еколошкефакторе и за квантитативне
промене живих компонената, помоћу којих се објашњавају сви они
процесикојисуантропогеногкарактераикојикаопоследицаформирања
изграђенеживотнесрединеоптерећујуприроднекомпонентесредине.На
врхухијерархијејебиосфера,целокупноживотноокружењенапланети
земљи, а у оквиру те биосфере постоји неколико већих категорија
животних заједница од којих су ту биоми које обично карактерише
доминантнавегетација,пустиње,тропскешумеилисаване.Биомечине
управоекосистеми,чијесузаједницеживиелементиекосистема–биљке,
животиње и бактерије које се налазе у земљишту, док су абиотичке
компоненте(минералиуземљишту),познатекаоживотнасредина.

Ресурси су у општем значењу, постојеће материјалне и
нематеријалне вредности једне социјалне заједнице које стоје на
располагањуимогубитикоришћенезареализацијуразличитихпрограма
социјалнограда.Постојиподеланаљудскересурсекаоиобјектеили
услугекојизадовољавајунекеодњеговихпотреба,аосновнавештина
у социјалном раду у заједници јесте познавање постојећих ресурса и
њиховоактивирањеукористонихкојиихкористе.Докпојамприродни
ресурс означава појаве, процесе или објекте у природи који утичу на
развојживихбићаињиховуактивност.Људимогудакористеприродне
ресурсекаопотенцијалразвоја,крозвидстановања,исхране,производње
енергије и експлоатацију. Међутим, штете које људи могу да нанесу
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природнимресурсимасуиспољенеувидуболести,природнихнепогода
илиугрожавањанепосреднеживотнесредине.

3.Значајресурсазаруралниразвојињеговаеколошкадимензија

Један од најважнијих појмова за дефинисање руралног
подручјаињеговенепосреднеживотнесрединејересурс.Економијаи
пољопривредакојеузначајнојмеридетерминишуразличитедимензије
развоја руралних подручја, а свакако његову еколошку димензију,
која, по себи, увек има јасну територијалну перспективу, јер рурална
подручјапредстављајулокацијуприроднихресурса,шума,обрадивоги
необрадивогземљишта,биљнихиживотињскихврста,чистогваздуха,
воде, здравља и живота. Захтеви глобалног друштва за сигурношћу
и квалитетом хране, као и све развијенија свест о потреби очувања
животнесрединепредстављајунекеодважнијихглобалнихфактораи
потребазаеколошкиодрживимразвојем.Руралнапопулацијаињихов
односсаприродомсеморапосматратисасоцио-економскогикултурног
аспекта,каоисааспектаутицајањиховогживотаирадананепосредну
животнусредину.

Без намере подржавања концепата руралне идиле, рурална
подручјаипакпредстављајујединоместомогућегповраткасавременог
човекаприродииочувањуеколошкеравнотежеиодрживогуправљања
природнимресурсима.Онаподразумеваимперативглобалногдруштва
са задатком да подстакне одрживи приступ социо-економском
развојуруралнихподручја,стимданеугрозиприроднересурсе,ада
истовремено интегрише руралну економију у националне и глобалне
оквире.Једанодузроказначајнихпроменауживотуруралнихдруштава
представљатрендопадањазначајапољопривредекаквусадазнамо,кроз
деградирање и трајно уништавање природних ресурса, и преласка на
органскивидпољопривреде,асвеуциљуекономскогисоцио-културног
развоја руралних подручја. Економски посматрано, земљишни, водни
и шумски ресурси, представљају неке од кључних ресурса за живот
руралнепопулацијеизапроизводњуздравехране.Вредностибиолошких
и геолошких ресурса основ су социјалног и економског развоја једне
заједнице.Ови ресурси, као обновљиви и необновљиви представљају
градивниматеријалкојиулазиусвакиосновнитипекономскеделатности
итонањенимбазичнимнивоима.

Заштита, очувањеиуправљањеприроднимвредностима, апре
свегакаобиолошкихигеолошкихресурса,језахтевипотребачовекаи
његоводноспремаприроди.Такаводнособезбеђујепотребнухармонију
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измеђучовекаињеговихактивностисједнестранеиочувањеприродеи
њенихвредностисадругестране.

