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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет ли ков них уметно сти, Бе о град
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КУЛТУРАКАОРАЗБИБРИГА
Сажетак: Рад кри тич ки раз ма тра ути цај до ми нант них мо де ла 
зна ња, лич но сти и обра зо ва ња на дру штве ни став пре ма кул ту
ри и ње ној за сту пље но сти у обра зо ва њу и вас пи та њу. По јед но
ста вље ни пси хо ло шки мо де ли ко ји су тре нут но до ми нант ни у 
обра зо ва њу ви де зна ње као ли не ар но про ши ре ње ме мо ри је, де чи ји 
раз вој као мо де ло ва ње пре ма уло зи од ра слог, а људ ско би ће као 
хо мофа бер, ког ни тив но би ће без емо ци ја и мо ти ва. Ре зул та ти 
ис тра жи ва ња ефе ка та обра зо ва ња, вр шњач ких вред но сти и по
ло жа ја де це и мла дих у обра зов ном си сте му по ка зу ју ја сну по тре
бу за ре фор мом обра зо ва ња. Усло ви су по ве ћа ње пар ти ци па ци је 
де це, по ве ћа ње фон да ча со ва за сло бод не ак тив но сти, умет нич
ке и кре а тив не ак тив но сти и омо гу ћа ва ње да се кул ту ра усва ја 
кроз ства ра ње ак тив ног, ди рект ног, лич ног кон так та са ње ним 
продук ти ма. 

Кључнеречи: обра зо ва ње, умет ност, пар ти ци па ци ја

Зна ње као ли не ар на кван ти фи ка ци ја

Доминантнимоделспецијализованогчовека,директноили
прикривеноприсутанусхватањучовекаданас,подразумева
да је задатак знања дапродре у некупосебну област.Чо
веккојисазнајеипроучава,тако,имазадатакосветљавања
мрачних углова недовољно сазнатих области, он је објек
тивни пионир, прикупља специфичне податке чак и када
онинисудеобилокаквогопштијегнаучног система, ана
лизираих,класификујеипохрањујеунекуодкњигазнања.
Књигазнања,илионоштосхватамокаото,постајеенци
клопедијанабрајања,непрегледаннизпојединачнихчиње
ницаилимикротеорија.Знањесевидикаоуређенскупме
моријскихјединица,анаукапостајеквантитативноширење
појединачног.Систематскопребирањезамењујеерудицијуи
научнурадозналост.Накрајуовогланцаефеката,добијамо
образовнепрограмекојикаоуспешнепрепознајустрпљиве
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набрајачејерјетонеизбежнапоследицамоделазнања(ичо
века)какавуглавномнегујемоданас.

Иза таквог модела човека, назире се још један ефекат на
приступдеци,сазнањеиучењевидимокаоискључивоког
нитивну функцију, когнитивну активност. Имануел Кант
(ImmanuelKant) јеовдеодпомоћијерјевидеочовекакао
системукомесемогупрепознатитрифункционалнаблока
–емотивни,мотивациониисазнајни.Већинанашихфунк
ција,сматраон,нијечистогтипавећподразумевамешавину
функцијаблокова.1Например,усвакојосећајности,колико
год била снажна, постоји елементмисли, препознавање и
интерпретацијаситуацијеукојојсеосећањеодиграва,као
ињенамотивационабојакојајепостављауконтекст.Пси
хологија на овомпланунуди богато пољеналаза који по
тврђујуизузетнусложеностнашихдоживљаја,укојима је
најчешћетешкоилинемогућепрепознатијаснекласе.Нема
сумњедајенашунутрашњисветцеловит,инемасумњеда
нијеједноставан.

Озгуд(Osgood)например,показуједајесвакаречкојуко
ристимобогатанесамоденотативним,друштвеноодређе
ним,наученимкогнитивнимаспектомзначења,негодапри
томесадржимањевидљивислојконотативногсадржајакоји
укључујеемотивниодговор.Уприсуствупојма,кадапоми
слимонанешто, активира се све – не само знање, него и
нашеемоције,успоменеиличнаисторијаупакованауконо
тативниодговоркојизаједносаденотативнимуноси„свету
малом”усвакозначење.Истражујућипољејезика,онутвр
ђуједачакниједноставнеречиникаданеизазивајуунутра
шњиодговорискључивонанивоукогниције.2Каковидимо,
чак ниједна реч, обична реч, није само сазнајни концепт.
Речкојуизговоримоилинакојумислимосадржичитавзна
чењскиспектаркојијенемогућесводитиначистсазнајни
план.Ивишеодтога,речибеже,кажусемиотичари,имају
отворенобимзначења,никаданисудокрајазавршене.3Зна
чење је поље које се гради, човек је бићеширине, говоре
истраживачи.Ипоредтогаштоовознамо,постављамосва
кодневнодецуупозицијугдејеучењесхваћенокаочиста
когнитивнаактивност,значењепојмовајеунапредзадато,а
образовањепостајепроширењезнања.

1 Огњеновић,П.иШкорц,Б.(2012)На ше на ме ре и осе ћа ња,Београд:За
водзауџбеникеинаставнасредства.

