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ДОПРИНОС АРОНА АНТОНОВСКОГ САВРЕМЕНОМ 
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Сажетак. Рад је покушај приказивања основног доприноса Арона Антоновс-
ког формулисању салутогене оријентације (салутогенезе) и салутогеног модела здравља
(модела осећаја кохерентности) чији је центрaлни појам осећај кохерентности. У раду су
приказани различити модели здравља, основне поставке салутогеног модела здравља,
значај и примена модела, затим кратка биографија и истраживачки рад Арона Антоновс-
ког, примена салутогеног модела здравља код истраживача у нашој земљи и широм света,
као и кратак осврт на поменути модел. 

У раду је истакнут несумњив допринос Арона Антоновског научном утемељењу
салутогеног модела здравља као савременог схватања здравља чије су могућности приме-
не велике.

Кључне речи: модели здравља, салутогени модел здравља, салутогенеза, модел
осећаја кохерентности.

Модели здравља

Сведоци смо да свакодневно расте сазнање у јавности о значају унапређења
менталног здравља становништва зарад добробити целог друштва, као и да поје-
дине државе све више улажу у здравље својих грађана. Схватања о здрављу су се
мењала кроз историју (Цуцић, 1998), о чему сведоче различити модели, који су
током развоја човечанства обележили приступ здрављу и болестима.

Први модел здравља настао је у античком периоду, када се здравље смат-
рало стањем равнотеже између човека и средине, а болест нарушавањем постиг-
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нуте равнотеже. Други је биомедицински модел здравља, који почиње са раз-
војем у XVI веку, док потпуну доминацију доживљава у XIX и XX веку. Човек се
у овом моделу схвата механицистички, тело је машина, здравље је добар рад ма-
шине, тј. тела, a болест је квар, или застој у раду. У овом моделу се потпуно за-
немарују фактори средине и други фактори у одржавању здравља или настанку
болести. Трећи модел здравља назива се рани социомедицински модел (Цуцић,
2000) и јавља се у XVII и XVIII веку. Присталице овог модела се ослањају на ан-
тичко схватање здравља, настојећи да укажу на чињеницу да здравље станов-
ништва у великој мери зависи од социо-економских и културних услова средине.
Четврти модел здравља је превентивни и епидемиолошки модел, оријентисан на
болест и њено избегавање, али уз укључивање и фактора средине. Пети модел
здравља је супербиолошки модел или модел адаптације, по коме је болест резул-
тат немогућности организма да се адаптира и избори са бројним изазовима. Шес-
ти модел здравља је социоеколошки модел, по коме је здравље појединца резул-
тат међусобног односа унутрашњег (телесног) и спољашњег. Суштина овог моде-
ла је у схватању да се организам адаптира на најразличитије захтеве спољашње
средине, одржавајући сопствену равнотежу, док болест настаје уколико се успос-
тављена равнотежа, под дејством различитих стресора, наруши. 

Свеобухватни, актуелни и најприхватљивији модел здравља, који омогућа-
ва интердисциплинарни приступ и даљу надоградњу јесте системски приступ
здрављу. По овом моделу ,,здравље се схвата као способност система да на разли-
читим нивоима њихове организације одржава равнотежу” (Цуцић, 2000: 22), док
болест обухвата поремећај равнотеже (који се може испољити на најразличитије
начине и у оквиру различитих система). Оно што се истиче као основа системског
приступа здрављу јесте постојање повезаности између различитих система, при
чему је одржавање равнотеже кључно за очување здравља појединаца. Поменута
равнотежа се може одржати под условом да је појединац добро адаптиран на зах-
теве који долазе из различитих система и да поседује капацитете, тј. ресурсе који
ће му омогућити одржавање равнотеже, али и даље унапређење здравља. Систем-
ски приступ здрављу омогућио је да се здравље схвата као ресурс, који треба не
само очувати, већ и унапредити. Под утицајем системског приступа здрављу пок-
ренути су бројни превентивни програми у циљу промоције здравља и квалитет-
нијег живота, затим истраживања у којима се трага за факторима који одржавају
и подстичу здравље, а не болест. 

Прегледом модела здравља може се закључити да је патогенеза, као оријен-
тација ка факторима болести, вековима доминирала у науци и пракси, док је са-
лутогена оријентација или трагање за факторима здравља, који помажу поједин-
цу или групи да преживе екстремне, по физичко и психичко здравље угрожа-
вајуће ситуације и догађаје, била занемарена. Временом се доста тога променило.
Промени је у великој мери допринео Арон Антоновски, који је крајем 70-тих го-
дина XX века почео да развија и научно утемељује салутогенени модел здравља.
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Салутогени модел здравља Арона Антоновског (значај 

и примена)