Очувањем ових ресурса, као и биодиверзитета, очуваће се и
идентитет руралног. Зато економске димензије и посматрањаприроде
каоресурса,нијевишеприоритет, јерданассвевишесазревасвесто
потреби другачијег управљања природним ресурсима,што практично
значидаприродаодекономскогресурсапочињемногоозбиљниједасе
прихватакаоколективнодобро–вредност,каоколективнаодговорност.
Необновљивоствећинеприроднихресурсанамећечовечанствупотребу
за другачијим приступом овом важном питању, тако да економија
и екологија више нису раздвојиве. Модернизована пољопривреда,
интензивнокоришћењешумскихируднихбогатстава,воднихресурса
у великој су мери довеле у питање одрживост и очување природних
ресурсаумногимруралнимподручјимаширомсвета.

Стратешка еколошка димензија регионалног руралног
развоја, где поједини аутори наводе следеће кључне елементе, је
идентификацијаодговарајућихтехничкихрешењазаодрживијесистеме
управљањаресурсима,итокреирањеморганизованогоквиразадобро
функционисањелокалнезаједнице.

Обезбеђивање подстицаја за одрживо управљање природним
ресурсимаодговарајућимзаконодавствомисистемомценазаодрживу
производњу и усвајање мултисекторских и мноштва регионалних
перспектива,унутаркојихмогудасеподржеалтернативнемогућности
за остваривање прихода, као део скупа приступа који имају за циљ
ограничавањебројакорисникаресурса.

Социолошкипосматрано,некиодкључнихпроблеманаведениху
овимелементимастратегијеодрживогуправљањаприроднимресурсима
јесу свакако правно институционално регулисање и одговорности за
одрживо управљање природним ресурсима, питање власништва над
ресурсима,системподстицајаицена,алиисистемсанкција.

Лидер иницијативе ЕУ указују „[...] да унапређење еколошке
димензије у одређеном руралном подручју, између осталог, зависи од
карактеристика људских ресурса, постојеће свести, знања и праксе
коришћењаматеријалнихресурса,каоивезаиодносасатржиштима“
(LEADEREuropeanObservatory,1999,р.5).

„То упућују на низ могућих последица које су у вези са еколошким
димензијама територијалног развоја, јер локално становништво по
правилупостајевишезаинтересованозапитањауправљањаживотном
средином, придаје се нови значај постојећим локалним ресурсима,
промовишесеидејаодговорностимноговише,негоидејавласништва
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над тим ресурсима, промовише се идеја да квалитетно животно
окружењеи ангажовањенањеговомунапређењуможедадопринесе
интеграцијизаједницеикреирањуњеногидентитетанаспрамдругих
територија, па чак и креирању нових радних места и регулацији
наслеђенихконфликата“(LEADEREuropeanObservatory,2000,р.6).

Економскиразлозису,увекпримарниињимасеправдајубројни
пропусти у заштити животне средине, јер је сама свест о потреби
заштите животне средине недовољно развијена и она произилази
како из недостатка знања, тако и из одсуства адекватне и ефикасне
институционалнерегулацијеовихпитања.Алиусвакомслучају,правно-
институционалнарегулацијајенужнанамакро-нивоу,атеккаснијена
нижимнивоимаодговорностииулогаразличитихрегионалних,локалних
и других институција.Па зато се ово у еколошком смислу не односи
самона питања загађивањаприродне средине већ и на проблематику
адекватногпросторногпланирањаиразвојамрежанасеља,развојајавне
икомуналнеинфраструктуре,каоипитањаурбанистичкогпланирања
и очувања архитектонско-историјског наслеђа рурарне средине, јер у
недостаткуилинефункционалностиинституционалнихрешења,често
смо сведоци великих проблема у загађивању и деградацији животне
средине.

4.Еко-селокаоједаноднајважнијихфакторарегионалногразвоја

Човекова идентификација са својим окружењем један је од
елементарнихменталнихпроцесакојигадоводеухармоничанодносс
околином.Какојетонемогућепостићиувеликимградовимапотребно
једефинисатипоступкеиметодекојимабисетребалоприступати,jeр
модерновремепочиванаурбанизацијиимождаћебудућностморати
почивати на рурализацији – поштoвању духа места, духа времена и
самоодрживости,какобисеосигураохармоничанодноссприродомкоји
јесеоскојсрединипредодређен,какобисеспречиламиграцијаљудии
осигураоодређенстепенинтеракције.