2 Osgood,C.E.,Succi,G.andTannenbaum,P.H.(1975)The Me a su re ment of 
Me a ning,Illinois:UniversityofIllinoisPress.

3 Павловић,М.(1987)Го вор о ни чем. Ниш:Градина.
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Чо век као „Хо мофа бер”

Велики део хуманистичке психологије,4 као и велики део
граничних дисциплина (квантна медицина, психологија
свести)сетрудиодапоставицеловитостчовеканацентрал
номестопроучавања.Ипоредтога,каконаиндивидуалном
плану,такоинапланузаједнице,честосеуместохумани
стичког концепта појављује редуковани модел рационал
ногчовека,ho mofa ber,ефикаснобићебеземоција,разум
скамашинабезирационалнихделоваиливишказначења.
Идеаланчовекјеразуман,свестан,будан,логичан,аједини
релевантнипсихичкипроцесисуопажање,меморијаими
шљење.СетимосеДарвинакоји,истражујућиемоцијекод
животиња, претпоставља њихову животињску, архаичну
природунижег типа, верујућидаћемоубудућиметапама
еволуцијебитиослобођениемоција,каоштосмосенекада
ослободилирепа.5Нисмодалекоодмаклиодових заблуда
акопосматрамошколскимоделдететакојеучи:онојевиђе
нокаопредрационалнобиће,неукикандидатзаодраслог,
задатакваспитачаједаразвијењеговоопажање,меморију
имишљењедоодраслогнивоа.Ништавише,тојесвешто
јепотребно.

Путоддетињствапремаодрасломдобупостајеобукаураци
оналнимпроцесима.Детејеученикхо мофа бера,иколико
далекоодмакнеутомпроцесу,тојевећизамишљениефекат
образовања.Каквесупрактичнепоследицередукованогмо
деладететаможемода сагледамоу свакодневној образов
ној пракси, на пример, према међународним стандардима
40–50%ученикакоднасзавршиосновнушколунеписмено.6
Око40%децесе,премапоследњиммерењимаможесврста
тиуфункционалнонеписменеизматематике,доксеефекти
нашегобразовањапрепознајукаоједногодишњезаостајање
одпросекарегије.Истовремено,нашипрограмисудизајни
ранитакодаподржавајуталентеизанемарујурадсаогром
номвећиномученика.Меренистепенунутрашњемотива
ције за рад је значајнонижи коднашихученика, процена
самоефикасноститакође,докјестепенанксиозностизначај
новишинегоштојепросекусвету.42%средњошколацасе

4 Fromm,E.(1966)Čo vjek za se be: is tra ži va nje o psi ho lo gi ji eti ke. Zagreb:
Naprijed;May,R.(1976)The Co u ra ge to Cre a te. NewYork:ABantamBo
ok,W.W.Norton&CompanyInc;Хамваш,Б.(1994)Не ви дљи во де ша ва
ње. Београд:Нова.

5 Огњеновић,П. иШкорц, Б. (2012)На ше на ме ре и осе ћа ња. Београд:
Заводзауџбенике.

6 Про свет ни пре глед – спе ци јал ни број (2010) Лист просветних
радника РепубликеСрбије, Београд:Министарство просвете, науке и
технолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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декларишукаонезаинтересованизанаставуианксиозни,а
14%наставникаспадаунезадовољнеличностикојесеосе
ћајубескорисно.7Свеуочљивијеодступањемоделадететау
образовањуодреалногдететаусветукојисемењајепојава
којајеуниверзална.Некиауторисматрајудајетренутакда
сепризнане у спех обра зо ва ња.8

Показатељи успешности образовања ињене интегрисано
стиудруштвенитренутаксупонекадзабрињавајући,алиих
требасхватитикаосмерницезаевалуацијуиреформисање.
Напитањештабимењалиуобразовању,61%дечијиходго
ворасеодносинаквалитетпрограмаипроцеса.Акосетоме
додајуодговорикојиописујулошусоцијалнуклимуушко
ли,ондаје77,5%проблемаушколивезанозанематеријалне
услове.9Каковидимо,проблеминисупоследицасиромаше
њауматеријалном,негоупсихолошкомсмислу–проблеми
леже у односима између учесника у процесу образовања,
наставницимаинеадекватнимпрограмимаупрвомреду,а
тек после технолошким ограничењима или материјалним
тешкоћама.

Ово јеважнонагласитизбогучесталихкритичкихзахтева
одстранепросветнихрадниканатемуфинансирањаобра
зовањаипосебноњиховихплатауоквируњега,могаоби
сестећипогрешанутисакдајематеријалноитехнолошко
заостајањенепремостивикључнипроблем.Уколикобисе
првоонрешио,говорепросветнирадници,образовањеби
биломогућепобољшати.Али,чиниседасеовдесимптом
проглашаваузроком.Натајначиннаставникоправдавасво
јупасивнуулогукритизераионогакојичекадасеважније
стваридогодедабионондамогаодаихпримени.Тимесе
пропуштаприликазаактивноделовањеасопственапедаго
шка(не)одговорностпреносинадругеактере.Увекјенешто
могуће урадити у „овде и сада” оквирима.Људски однос
нијескуп.

Естет ски став и по тре ба за  
ли ков ном умет но шћу

Последицеконцептачовека,знањаиобразовањапружајусе
насвесегментеприступадециимладима,алинајјаснијесе

7 Павловић,Д.иБауцал,А.(2013)Ре зул та ти ПИ СА Те сти ра ња. Ка кво 
је обра зо ва ње по треб но на став ни ци ма пред мет не на ста ве?,Београд:
Стручнитимзареформувисокогобразовања.20.12.2013.