Салутогенеза потиче од латинске речи salus или salis што значи: здравље,
добробит, добро осећање, благостање итд., али и срећу, успех, спас или спасење
и латинске речи genesis, што значи порекло (Вујаклија, 1997). Салутогенеза се оз-
начава као порекло здрaвља, трагање за факторима здравља и добробити, суп-
ротна је патогенези или трагању за факторима који проузрокују болести. Анто-
новски здравље и болест посматра као крајеве континуума, дуж ког се појединац
може кретати током живота, и у том кретању бити ближи једном или другом
крају. Антоновски сматра да здравље није статично стање, већ динамичан процес
који зависи од читавог низа фактора, а који се налазе у самом појединцу или у
средини која га окружује. Приступ здрављу Антоновског може се разумети и на
основу критике дефиниције здравља Светске здравствене организације из 1974.
године (Цуцић, 2000). По овој дефиницији ,,здравље није пуко непостојање бо-
лести, већ стање потпуног физичког, менталног, духовног и социјалног благо-
стања”.2∗ Антоновски истиче да је овакво дефинисање здравља недовољно опера-
ционализовано, статично и да се залаже за тзв. идеални принцип потпуности. Ан-
тоновски сматра да ,,стање” треба заменити ,,здравственим континуумом”
(Антоновски, према Цуцић, 2000), јер стање асоцира на тренутност, а контину-
ум на одређено временско трајање. Затим, појам ,,здравље” треба, по мишљењу
Антоновског, заменити појмом ,,добро функционисање” (као знатно адекват-
нијим за примену), јер се здравље појединца налази на једном континууму, чији
позитиван пол означава: благостање, мир, спокојство и живот, а негативан пол:
поремећаје, слом организма, неспокојство и смрт.

Салутогенени модел здравља показује тенденцију заузимања централне
позиције у јавном здравству и промоцији здравља; може се сматрати и јединстве-
ним концептом здравља за којим се трага у XXI веку (Биглихоле и Ирвин, 2003);
водећом теоријом (Антоновски, 1993b) и добрим теоријским оквиром (Линдст-
ром и Ериксон, 2006а) у промовисању здравља становника широм света. За-
хваљујући пре свих Антоновском, али и његовим следбеницима широм света (Бо-
жин, 2001а, 2001б, 2003; Божин и Китановић, 2011; Божин, 2004; Кардум и сар.,
2005; Тошић-Поповић, 2006; Колингвуд, 2006; Тогари и сар. 2008; Мајрин и Ла-
гестром, 2008; Коледин, 2008; Мосли-Ханинен, 2009; Минић и сар., 2009а; Ми-
нић и сар., 2009б; Минић 2009; Минић и сар. 2010а; Минић и сар. 2010б; Минић
и сар. 2011; Минић и Стефановић-Станојевић, 2011; Павићевић и Минић, 2011),
који су препознали одрживост и научну заснованост салутогенезе, салутогенени
модел здравља постаје тема многих истраживања, али и основа бројних превен-
тивних програма, мера за заштиту и унапређење здравља становника. Могућнос-
ти примене салутогеног модела здравља су велике и односе се пре свега на област

2 ∗ Дефиниција здравља СЗО из 1974. доступна на: www.who.int.
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менталне хигијене, индустријске и oрганизационе психологије, а нарочито на об-
ласт васпитања и образовања, јер резултати истраживања управо показују да је
осећај кохерентности значајан на различитим узрастима и у различитим васпитно
образовним окружењима (Маргалит и Идн, 2011). Такође салутогени модел
здравља се може применити на појединца, групу, али и на друштво у целини
(Линдстром и Ериксон, 2005б).

Салутогени модел здравља Арона Антоновског заснива се на салутогеној
оријентацији, тј. салутогенези (генези здравља) и на осећају кохерентности као
централном појму овог модела (Антоновски, 1984). Осећај кохерентности је гло-
бална оријентација која ,,изражава меру у којој неко искуство има обухватно,
трајно, а ипак динамичко осећање поверења: 1) да су стимулуси који током живо-
та проистичу из његових унутрашњих и спољашњих окружења структурисани,
предвидљиви и објашњиви; 2) да располаже ресурсима помоћу којих ће се изаћи
на крај са захтевима које му стимулуси постављају; 3) да су ти захтеви изазови,
вредни улагања и ангажовања” (Божин, 2001а: 49). Осећај кохерентности подра-
зумева да је свака стресна ситуација разумљива, да појединац њом може да уп-
равља и да она има свој смисао (Божин, 2004). Осећај кохерентности (енгл. Sense
of Coherence) као животна оријентација личности веровања или погледа, које
појединац има како о себи тако и о свету око себе, служи као основа за обја-
шњење положаја појединца на континууму здравље – болест (Антоновски, 1984).