Тренутне тежње урбаног развоја и сви напори да се очувају
руралнесрединесвојћеврхунацдоживетиимплементацијомтихистих
вредностиусеоскестамбенетипологијеипотпунимбрисањемграница
измеђуселаиграда.Руралнаподручјаопстаћеуобликумалихеколошких
заједница, базираних на одрживости, а за човекову цивилизацију 21.
веку нема веће илузије од међусобне хармоније и живота у складу с
природом.
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„Рурални простор неки виде као руралну идилу успореног ритма
живљења у којој људи раде и следе природни ток догађања. То је
органска заједница у којој људи имају времена једни за друге и где
заузимајуодређеноместоиимајусвојуулогу.Тојесвојеврснизаклон,
бранаодмодернитета“(Shucksmith,2009).

Једанодтаквихзаједница јеиеко-село.Заеко-селонепостоји
тачно одређена дефиниција. Оно је базирано на самоодрживости,
оптимизацији изграђених површина, имплементирању модерних
технологијаипревладавањујазаизмеђуприродеитехнологије,већем
квалитету с мањим трошковима и обнови уместо новој изградњи, а
карактеришу га хумано мерило потпуно опремљених насеља где су
људскеактивностибезопасноинтегрисанеуприроднетоковенаначин
дасутеактивностиздравезачовекаиомогућујуњеговопстанак.

„Рурални је простор престао бити искључиви простор природног
живота, као и простор организованог сељачког аграрног друштва.
Несталојеживотакојисепотврђиваокрозсимбиозусприродом,кроз
равнотежу између становништва и ресурса природе, кроз рад ради
преживљавањаиаутакријулокалнихколективитета“(Mendras,Henri,
1986,рр.293–297).

Концепт неко села обухвата успостављање нових социјалних
односа,рационалнуупотребуводеиенергената,употребурециклираних
грађевинскихматеријалаилионихкојисемогурециклирати,естетски
квалитет,алиинајнижумогућуценуграђевинскихрадова.Еко-селасу
мале стамбене заједнице,њихови становници су активно укључени у
процеспланирањаиизградње.

Економијаекоселабазирана јенаодржавањупољопривредних
екосистемакојипоседујуразноликост,стабилностиснагуприроднихеко
система,тојехармоничнасарадњаприродеичовекакојисвесвојепотребе
(храну, енергију, склониште) остварује на одржив начин, јер људска
цивилизација не може опстати без одрживе пољопривреде. Основни
принципекосела је једнакостљудииосталихобликаживота–човек
невладаприродом,већпроналазисвојеместоуњој,докједругаважна
особина циклична употреба материјалних ресурса уместо линеарног
приступакарактеристичногзамодерноиндустријскодруштво.Еко-села
затокористеобновљивеобликеенергије,компостирајуорганскиотпади
користегазаприхрануземље.Teсносуповезанисапроизводњомздраве
хранеустрогоконтолисанимзатворенимусловима.

Данашњапољопривредазаснивасенаупотребихемијскихђубрива,
хербицида,инсектицида,различитихпољопривредниххемикалија,док
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сеуорганскојпољопривредиизбегавакориштењебилокојехемикалије
која може нашкодити људима и непосредној животној средини или
бићима која су део те околине, а храна коју производи је у складу с
природнимпроцесима,слободнаодгенетскимодификованихорганизама,
хормонаиантибиотика.

Еко-селауузгајивањуорганскехраненебикористилахемијске
пестициде, већ би користила природну ситуацију у којој се корисни
инсекти и остале животиње хране штеточинама, а штеточине које
преживе,циљајупрвослабеиболеснебиљке,уланцуприродногодабира,
такодајакеиздравебиљкепреживљавајуиразмножавајусе.Преживеле
здраве, органски произведене биљке имају тенденцију да се одупру
болестииштеточинама,каоиздраваљудскабићадасемогуодупрети
болести,аоваквапроизводњазаправоутиченајачање,интензивирање
и побољшањебиљакаи доводидо биолошке разноликостии корисна
је за свенас.Такође,иеколошкапроизводњаживотињасеобављана
земљиштимакојасенеобрађујупестицидима.Органскахранајевеома
важназаљудскоздрављеиуборбисгенетикомјединојездравживот
ононаштаможемодаутичемо.Међутим,проблемпорастапопулације
усветунеможедапратиорганскапроизводња јерникаконеможеда
осигурадовољнуколичинухране.
 Претпоставља седаће у будућностипостојатимрежа еко-села
истокакоћеипостојатидоброорганизованамрежавеликихградова,јер
јетопредусловзаостварењестабилностииеколошкеравнотеже.