8 Holzman,L.(1997)Scho ols for Growth: Ra di cal al ter na ti ves to cur rent edu
ca tion mo dels. NewYork: LawrenceErlbaum.

9 Плут,Д.иКрњајић,З.(уредници)(2004)Обра зо ва ње и дру штве на кри
за: до ку мент о јед ном вре ме ну. Београд:ИнститутзапсихологијуФило
зофскогфакултета,Београд.
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сагледавајууобластиобразовањазауметностикреативним
активностима, јер су оне специфичне и захтевају посебан
приступ. Концепт умножавања меморисаног, опонашање
модела или једносмерна комуникација од учитеља према
ученику,нисумоделиуоквирукојихможедасепојави,па
самимтимнинегујеуметностикреативност.Сталнизахте
визапрактичномиоперационалномформулацијомнаставе,
упрвомкоракусукориснијеруносередупроцесобразова
ња.Акосесхватекаокључни,фиксираниуформииобаве
зни(дефинисањеисхода),онитежедапретераноструктури
шупроцесинатајначиносиромашеибанализујуинтерак
цијууобластиусвајањауметности.

Практичне последице су поново видљиве. Једнонашеис
траживањепоказуједапостоји„удвајање”укусакоднаших
студената,једанукуспоказујемокаодруштвенопожељан,а
другијезаистанаш.Научилисмомладетокомрационалног
учењачињеницаоуметностиштајеунашојкултуривред
но,алиуравниличногдоживљајатосењихнетичествар
но,онивишеволенештодруго–китњасто,бучно,украше
но,јако.10Такође,истраживањаликовногукусакодмладиху
Србијипоказујудајепотребазаликовномуметношћуврло
слаба,укусјередукован,упрошћен,11неразликујеособине
уметничкогделавећсеуправљапремаједноставнојемпи
ријскојформули:реалистично+украшено+детаљисано+
колористично+лепмодел=леподело.12Младиљудивеома
реткоулазеугалеријеинемајупотребузатим.Акосене
штовизуелноконзумира,тојеондаповршна,лакочитљива
визуелнапорука.Например,студентиуСрбијиразличитих
профиланајлепшимдоживљавајуреалистичнепејзажеко
јисушарени,личенафотографијуиизазивајупријатност.13
Приправљењуестетскихизбора,нашиспитаник сеупра
вљапремалепотиобјекта–портретјевреданакоприказује
младу,лепудевојкукојајеобученаулепуодећуиимапри
јатанизразлица,пејзаж јелеп јер јелепашумакрозкоју
просијавасунчевзракипријатнојезапосматрање.Запра
во,препознавањеуметничкогјезикатунепостоји,основни

10Škorc,B.,Vuković I.,Stojadinović,D. iMorača, J. (1994)Le po i le po za 
me ne,Beograd:PsihologijaXXVII,str.34.

11Stojilović, I. (2012)Eks pe ri men tal na pro ve ra te o ri je pro ce ne, magistarski
rad,Filozofskifakultet–Odeljenjezapsihologiju,UniverzitetuBeogradu,
Beograd.

12Pejić,B.(2004)Ti po vi cr te ža u li kov noj umet no sti i mo du si estet ske pre fe ren
ci je, magistarskirad,Filozofskifakultet,UniverzitetuBeogradu,Beograd.

13Pejić, B. i Škorc,B. (2009)Uti caj si ste mat skog li kov nog obra zo va nja na 
estet sko su dje nje, BanjaLuka:Naučna i duhovna utemeljenost društvenih
reformi,zbornikradova,Naučniskupovi,knjiga10.
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критеријумјехедоничкитон,степенпријатностикојинеки
визуелниобјекатнуди.

Потребнојепризнати:радисеосасвимнезреломестетском
судунанивоупредшколскогдетета (субјектисубилисту
дентипсихологије,младинезапосленистручњациистуден
ти економије). У таквом распореду укуса најгоре пролазе
модернаи апстрактнауметност. Језиккојимоне говоре је
неуклопивсанаученим,безличним,историографскимста
вомпремаликовној имузичкој уметности какав сенегује
наставомликовнеимузичкекултуреушколама.Нажалост,
овапојаванеприхватањасавременогилиапстрактногјези
кауметностинијелокалнанегоглобалнапојава,иститренд
постојиусвету–публикакојаможедаприхватимодерну
уметностјевеомамалобројна,састојисеодликовнихструч
њака,уметникаипредшколскихдечака.14

Обра зо ва ње за умет ност

Једно скорашње истраживање статуса ликовне културе у
оквирудругихобразовнихпрограма јепоказалода јеовај
предметсхваћенкаосекундаран,небитан,каонекаврстана
чинадасепроведеслободновремеизмеђудругих,важнијих
предмета.Каоисудбинакултуреудруштвеномокружењу,
судбиналиковнекултуреуобразовномокружењујесудбина
разбибриге.Идућистепендаљеуанализи,стварисујошја
сније:уоченајестатистичкизначајнанегативнаповезаност
између општег успеха ушколи које неко дете постиже, и
успеханапредметуЛиковнакултура.15Штовишенекодете
прихватаиволиликовно,тојелошијиђак!Поштоовосма
трамо важним, рецимо још једном исту ствар у огледалу:
штоједетеуспешнијеушколи,мањеволиликовно!