Осећај кохерентности подразумева доживљај склада између унутрашње и
спољашње реалности, осећај да се спољашња реалност може контролисати,
предвидети и да је смислена. Од јачине осећаја кохерентности зависи ток и исход
превладавања стреса. Осећај кохерентности са своје три компоненте: разумљи-
вост, савладивост и смисаоност (Божин, 2001а; Божин, 2004) представља неку
врсту личног извора, ресурса, капацитета или снаге за суочавање или ,,борбу” са
различитим стресорима. Појединцу осећај кохерентности омогућава да ангажује
когнитивне, инструменталне и афективне стратегије на свом путу ка одржавању
здравља и постизању све већег благостања и личне добробити, а истраживачима
пружа могућност да проучавају не само интензитет осећаја кохерентности гло-
бално, већ и његову структуру и интензитет појединачних компоненти. 

Творац салутогеног модела здравља Арон Антоновски, веровао је да
појединци који имају јак осећај кохерентности не само да су отпорнији на стрес,
већ су и истрајнији у испуњавању различитих захтева и остваривању сопствених
планова. Главна одредница у развоју јаког или слабог осећаја кохерентности јес-
те интеракција особе и средине (васпитања, образовања, материјалног статуса,
социјалне подршке тј. психолошке помоћи од стране чланова породице, вршња-
ка, пријатеља итд.). Осећај кохерентности се обликује и мења током целог живо-
та (Антоновски, 1984) и није одређен генетским факторима, већ је то релативно
стабилна диспозиција личности која помаже у очувању здравља упркос стресу. 
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Јачина осећаја кохерентности, као и чиниоци који одређују његову јачи-
ну заузимају важно место у теорији Антоновског. Антоновски говори о слабом,
средњем и јаком осећају кохерентности, сматрајући да појединци са јачим
осећајем кохерентности имају веће шансе да успешно овладају тензијом, коју
изазивају стресори и да избегну стрес, а самим тим и нарушавање свог здравља, и
обрнуто (Антоновски, према Божину, 2001а). Јачи осећај кохерентности повећа-
ва способност појединца за борбу са болом и стресом. Наиме, појединци са јаким
осећајем кохерентности, у предности су у односу на особе које имају средњи или
слаб осећај кохерентности (Божин, 2004). Њихова предност се састоји у томе што
ће они пре него појединци са средњим или слабим осећајем кохерентности да сти-
мулус процене као нестресор, а ако одређени стимулус и опазе као стресор пре ће
га проценити као позитиван или ирелевантан, мање опасан и угрожавајући, него
као штетан, опасан и угрожавајући. Појединци са јачим осећајем кохерентности
чешће бирају адекватне ресурсе за ,,борбу” са стресорима и знатно су спремнији
да мењају своје понашање, уколико решење које су изабрали није адекватно за
излазак из стресне ситуације. Што је јачи осећај кохерентности то је вероватније
да се појединац креће у смеру здравља и да је ближи позитивном полу здравстве-
ног континуума. 

У бројним истраживањима испитује се улога осећаја кохерентности у про-
цесу превладавања стреса (Коледин, 2008; Станић, 2011; Божин и Китановић,
2011; Руиселова, 2011; Златановић и сар. 2012) на узорцима различите структуре
и карактеристика (код лечених зависника од наркотика, наставника, здравстве-
них радника, деце, адолесцената, студената итд.). Систематским прегледом вели-
ког броја радова који су приредили Ериксон и Линдстром (Ериксон и Линдстром,
2007) утврђено је да осећај кохерентности има утицаја на квалитет живота, затим
да је извор здравља и да има предикативну вредност на основу које се може
претпоставити положај појединца на континууму здравље – болест. Истраживања
још показују да јачи осећај кохерентности повећава способност појединца да се
носи са болом и депресијом, затим повећава задовољство животом, смањује анк-
сиозност, знаке умора и самоће (Колингвуд, 2006).

Кратка биографија и истраживачки рад 

Арона Антоновског

Арон Антоновски (енгл. Aaron Antonovsky) je америчко-израелски меди-
цински социолог, рођен у САД-у, 1923. године (у Бруклину – Њујорк у породици
руско-израелских емиграната), емигрирао је у Израел 1960. године. Антоновски
се сматра ,,оцем салутогенезе”, једним од водећих истраживача у области меди-
цинске социологије и стреса (Линдстром и Ериксон, 2005a). Антоновски се бавио
научним и истраживачким радом у области медицинске социологије, али је најве-
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ћи део истраживања посветио концепту салутогенезе и осећају кохерентности
(као централном појму салутогеног модела здравља).

Антоновски је радио у Институту за примењена социолошка истраживања
у Израелу, затим и као професор на Универзитету у Негеву (јужни део Израела).
Један је од оснивача Универзитета у Негеву (1974. године) и великом делом за-
служан је за опстанак и развијање Катедре за Медицинску социологију. Антонов-
ски је био и политички активан; утицао је на покретање бројних програма, који
су пре свега били усмерени на унапређење здравља становништва широм света. 