Иакојеконцепцијаеко-селабазирананатрадиционалномселуи
животуускладусприродом,правоеко-селојепродуктпостиндустрије,
оно укључује модерне тековине, усклађене међуљудске односе,
имплементацију технологија у свакодневни живот. Традиционално
селочесто је строгопатријархално, с лошиммеђуљудскимодносима,
оптерећено тешким радом и остварење таквог живота захтева велике
напоре, где је потребно много времена да се друштво припреми за
такавначинживота.Јошнепостојиниједноместокојејеупотпуности
испунилосвезахтевееко-села,јерзахтеваиспуњењемногихфактора.

513

Улогаруралногразвојананепосреднуживотнусредину



5. Закључак

Екологија руралног развоја је територијална, регионална или
локална,јерсетиче,пресвега,квалитетаживотаиодрживостиресурса
и популације која живи на одређеном подручју, има националну и
интернационалнудимензијуусмислудаочувањенепосреднеживотне
средине не познаје границе. Ефикасним управљањем,  очување
непосреднеживотнесрединенарегионалномилокалномнивоујемного
веће него на глобалном, због популације која живи на том подручју.
Постоји директна могућност утицаја на еколошку конкурентност на
локалномирегионалномнивоу, јер сепроблемруралногразвоја тиче
управо способности оних који ту живе да најбоље искористе своје
окружењепричемусеистовременоосигуравадасењиховиприродни
ресурсиинаслеђечувајуизаследећегенерацијекоједолазе.

Регионалнируралниразвој је везан запотенцијалеипроблеме
са којима се рурална средина суочава, а успех регионалног руралног
развојаједасеприлагодипостојећимиизградиновеинституцијеизугла
економске, еколошке и социјалне оправданости. Еколошка димензија
регионалногруралногразвојапредстављаједанодосновнихфактораза
одрживоуправљањеприроднимресурсима.

Ови поменути фактори у оквиру еколошког руралног развоја,
указују на значајне функције које свако подручје може да произведе,
уколико прихватимо да се одрживи развој у значајној мери заснива
на социјалним актерима, људима и институцијама, као и на јачању
солидарности, идентитета, мотивације и другачијег приступа локалне
популације питањима очуваности непосредне животне околине.
Олакшавању колективних иницијатива и система одговорности и
социјалнадимензијафункционисањалокалнихсеоскихзаједница,која
је у снажној корелацији са осталим димензијама, има за последицу
одређене активности рада актера у одређеном подручју, чиме је
наглашеначињеницаокомплексностипитањаруралногразвојакојаје
удосадашњимполитикамабиладекларативнопоменута,асуштински
неуважена.

Из свега овога можемо да закључимо да је будућност села и
руралногстановањанеизвесна, јер јеселоувекбиловезаноза замљу,
животускладусаприродом,амиданасживимоусветуукомесете
илузијеруше,збогчовечанствачијијеживотбазираннатехнологији.

Постављасепитањегдејетуграница.Питањестановањаускоје
везанозановетрендове,наукуитехнологију.Имплементацијомнаучног
знањаусвимпорамаживота,традиционалнеформеживотасемењају,
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апитањеселапостајеповезаносмногимопштимпитањима.Уусловима
владавинетехнологијесвакимаспектомљудскогживота,тешкојеостати
присебан, не претворити се у пуки алат технологије и задржати дозу
хуманости,атубиселомоглодатисвојдопринос, јермодерневизије
селатеже–успостављањухуманостиуодносима(иархитектонскими
социјалним)ибилобиштетадопуститидаселопропадне.

Турбулентниградскиживотдоживећепромене,алионникаднеће
моћиомогућитионајстепенздрављаиприродностикојијеселоустању
данампружи,алиистотакојебитнодарурализамнесмепреовладатии
центриморајудазадржесвојстатус.
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Summary

Afteryearsofurbancentralistviewoftheworld,theruralareaisonce
againbecomingthesubjectoftheoreticaldiscussionandconceptuality.The
resultofallthisistherevolutionofsocialthoughtandsocialdevelopment,
whereruralareaswiththeirimmediateenvironmentbecomingincreasingly
importantalternativelivingandworkingselectionofmodernmaninrelationto
thecities.Thepaperanalyzestheimportanceofresourcesandenvironmental
impactofdevelopmentinruralareas,whereinruralareasstudyingresources
andprocessesof thoseecosystemsinwhichmanlives, inaccordancewith
the immediate environment,where the circular flow of energy andmatter
is closed, in harmony with nature. The complex relations between man
andnature that isdeterminedby theeconomy, infrastructuredevelopment,
population,environmentandruraleco-villageasitsmostimportantfactorof
development,haveverygreatsignificanceforthedevelopmentofruralareas.
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