Којисутосуважнипредмети?Важнипредметису,вероват
но,оникојисуускоповезанисакаснијомпрофесионалном
оријентацијомилипрактичнимживотнимзахтевима–био
логија,математика,српскијезик,физика,хемија,историја...
(биологија је овде намерно постављена на првоместо јер
успехизтогпредметапоказујенајвишистепенповезаности
саопштимуспехомдетета).Потребнојепоближеразмотри
типојамважностипрограма.

Погледаћемопоновопрактичниплан.Резултатикојенаши
ученици постижу на нивоу компетенција из наведених,

14Funch,B.S.(1997)The Psycho logy of Art Ap pre ci a tion, Copenhagen:Uni
versityofCopenhagen: MuseumTusculanumPress.

15Кораћ,И.(2013)Ком пе тен ци је на став ни ка ли ков не кул ту ре и мо гућ но
сти њи хо вог пр фе си о нал ног раз во ја, докторскадисертација,Филозоф
скифакултет,УниверзитетуНовомСаду,НовиСад.
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важних области, показују поражавајући ниво незнања на
генералном узорку деце у Србији.16 Наша деца спадају у
функционалнонеписменусобзиромнаквалитетзнањадеце
света.Овозабрињаваутоликовишеуколикосеузмеуобзир
оптерећеностдецеушколииквантитативновремекоједеца
проводеучећи.17

Овдебибилокориснопојаснитизаштосетодогађа:наиме,
мерењемеморисањаимерењекомпетенцијаизнекеобла
сти су различите ствари јер мере различите способности.
Компетенцијепоказујуукомстепенујенекоовладаомате
ријом,укомстепенуможедапрепознајеситуацијеиизводи
закључке,примењује знањеупроблемскимситуацијамаи
генерализујестеченознањенановеситуацијеиноваживот
напоља.Компетенције,којесеусветупостављајукаоправи
показатељзнањасеразликујуодпоказатељакојисепоста
вљајуунашемсистему–туједоминантанмоделлинеарног
увећавањамеморије,помињаннапочеткуовогтекста.Зна
њесемеристепеномзапамћеностиспецифичнихподатака
итакосеконципирајутестовизнања,какоупредметнојна
стави,такоинанивоукласификационихиспитаодкојихза
висидаљапојединачнасудбинадетета.Образовнасудбина
нашедецезависиодстепенањиховеспремностидамемо
ришуинформацијезакојенијејасночемуслужеисакојима
незнајуштадараде.

Пошто„важни”предметиобучавајудецукакодаштовише
запамте,задрженековремеумеморији,азатимзаборавејер
јесветобилонекорисноилиунајбољемслучајупотенци
јалнокорисно,„неважним”предметимајеостаоудеоусло
боднијимактивностимакаоштосунеговањеличногизраза,
неговањекреативногилиистраживачкогпроцеса,изградња
личног става према културним продуктима и слобода од
задатихисхода.

Свеовопсихологупоказуједасу„неважни”предметираз
војноважнијиод„важних”јернадокнађујумањакотворе
них, истраживачких, интерактивних активности од којих
болујуобразовнипрограми.

Усистемухомофабера,каковидимо,немаместаовојисти
ни,тренутнитрендједасебројчасованаставеуметности
јошвишесмањи,сабије,упрости.Недељнифондовичасова
уметностисмањујусесасвакомновомреформом.Различите

16Baucal, A. (2012) Ključ ne kom pe ten ci je mla dih u Sr bi ji u PI SA 2009 
ogledalu, Beograd: Institutzapsihologiju,FilozofskifakultetuBeogradu.

17Плут,Д.Крњајић,З.(уредници)(2004)Обра зо ва ње и дру штве на кри за: 
до ку мент о јед ном вре ме ну, Београд:ИнститутзапсихологијуФилозоф
скогфакултета.
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уметностисеуоквируоваквихпрограмасакупљајунагоми
лу,смишљајуимсеопштиназивиподкојеможештовише
„неважности”дасеугура,каоштосувизуелнеуметности
(сликарство,вајарство,графика,модернауметност,мулти
медијална уметност, филм, драмска уметност, компјутер
скеанимације,дизајн,костимографија,фотографија,каои
историјесвиховихуметности...).

Паралелно,продукцијахомофаберапоказујекарактеристи
кесличнепроизводњигенетскинапредневрстеизХаксли
јевогромана„Врлиновисвет”,једанмањидеоученикаиз
двајасеуелиту,доквеликавећинапролазикрозобразовање
исподпросечногпостигнућа,18безобзиранапривиддобрих
оцена,мерењакомпетенцијапоказујутаквуслику.