Антоновски је умро након кратке и тешке болести 1994. године. Након ње-
гове смрти наступило је кратко затишје у истраживању тема које се тичу јавног
здравља и унапређења здравља у свим земљама света. Смрт је Антоновског спре-
чила у намери да створи мрежу салутогено оријентисаних истраживача широм
света и да међусобно повеже научнике који су заинтересовани за салутогенезу
као савремени модел здравља. Антоновски је настојао да створи и библиогра-
фију радова о салутогенези и да широм света пронађе истомишљенике, који ће
унапређивати здравље становништва трагајући у својим истраживањима за фак-
торима који здравље оснажују. 

Антоновски скреће пажњу стручњака широм света на свој рад објављеним
књигама, научним радовима и чланцима, који су у време када је почињао са про-
моцијом своје идеје представљали новину у дотадашњем проучавању односа
стреса и болести. Наслови само неких од књига Антоновског довољно говоре о
суштини његове научноистраживачке и животне оријентације: ,,Здравље, стрес
и суочавање” (објављена 1979. године) и ,,Тајна здравља: Како људи управљају
стресом и остају добро?” (објављена 1987. године). У овим, као и у каснијим
књигама и радовима (1984; 1985; 1993а; 1993б), Антоновски је износио основне
одреднице и принципе салутогенезе и осећаја кохерентности, трагајући за факто-
рима здравља и усредсређујући се на снаге (које помажу људима да сачувају и
унапреде своје физичко и ментално здравље) и оптимално функционисање, без
обзира на негативне утицаје из спољашње средине.

Фокус истраживања Антоновског, као уопште и идеја о салутогенези и
осећају кохерентности развила се након студије о социокултурним аспектима ме-
нопаузе код израелских жена 1970. године. Антоновски је обавио велики број ин-
тервјуа са израелским женама које су преживеле страхоте концентрационих лого-
ра за време Другог светског рата. Сваки интервју је започињао једноставном, али
сажетом и осмишљеном реченицом: ,,Молим Вас причајте нам о свом животу.”
(Антоновски, према Тошић-Поповић, 2006). Испитујући социокултурне аспекте
менопаузе код израелских жена Антоновски је био изненађен открићем да међу
испитаним женама има и оних које су успеле не само да одрже добро здравље, већ
и да га оснаже, упркос јаким стресорима у нацистичким концентрационим лого-
рима. Након поменуте студије Антоновски се запитао: Који су фактори утицали
да испитане израелске жене, и поред свих страхота логора очувају своје мен-
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тално здравље? Закључак истраживања је усмерио Антоновског да стрес не пос-
матра као негативан догађај, који неминовно води ка нарушавању здравља поје-
динца или групе који су њиме погођени. Резултати поменуте студије определили
су његов будући истраживачки и научни рад; усмерили га ка јавном здрављу и
унапређењу здравља, у њима је формулисана салутогена оријентација на основу
које је он затим елаборирао салутогени модел здравља (који се у литератури ко-
ристи као синоним моделу осећаја кохерентности са централним појмом,
осећајем кохерентности). 

Антоновски је модел осећаја кохерентности формулисао и научној јавнос-
ти представио 1979. године, покушавајући да објасни зашто и како се дешава да
се неки људи под утицајем различитих стресора разболе, а други пак остану здра-
ви. Тачније, помоћу осећаја кохерентности се објашњава: зашто и како људи у
стресним ситуацијама, не само да могу да сачувају своје здравље и ментално фун-
кционисање, већ могу и да га оснаже (Линдстром и Ериксон, 2006б). Модел
осећаја кохерентности био је повезан са позитивним исходима у многим случаје-
вима који су истраживани и годинама праћени. У истраживањима која су уследи-
ла, Антоновски (1984; 1985; 1993а; 1993б) је трагао за факторима и изворима
здравља, испитујући при том ресурсе који омогућавају превладавање стреса, од-
ржавање и унапређење здравља. На почетку свог истраживачког рада, Антоновс-
ки је истраживао утицај друштвене класе на здравље, док се касније преоријенти-
сао на истраживање утицаја стреса на здравље (Линдстром и Ериксон, 2005б),
фокусирајући се притом на снаге и ресурсе сваког појединца, а касније и система,
тј. породице (Антоновски и Соурани 1988; Саги и Антоновски 1992). На једном
од бројних својих научних излагања, у циљу промовисања салутогене оријента-
ције и осећаја кохерентности, Антоновски (1993. године у Берклију) истиче да са-
лутогенеза осим што се тумачи као супротна патогенези, може да се преведе и као
трагање за постанком здравља. 