Уместоконтролораиуливачазнања,наставникбимораода
севидикаоособакојаимасвестосебикаооособикојапод
учаваисамајеподучавана.Њенпрофесионалниразвојтада
нијесамоусавршавањепоступакакојимасепреносизнање,
негопроцесучењазаживот.Препознавањесуштинскогзна
чајаинтеракције,несамоуобразовању,негоуцелокупном
посредовању културе, требало би да води ка коришћењу
слободеимогућностидаваспитањевидимокао„партиципа
торнипроцесукомељудипримењујусвојуколективнумоћ
да стварају нова окружења, нови социјални, емоционално
–интелектуалнирастиновеформедруштвеногживота”.19

Кул ту ра као ак тив ни од го вор на  
дру штве ну кри зу

Једнаододликатранизиционекултуре,уздруштвенетур
буленцијеипроцеспропадањаинституцијакојесучиниле
окосницуиорганизаторедруштвеногживота,јестесмање
ноулагањеусвеобласти,патакоиуобласткултуре.Не
предвидљивост и одсуство система у подршци културном
пољу су особине у којима оперише уметност, културне и
образовнеинституције,индивидуалниуметницикаоине
формалнопољеокоњих.Захтевикојисечујуотомекакосе
мораповећатифинансијскаидруштвенаподршкакултури
самосуделимичноодкористи.Ономекоделујеунутарре
алногкултурногпољајејаснодасамачињеницаофинан
сијскомјачањуобластикултуре,незначимного.Појачава
њефинансијскеподршкенећеиматиникаквогпозитивног

18Павловић,Д.иБауцал,А.(2013) Ре зул та ти ПИ СА те сти ра ња. Ка кво 
је обра зо ва ње по треб но на став ни ци ма пред мет не на ста ве?,Београд:
Стручнитимзареформувисокогобразовања.20.12.2013.

19Holzman, L. (2009)Vygotsky at Work and Play, London and NewYork:
Routledge,TaylorandFrancisGroup,p.153.
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ефектауколикосенеуспоставетрајниитранспарентнисо
цијалнимеханизмикојипрепознају,негујуибележекултур
надостигнућа.

Поштонатонеможеморачунати,отварасеалтернативно
пољеделовањакултуре–ванинституционално,активистич
ко,волонтерско,истраживачко,експерименталноделовање
изван поља институција. Кључни подстицаји за културни
развитакчестонепотичуодозго,одинституција,већодо
здо,одшаренилауметничкогодговорананепредвидљивост
икризу.Утомванинституционалномделусепојављујенај
већа покретљивост и продуктивност културе. Без обзира
намаргинализованостисиромаштво,уметностиграничне
областинеморајудастагнирају,20могударастуидобијају
на разноврсности.21Пошто нас сиромаштво приморава на
ревизијудруштвенихприоритета,аргументсиромаштвако
ристи се за колективномаргинализовањекултуре каораз
војногмеханизма.Истраживањакризнихдруштавапоказују
даовденепостојиузрочнаповезаност.

Величина и позиција једне заједнице на лествици светске
моћинеморадаодређујепозицијуњенекултуре.Повези
вањесудбинекултуресаекономскимсиламатренуткајепо
једностављењекојенасспутавадапрепознамоинегујемо
енергију заактивнуградњу,деловањеипроменутамогде
онапостоји.

„Највећаопасносткојапретинекомнародунијетодаможе
дападнеуропствоидаћеморатидаслужинекоммоћнијем,
многољуднијемипродорнијемнароду.Ропскинародимогу
дабудувелики;упркосбеди,раду,понижењу,могудаимају
узвишенусудбину.Највећаопасносткојапретиједномна
роду је тадапостанепримитиван, даод себеодбаци све
сномишљењеисвесногмислиоца,итимепотонеуокеан
бесловесности.“22

Кул ту ра као раз би бри га

Оноштоједосадареченоводинасујасномсмеру,култура
каоиндивидуалнопсихолошкиикаодруштвенимеханизам
имазначајнуразвојнуулогу,какоуоквируобразовања,та
коинаотвореномдруштвеномпољу.Генералниставпрема
њој,јошувек,тежидајепосматрасаускепозиције(односи

20Csikszentmihalyi,М.(1997)Fin ding Flow: the Psycho logy of en gan ge ment 
with everyday li fe,BasicBooksamemberofPerseusBooksgroup.

21Sawyer, K., JohnSteiner,V.,Moran, S., Sternberg, R., Feldman, D., Na
kamura, J. and Csikszentmihalyi,M. (2003)Cre a ti vity and De ve lop ment.
Oxford:OxfordUnversityPress.

22Хамваш,Б.(1994)Не ви дљи во де ша ва ње. Београд:Нова.стр.23.



223

БОЈАНА ШКОРЦ

сесамонауметност,алинеинакњижевност,науку,гранич
необласти,мултимедијалнеобластииновеобластиунаста
јању).Поштосепосматрапреускоипоједностављено,она
недобијаприликузајачеразвојноделовање.

Виготскијекрозсвојуутицајнутеоријувишихменталних
функцијапосматраокултурукаоопштидруштвенопсихо
лошкипродукт.Вишементалнефункције,мишљење,говор,
унутрашњиговор,маштање,доживљајуметности,сусоци
јалногпореклаинасталесукрозсложенусоцијалнуразме
ну.Збогтогасуонезаувекдинамичнипроцесикојисенала
зеупромени,наличнојидруштвенојравни.Утомсветлу,
психологијавидиуметностикултурукаоопштисоцијални
продукткојисадржисплетовеутицаја.Например,посма
трање уметника подразумевањегову личну индивидуалну
судбину, судбину тренутка или друштвеног контекста али
иопштувременскуосуукојојсеуметникипољепрекла
пајуинадрастајуконкретнитренутакиконкретнуособу.У
томсветлу,јасноодвајањеуметностиоддругихсимболич
кихтворевинакултурекаоштојенаука,можебитипрактич
ноалинеодражаваприродуствари.Доменисепреклапају.
Културасепосматракаоцелинаљудскепродукције.Раздва
јањеилимаргинализацијаобластинеможебитизаснована
нареалнојдруштвенојпотреби.