Арон Антоновски је конструисао Скалу осећаја кохерентности (Анто-
новски, 1987) са 29 ставки, којом се испитује стабилан осећај сигурности или ста-
билности појединца да је свет у којем живи разумљив, савладив и смисаон. Испи-
таник одговара заокруживањем броја (од 1 до 7) који најбоље изражава његов
осећај кохерентности, при чему ставке мере једну од три главне компоненте
осећаја кохерентности: разумљивост, савладивост и смисаоност. Системски пре-
глед о ваљаности Скале осећаја кохерентности Антоновског (Ериксон и Линдст-
ром, 2007) обухватио је опис и анализу салутогено оријентисаних истраживања,
спроведених широм света у периоду од 1992. до 2003. године (и то: 458 објавље-
них научних и 13 докторских радова), а ради утврђивања ваљаности и поузданос-
ти инструмента (Ериксон и Линдстром, 2007). Резултати прегледа показали су да
је Скала осећаја кохерентности коришћена у 32 земље, преведена на најмање 33
језика и коришћена у 15 различитих верзија (Линдстром и Ериксон, 2006a; Ерик-
сон и Линдстром, 2007). У 124 студије поузданост Скале осећаја кохерентности
је задовољавајућа, варира, али ни у једној студији није испод психометријског
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минимума (поузданост се креће од 0.70 до 0.90). Такође тест-ретест корелација
показује стабилност и креће се од 0,69 до 0,78 (1 год.), 0,64 (3 год.), од 0.42 до 0,45
(4 год.), од 0,59 до 0,67 (5 год.) и 0,54 (10 год.). Један од закључака поменутог пре-
гледа гласи: Скала осећаја кохерентности је поуздан, валидан и кроскултурално
применљив мерни инструмент (Ериксон и Линдстром, 2007), тј. инструмент за
утврђивање како људи управљају стресним ситуацијама и упркос стресу на-
стављају да се осећају добро, буду здрави и живе квалитетним животом. Резулта-
ти показују и да је применљива и верзија скале од 13 ајтема (Пелан и Ли), као и
све већа примена салутогеног модела здравља код истраживача широм света
(Ериксон и Линдстром, 2007), али и у нашој земљи. 

На српски језик Скала осећаја кохерентности Антоновског преведена је и
први пут примењена 1989. године (Божин, 2001). Прво пробно истраживање из-
вршено је на пригодном узорку (лекари и медицинске сестре), а 1992. године на
узорку од 53 студента Педагошке академије у Шапцу (Божин, 2001а). Након до-
бијених задовољавајућих психометријских карактеристика Скале осећаја кохе-
рентности (поузданост -α = .88, распон од 80–186), Божин (2001а) закључује да се
овај мерни инструмент може користити и на нашој популацији и наставља са ње-
говом применом. Аурел А. Божин је први почео са применом салутогеног модела
здравља Арона Антоновског и Скале осећаја кохерентности у Србији, као и са ор-
ганизовањем различитих истраживања (Божин, 1992; 1994; 1996; 2001а; 2001б;
2003), која су имала за циљ промовисање и научну проверу поменуте теорије на
нашој популацији. Радови и других истраживача из наше земље указују да се Ска-
ла осећаја кохерентности примењује на нашој популацији (Божин, 2004; То-
шић-Поповић, 2006; Минић и сар., 2009а; Минић и сар., 2009б; Минић 2009; Ми-
нић и сар. 2010а, 2010б; Минић, 2011; Минић и сар. 2011; Минић и Стефано-
вић-Станојевић, 2011; Павићевић и Минић, 2011).

Кратак критички осврт на салутогени модел здравља 

Арона Антоновског

Прегледом модела здравља који су приказани на самом почетку овог рада
може се закључити да је патогена оријентација била доминантна вековима уназад
и да се надовезује на став људи према здрављу, који је како наводи Божин (Божин,
2001б) формиран под утицајем индустријског морала, савремене пословне пре-
дузимљивости, фармацеутске индустрије, индустрије за производњу медицинске
опреме и сл. Арон Антоновски је формулисао салутогену оријентацију (салутоге-
незу) и салутогени модел здравља (модела осећаја кохерентности) усмеравајући
своја даља истраживања према факторима здравља.

Предност салутогеног модела здравља огледа се у обухватању великог
броја варијабли на релацији стрес – превладавање – здравствени исход (Божин,
2001б). У односу на друге моделе здравља предност салутогеног модела здравља,
како наводи Божин (Божин, 2001б) јесте усредсређеност на осећај кохерентности
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као централну варијаблу модела, затим на чиниоце који утичу на развој и одржа-
вање осећаја кохерентности током живота, али и на деловање централне варијаб-
ле модела (осећаја кохерентности) на исход превладавања. 

Сагледавањем различитих појмова који садрже елементе салутогенезе и ус-
редсређују се на ресурсе превладавања, може се рећи да је осећај кохерентности
само један аспект у оквиру широког салутогеног концепта који је популарисао
Арон Aнтоновски. У литератури се могу пронаћи и други појмови који су салуто-
гено оријентисани и који промовишу салутогенезу као доминантан модел
здравља. Неки од тих појмова јесу: „еластичност”, Уернера и Смитха или „отпор-
ност” Кобаса итд. (Antonovsky, 1987). Такође и многи психолошки појмови су са-
лутогено оријентисани: суочавање са стресом и теорије управљања, затим тзв. век
трајања или пак социјална клима породице у изградњи стварности, коју промови-
ше Реис (Antonovsky, 1987). Када је формулисан салутогени модел здравља пос-
тојали су бројни подаци о релацији психосоцијалних и других варијабли са
здрављем (Божин, 2001б). Последњих година приметан је и интензиван развој
позитивне психологије, уз истицање позитивне илузије (Тејлор, 1989), научене
беспомоћности (Селинџман,1990), субјективног благостања (енгл. well-being),
као једног од најважнијих индикатора позитивног менталног здравља (Јовановић
и Нововић, 2008), људске снаге и среће (Ријавец и сар., 2008), као и чиниоца који
појединцима и заједницама омогућавају да расту и да се развијају (Ријавец, 2008).

Арон Антоновски објашњавајући здравље, његов извор и факторе који га
одржавају и унапређују, говори о здрављу у целини, фокусирајући се притом на
физичко здравље. Антоновски одређујуће здравље и болест као крајеве контину-
ума при чему постоје одређене недоречености. Наиме, намећу се питања: шта
значи када је појединац, група или друштво ближе једном или другом полу и да
ли је само одређење ,,ближе једном или другом полу континуума” довољно да се
операционализује здрав, тј. болестан појединац, група или друштво. Такође једна
од недоречености била би и недовољно објашњена повезаност здравља, пона-
шања и менталног здравља појединаца и група у различитим животним периоди-
ма.

Божин (Божин, 2003) наводи да је Антоновски био скептичан у погледу
проширења салутогеног модела на друге адаптационе исходе, јер неки резултати
истраживања показују да су осећај кохерентности и генерализовани ресурси от-
порности значајни и за друге адаптационе исходе, не само за здравље (Божин,
2001б; Штримпфер, 1995 према Божин 2003). Постоје истраживања која пока-
зују да исходи и аспекти исхода нису нужно у значајној вези (Божин, 2003), што
упућује на закључак да су неопходна даља истраживања, како би се утврдила веза
између појединих исхода и аспеката превладавања. 

Питања за чијим одговорима је Антоновски трагао нису још увек добили
потпуни одговор, јер је велики број фактора који могу да утичу на здравље. У
бројним истраживањима осећај кохерентности повезује се са најразличитијим ва-
ријаблама и испитује на узорцима различите структуре и карактеристика, што ре-
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зултира шароликошћу резултата. Неопходни су доследни резултати истраживања
који ће потврдити релације између одређених варијабли и осећаја кохерентности.
Кардум и сарадници (Кардум и сар, 2005) наводе да су ретка истраживања о пове-
заности осећаја кохерентности (централног појма у салутогеном моделу здравља)
и објективних показатеља здравственог статуса појединца, а резултати добијени
у тим истраживањима нису доследни. Такође Кардум и сарадници (Кардум и сар.,
2005) истичу да досадашња истраживања показују повезаност осећаја кохерент-
ности са субјективним телесним симптомима и психолошким здрављем. Један од
проблема када су у питању резултати истраживања јесте и узраст испитаника.
Поставља се питање да ли се подаци о јачини осећаја кохерентности добијени на
млађим узрастима могу и у ком степену користити као основа за прогнозу, наро-
чито ако се узме у обзир да се осећај кохерентности интензивно развија током де-
тињства и адолесценције, а свој врхунац достиже око 30 године. Прегледом радо-
ва и истраживања може се закључити да је недовољно испитан породични осећај
кохерентности, тј. осећај кохерентности система као што је породица (нарочито у
нашој земљи).

Основни је циљ салутогенезе да се скрене пажња на изворе здравља поје-
динца, групе и друштва и да се супротстави вишевековној доминацији патогенезе
и трагањем за факторима болести. Арон Антоновски је научним утемељењем са-
лутогеног модела здравља и његовим промовисањем поставио основе за ширу
примену поменутог модела. На будућим је истраживачима, практичарима и сви-
ма онима који се баве здрављем појединаца, група и друштва у целини, у којој ме-
ри ће се примењивати салутогени приступ здрављу. Оријентација ка здрављу или
ка болести повезана је и са превентивним радом. Салутогенеза је усмерена ка
очувању и унапређењу фактора здравља, а патогенеза ка спречавању или потис-
кивању фактора који изазивају болест.. Иако салутогенеза ствара могућности у
медицинским истраживањима да се трага за факторима здравља, неопходно је
трагање и за факторима болести, јер у одређеним контекстима не може се при-
мењивати само салутогена оријентација, већ је неопходно утврдити и порекло
или извор болести.

Закључак

Основни допринос Арона Антоновског савременом схватању здравља јесте
научно утемељење салутогенезе (генезе здравља), салутогеног модела здравља
или модела осећаја кохерентности, као и формулисање основних питања, која су
у великој мери одредила каснија истраживања и однос према здрављу: Шта
ствара здравље, шта је његов извор или узрок? Како људи опстају упркос
стресу? Како здравље може бити оснажено? Да ли осећај кохерентности мо-
же утицати на здравље и како? Ова и слична питања нуде могућност за широку
примену салутогеног модела Арона Антоновског у различитим контекстима и на
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различитим узрастима, на нивоу појединца, али и на нивоу система (породице,
радне организације и сл.). 