Поново, погледајмо како то изгледа на конкретном плану.
ИзрадаиприменаНационалнестратегијезаомладинуРе
публикеСрбијејепроцескојијеконципираниизводисеса
циљемдасеојачапозицијаомладинекаодруштвенегрупе.
Онадефинишеосамобластиодинтересазамладе:образо
вање, здравље, безбедност, партиципација, запошљавање,
заштита животне средине, социјална питања и слободно
време.

Култура се сврстава под слободно време, после спорта.У
истраживањукоје смоизвели са групоммладих (183уче
сника)желели смодапроверимокаква је ранглистапри
оритета.Понудили смо културу као девети приоритет.Од
552слободнаодговоракојејесачинилагрупамладих(73%
узорка) и група представника владиног сектора задужена
замладе(27%узорка),показалоседа јекултуранапетом
местуранглисте(12%одговора),послеобразовања(20%),
здравља (15%), слободног времена (14,5%) и запошљава
ња(13%).Поважностисеналазииспредбезбедности(9%),
партиципације(7%),заштитеживотнесредине(6%),соци
јалнихпитања(4%)испорта(1%).23Умањимградовимау

23Škorc, B. i Ognjenović,V. (2009)Pro ce na te ma na ci o nal ne stra te gi je za 
omla di nu. Beograd:XVnaučni skupEmpirijska istraživanjaupsihologiji,
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Србији,младиописујусвојекултурноокружењекаоумрт
вљено,бездогађаја,социјалниживотмладихтечеуклади
оницамаикафеимајерсутојединаместаокупљања,при
ватниживот се одвија испред телевизора или компјутера.
Културниресурсикојезаједницаиманисупрепознатикао
важни,панемогудабудуискоришћенинаконструктиван
начин.Културнепотребесусхваћенекаоразбибрига,тоје
оношторадимокаданезнамоштадарадимоикадасусве
остале,важнијестваризавршене.

Шан се за про ме ну схва та ња зна ња, кул ту ре и 
по сле тог обра зо ва ња

Основнатемаовограда јебилаанализаначинанакојисе
поједностављенимоделиоријентишунапогрешнеефекте
игуберелевантност.Понегдечакпостају,каоунаставили
ковнекултуреиликњижевности,сопствененегације,захте
вајућинекреативнукреативностначасу.Корениобразовних
заблудасе,виделисмо,налазеудвамодела:моделузнања
каојединеважнекогнитивнефункцијекојуисказујемопре
коколичинезапамћеногиумоделучовекакоји,виделисмо,
иманепромењивсетпотребаимогућностипремакомесе
каопремафиналномисходукрећеоддетињствадоодраслог
доба.Мењањепосебнихпоследицанекогмоделанећемоћи
дадонесеништазначајнодокостајенетакнутмодел.Тако
семожеописатиситуацијакојуданасимамо–кампањеза
изменупоследица.Њиховефекатможедабуделокални,ако
сеуопштејавља.

Ситуација у којој симптоме проглашавамо узроцима, није
нова,онасекаорефренпонављауразличитимнаучнимепо
хамаисрединама.

Упркостоме,реалнојемогућедасвакооднасделујесадаи
одмах,нанеограниченбројначина.Некеодтихначинавећ
користимо,некисуунастајању.Непостојизабранаотворе
ногделовањаиекспериментисањасаметодамауобразова
њу.Могућеједеловатиодмах,удиректномрадусамлади
ма,каоштомноги заистаираде.Свакинаставник је тога
свестанионихрабријимеђунама суоникојибез обзира
нанедостаткемоделанепрестају да раденањеговој кре
ативнојпримени.Наставниккојисенададаћемоделили
програмпостатибољи,алинепрепознајепросторзасвоје
покушајеувезисатимпропуштасвакитренутак,пропушта
генерације,пропуштаразвојнуприликукоја севишенеће
указати.Затојепотребноосвеститиресурсекојеимамоа
којенисмоискористили.

Filozofskifakultet,UniverzitetuBeogradu,67februar.
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У једном истраживању које се бавило психолошки гледа
но „проблемским” узрастима, преадолесцентима (12–13
година) и адолесцентима (15–18 година) смо анализирали
какоседоживљавајувршњацииодраслеособеизокруже
ња.Учествовалоје170испитаникаизпетосновнихитри
средњешколе.Идејајебиладасеизнутра,сапланаличног
доживљајаснимисликаинтерактивногпољаукомедетеод
раста,одговорисудобијенитокомвођеногпроцесаукоме
сусвиактивноучествовали.