Допринос Арона Антоновског научном утемељењу салутогеног модела
здравља је значајан, а одговорност његових следбеника велика у даљем промови-
сању овог приступа. Антоновски као аутор салутогеног модела здравља, био је
свестан одређених недоречености, али и великих могућности које овај модел пру-
жа у проучавању фактора здравља, његовом очувању и унапређењу зарад добро-
бити људи широм планете. Шароликост резултата (поред недоумица, различитих
резултата и често неслагања са основним поставкама теорије Антоновског) може
бити подстрек истраживачима широм света да продубљују сазнања о осећају ко-
херентности, његовој стабилности, коначном формирању, променама у току жи-
вота, могућностима примене у очувању и унапређењу здравља појединца и систе-
ма. 

Савремена истраживања у области здравља усмерена су ка бољој операци-
онализацији концепта здравља, ради егзактнијег мерења позитивног здравља, али
и квалитета живота појединаца и заједница (Цуцућ, 2000). Актуелна здравствена
оријентација подразумева борбу за унапређење здравља и борбу против болести
(Каличанин, 2002). Салутогени модел као савремено схватање здравља има бу-
дућност, научно је утемељен, практично одржив, али и неопходан и незаобилазан
у приступу појединцу и систему у трагању за факторима здравља и благостања,
факторима који ,,чувају”, али и унапређују здравље.

ЛИТЕРАТУРА

Антоновски: Antonovsky, A. (1979). Health, Stress and Coping: New Perspectives on Mental
and Physical Well-Being, Jossey-Bass, London. 

Антоновски: Antonovsky, A. (1984). "The Sense of Coherence as a Determinant of Health".
http://www ije.oxfordjournals.org/archive/. страница посећена 11.12.2008.

Антоновски: Antonovsky, A. (1985). Health, stress, and Coping. London: Jossey-Basss
Publishers.

Антоновски: Antonovsky, A. (1987). Unraveling the Mystery of Health. How People Manage
Stress and Stay Well. Jossey-Bass, San Francisco.

Антоновски и Соурани: Antonovsky, A., Sourani, T. (1988). Family sense of Coherence and
Family Adaptation, Journal of Marriage and Family,Vol 5, No 1.79–92.

Антоновски: Antonovsky, A. (1993a). The Structure and Properties of the Sense of Coherence
Scale. Social Science and Medicine, 26, 725–733.

Антоновски : Antonovsky, A. (1993b). Complexity, conflict, chaos, cocherenc, coercion and
civility . Social Science and Medicine,37: 969–981.

Биглхоле и Ирвин: Beaglehole, R., Irwin, A. (2003). The World Health Report: Shaping the
Future. http://books.google.com /books.



352 Зборник радова Филозофског факултета XLII (2)/2012

Божин, А. (1992). Осећај кохерентности, симптоми стреса и школски успех. Humanitas,
24 (1–4),49–65.

Божин, А. (1994). Вера као генерализовани ресурс отпорности. ЈУНИР годишњак, Ниш,
1, 197–206.

Божин, А. (1996). Религиозност и задовољство животом младих. ЈУНИР годишњак,
Ниш, 3, 351–356.

Божин, А. (2001а). Личност и стрес – Осећај кохерентности и превладавање стреса у
условима друштвене кризе. Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Божин, А. (2001б). Религиозност и школски успех студената. ЈУНИР годишњак, Ниш, 7,
125–131.

Божин А. (2003). Школски успех као психолошки проблем. Педагошка стварност. Вол.
49, бр. 5–6, стр. 499–509.

Божин, А. А. (2004). Осећај кохерентности у кризним и стабилним периодима развоја.
Необјављен дипломски рад. Београд: Одсек за психологију Филозофског факулте-
та у Београду.

Божин, А., Китановић, С. (2011). Осећај кохерентности наставника. Иновације у настави
– часопис за савремену наставу. Вол. 24, бр. 4, стр. 35–44.

Вујаклија, М. (1997). Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета.

Ериксон и Линдстром: Eriksson, M., Lindström, B. (2007). Validity of Antonovsky`s sense of
coherence scale: a systematic review. www.pubmedcentral.nih.gov/
articlerender.fcgi?artid=1757043. страница посећена 18.01.2009.

Златановић, Љ., Павловић, М., Шекревски, Е. (2012). Осећај кохерентности, стрес и стра-
тегије превладавања стреса код студената психологије. XVIII. Научни скуп. Емпи-
ријска истраживања у психологији (10–11 фебруар). Књига резимеа. стр 191–192.
Филозофски факултет, Универзитет у Београду.