Одговори указују на балансиран, умерен став ових група
премавршњацимаиодраслимаизокружења,нијебилоста
тистичкизначајнихразликаунавођењупозитивнихилине
гативниходлика.Собзиромнатодасерадилоо„проблема
тичним”узрастимакојисеприказујукаотешкизарад,ито
утренуткукадајепотребазаконформирањемвредностима
вршњаканајјача,моглоби сеочекивати са су сликеодра
слихнегативнијеодсликесебеилисвојихвршњака.Овосе
ниједогодило.Топоказуједаједруштвеноусвојенаслика
„проблематичног”узрастаупрошћена,мањкава,негативно
оријентисанапремапроблематичномпонашањуанепрема
капацитетимакојетагрупаима.Традиционално,преадоле
сцент(12–13година)иадолесцент(14–18)нисупрепознати
каобићакојамисле.Кадасеуђедубљеусадржајодговора,
видиседасуосновнепозитивнеодликевршњакадруштве
неприроде:добарјеонајкоједобардруг,ководирачунао
осталима,којеоптимистичан,несебичан,непосустајелако,
желидапомогне,неругасе,искренје.Одраслиуокруже
њујеонајкојијемудар,желидасаслушаидајесавете,има
својевиђењесветаиспреманједаподучииподелисамла
дима.24Пољеделовањаодраслих је, видимо,отворено.Да
лисмотогасвесни,далисмоспремнидатопретворимоу
свакодневнупраксу?

Судећипремаслицимладихкојеградемедији,сигурноједа
нисмодовољноспремнизаоводеловање.Тусевидидасу
младиљудиприказаниполаризовано.Постајемодруштвено
свеснимладихљудиондакадапостигнуизузетнерезултате
у оба смера, позитивном, када су приказани као недости
жниузоризаобожавање,илинегативном,кадапочинене
штозбогчегамедијипозивајунаоштреказне(честоуме
стоименаљудикористећињиховенадимкеилиназивекао
штосу„давитељ”, „монструм”, „хулиган”).Сликакојуми
каоодраслидајемоомладимаједалекомањенијансирана
идобронамернаодонекојуонидајуонамакаоодраслима.

24Škorc,B;Ognjenović,V.(2012)Do ži vljaj vrš nja ka i od ra slih u obra zo va nju. 
Beograd:60NaučnostručniskuppsihologaSrbijeMe re nje i pro ce na u psi
ho lo gi ji,str.145146.
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Истраживањамотиваисхватањанаставника,истовремено,
показујуда јепоследицанедовољне селекцијеи контроле
наставничког кадра условила стварање опште климе која
јенегативнооријентисанапремаученицимаипремаобра
зовнимвластима.Наставнициуовадвапољасмештајусве
својепрофесионалнепроблеме.Ученицисевидекаопро
блематични, недисциплиновани, лењи, незаинтересовани,
насилни,подругљивиидрски.Понекадјепсихолошкипро
филнаставниканепримеренобразовномзадатку.Овапоја
вајеприкривенаинијевидљиваодмах,негокрозизвесно
време,кадасепокажукомуникационипроблеми.Нажалост,
наставник јетадазаузеорадноместоитешкога јеодатле
померити. Истраживања наставника природних наука у
основним и средњимшколама, на пример, показује да су
ставови ове групе наставника према сазнањуи учењуне
гативнијинегоставовињиховихученика,пачакињихових
лошихученика!Наставнициверујудајеспособностучења
урођенаиданањунијемогућеделовати–генетскинамје
задата.25

Којисмерделовањајеотворен?„Магарећуклупутребаза
менитинормалном”каже једанодучесникаистраживања.
Потенцијалнопољезаублажавањетензијаизмеђуполари
зованихставоваипозицијасеналазиудијалогу.Неговање
дијалогаунутаргенерацијскихгрупа,каоиизмеђугенера
цијаиразличитихактерауобразовањуиодрастањујева
жанмеханизам. За то је потребно обезбедити програмски
просторкојијеслободанодзадатихисхода,којинегујеус
постављањеиразвојодноса(интерактивнуприродуобразо
вања),којијеосетљивнаразличитостииасиметријуизмеђу
учесника,којидозвољавааутентичаниискренизразикоји
јеотворенпремасоцијалномпољу.Тадаћешколапреста
тидабудеместостраховаинеуспеха,апостаћеместонор
малнограстаиразвоја.Таданећебитипотребногрозничаво
увођењевидеонадзораифизичкогобезбеђења,јеристинска
границаизмеђушколеидруштванијебодљикаважицане
гоотворенпросторукомесеодиграваодрастањеиузајам
напромена.Тадаобласткултуренећеморатипосебнодасе
одвајаинегујејерћебитинегованауоквирусвега,учему
већучествујеиучемувећјесте.

25Cvijan,N.(2010)Po ve za nost epi ste mo loš kih ve ro va nja i mo ti va ci o ne ori jen
ta ci je kod uče ni ka i na stav ni ka gim na zi ja, Beograd:XVINaučniskupEmpi
rijskaistraživanjaupsihologiji,Filozofskifakultet,UniverzitetuBeogradu,
Beograd.



227

БОЈАНА ШКОРЦ

ЛИТЕРАТУРА:

Baucal,A.(2012)Ključ ne kom pe ten ci je mla dih u Sr bi ji u PI SA 
2009 ogle da lu. Beograd:Institutzapsihologiju,Filozofskifakultet,
UniverzitetuBeogradu,Beograd.

Csikszentmihalyi,М.(1997)Fin ding Flow: the Psycho logy of en gan
ge ment with everyday li fe,BasicBooksamemberofPerseusBooks
group.

Cvijan,N.(2010)Po ve za nost epi ste mo loš kih ve ro va nja i mo ti va ci o ne 
ori jen ta ci je kod uče ni ka i na stav ni ka gim na zi ja. Beograd:XVINaučni
skupEmpirijskaistraživanjaupsihologiji,Filozofskifakultet.

Fromm,E.(1966)Čo vjek za se be: is tra ži va nje o psi ho lo gi ji eti ke,  
Zagreb:Naprijed.

Funch,B.S.(1997)The Psycho logy of Art Ap pre ci a tion, Copenhagen:
MuseumTusculanumPress,UniversityofCopenhagen.

Хамваш,Б.(1994)Не ви дљи во де ша ва ње, Београд:Нова.

Holzman,L.(1997)Scho ols for Growth: Ra di cal al ter na ti ves to cur
rent edu ca tion mo dels, NewYork:LawrenceErlbaum.

Holzman,L.(2009)Vygotsky at Work and Play,LondonandNew
York:Routledge,TaylorandFrancisGroup.

Кораћ,И.(2013)Ком пе тен ци је на став ни ка ли ков не кул ту ре и мо
гућ но сти њи хо вог прoфесионалног раз во ја, докторскадисертаци
ја,Филозофскифакултет,УниверзитетуНовомСаду,НовиСад.

May,R.(1976)The Co u ra ge to Cre a te. NewYork:ABantamBook,
W.W.Norton&CompanyInc.

Огњеновић,П.иШкорц,Б.(2012)На ше на ме ре и осе ћа ња.  
Београд:Заводзауџбенике.

Osgood,C.E.,Succi,G.andTannenbaum,P.H.(1975)The Me a su re
ment of Me a ning. Illinois:UniversityofIllinoisPress.

Павловић,Д.иБауцал,А.(2013)Ре зул та ти ПИ СА те сти ра ња. 
Ка кво је обра зо ва ње по треб но на став ни ци ма пред мет не на ста
ве?,Београд:Стручнитимзареформувисокогобразовања.20.12.
2013.

Павловић,М.(1987)Го вор о ни чем. Ниш:Градина.

Pejić,B.(2004)Ti po vi cr te ža u li kov noj umet no sti i mo du si estet ske 
pre fe ren ci je, magistarskirad,Filozofskifakultet,Univerzitetu
Beogradu,Beograd.

Pejić,B.iŠkorc,B.(2009)Uti caj si ste mat skog li kov nog obra zo va
nja na estet sko su dje nje. BanjaLuka:Naučnaiduhovnautemeljenost
društvenihreformi,zbornikradova,Naučniskupovi,knjiga10

Плут,Д.иКрњајић,З.(уредници)(2004)Обра зо ва ње и дру штве
на кри за: до ку мент о јед ном вре ме ну, Београд:Институтзапсихо
логијуФилозофскогфакултета,УниверзитетуБеограду.



228

БОЈАНА ШКОРЦ

Pro svet ni pre gled – spe ci jal ni broj(2010)Listprosvetnihradnika
RepublikeSrbije.Beograd:Ministarstvoprosvete,naukei
tehnološkograzvojaRepublikeSrbije.

Sawyer,K.,JohnSteiner,V.,Moran,S.,Sternberg,R.,Feldman,D.,
Nakamura,JiCsikszentmihalyi,M.(2003)Cre a ti vity and De ve lop
ment,Oxford:OxfordUnversityPress.

Škorc,B.,VukovićI.,Stojadinović,D.iMorača,J.(1994)Le po i le po 
za me ne,Beograd:PsihologijaXXVII,str.34.

Škorc,B.iOgnjenović,V.(2009)Pro ce na te ma na ci o nal ne stra te gi je 
za omla di nu. Beograd:XVnaučniskupEm pi rij ska is tra ži va nja u psi
ho lo gi ji,FilozofskifakultetBeograd,67.februar.

Škorc,B.iOgnjenović,V.(2012)Do ži vljaj vrš nja ka i od ra slih u 
obra zo va nju. 60Beograd:NaučnostručniskuppsihologaSrbijeMe
re nje i pro ce na u psi ho lo gi ji.145146.

Stojilović,I.(2012)Eks pe ri men tal na pro ve ra te o ri je pro ce ne. Magi
starskirad,FilozofskifakultetuBeogradu,Odeljenjezapsihologiju,
Beograd.

BojanaŠkorc
UniversityofArts,FacultyofFineArts,Belgrade

CULTUREASPASTIME

Abstract

Dominantmodelsofknowledge,humanbeingandculturehavebeen
discussed from the humanistic aspect of their effects on education.
Simplified psychological models now in use in education, treat
knowledgeaslinearenhancementofmemory,childrendevelopmentas
acquisitionofadultrole,andhumanbeingasahomo faber,emotionless,
cognitive creature. That way, importance of developmental and
interactive nature of culture and art are not recognized. Practical
consequences are affecting education outcomes, and are especially
significantinthefieldsofartandcreativeeducation.Artisminimally
included in thecurriculaand ifatall, it ismainly representedbyart
historywithpassivelearningasbasicprocess.Insteadofthat,active,
explorative interaction is needed in order to establish not only child
–artrelation,butalsochild–cultureandchild–sciencerelations.At
thesametime,transformationofateachers’role,shiftfromknowledge
presentertowardinteractivepartnerisneeded.Thesearepreconditions
notonlyfortheimprovementofeducation,butforthegeneralchange
inunderstandingcultureanditssignificanceinchilddevelopmentand

thedevelopmentofthesocietyingeneral.

Keywords: art education, education, participation