Јовановић, В., Нововић, З. (2008). Кратка скала субјективног благостања –Нови инстру-
мент за процену позитивног менталног здравља. Примењена психологија. Вол.
1(1–2), стр. 77–94.

Каличанин, П. (2002). Заштита и унапређење менталног здравља у програму ,,Здравље за
све до 2000”. Каличанин, П. (Ур.), У Психијатрија: Заштита менталног
здравља, стр. 33–57. Београд: Медицински факултет.

Кардум и сар.: Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Kola, A.(2005). Odnos između osjećaja
koherentnosti, dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i subjektivnih zdravstvenih
ishoda. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju.

Коледин, Г. (2008). Разлике у јачини осјећаја кохерентности код лијечених овисника и
оних који не конзумирају наркотике. У Књизи резимеа. XIV научни скуп, Емпи-
ријска истраживања у психологији. Београд: Институт за психологију и Лаборато-
рија за експерименталну психологију. стр. 82.



Јелена Љ. Минић: Допринос Арона Антоновског савременом схватању здравља 353

Колингвуд: Collingwood, J. (2006). Your Sense of Coherence: Can your ,,sense of coherence“
influence yourhealth? http://psychcentral.com/lib/2006/your-sen-
se-of-coherence.страница посећена 02.02.2009.

Линдстром и Ериксон: Lindström, B., Eriksson, M. (2005a). Professor Aaron Antonovsky
(1923–1994): the father of the Salutogenesis. www. jech.bmj.com/cgi/content/full/59/
6/511. страница посећена 06.12.2008.

Линдстром и Ериксон: Lindström, B., Eriksson, M. (2005b). Salutogenesis. . Journal
Epidemiol Community Health 59:440-2.

Линдстром и Ериксон: Lindström, B., Eriksson, M. (2006а). Contextualizing
salutogenesisandAntonovskyinpublichealthdevelopment.www.heapro.oxfordjournals.
org/cgi/content/abstract/21/3/238. страница посећена 10.11.2008.

Линдстром и Ериксон: Lindström, B., Eriksson, M. (2006b). Antonovsky’s sense of
coherence scale and the relation with health: a sistematic review. www. jech.bmj.com.
преузето дана 19.11.2008.

Маргалит и Идн: Margalit, M., Idan, O.(2011). Salutogenetska orijentacija – osećaj
koherentnosti kod dece i očekivano mišljenje u obrazovanju dece i adolescenata.
Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu, vol. 24, br. 4, str. 5–18. 

Минић и сар.: Minić, J., Ranđelović, D., Kašić, K. (2009). Sense of coherence in conditions of
social crisis, 19.th Ramiro and Zoran Bujas’ Days, International scientific Psychology
Conference, (Zagreb, 22–25.03.2009), Book of apstracts, p.204. Školska knjiga,
Zagreb.

Минић, Ј. (2009). Осећај кохерентности код средњошколаца неалбанске национал-
ности на Косову и Метохији. Необјављен магистарски рад. Бања Лука: Одсјек за
психологију Филозофског факултета у Бањој Луци.

Минић, Ј., Ранђеловић Д., Станојевић Д. (2010а). Осећај кохерентности, самопоштовање
и проактивно превладавање средњошколаца у условима друштвене кризе на Косо-
ву и Метохији. Ме-ународни тематски зборник. Косово и Метохија у цивилиза-
цијским токовима. Универзитет у Приштини, Филозофски факултет. Косовска
Митровица, Књига 5. стр. 261–276. 

Минић, Ј., Ристић, Ј., Вујовић, Ј., Цвејић, Т., Ранђеловић, Д. (2010б). Осећај кохерентнос-
ти, задовољство породицом и проактивно превладавање код студената. Саопш-
тење са 58. научно-стручног скупа психолога Србије. Књига резимеа, стр.
148–149.

Минић, Ј. (2011). Осећај кохерентности код адолесценткиња у условима друштвене кри-
зе. Саопштење са XVII научног скупа: Емпиријска истраживања у психологији:
(Београд, 11–12 фебруар). Резимеи, стр. 129. Београд: Филозофски факултет,
Универзитет у Београду. 

Минић, Ј., Станојевић, Д., Ранђеловић, Д. (2011). Самопоштовање, осећај кохерентности
и стратегије превладавања стреса адолесцената са Косова и Метохије. Зборник ра-



354 Зборник радова Филозофског факултета XLII (2)/2012

дова са научног скупа са ме-ународним учешћем, (22–23. мај). Пале: Филозофски
факултет, књига 5, том 2, стр. 651–666. Тема скупа: Наука и политика.

Минић, Ј., Стефановић-Станојевић, Т. (2011). Осећај кохерентности код средњошколаца
у условима друштвене кризе. Зборник радова Личност и социјалне ситуације – 100
година од рођења Николе Рота, Филозофски факултет, Ниш, стр. 45–67.

Мосли-Ханинен: Mosley-Hänninen, P. (2009). Contextualising the Salutogenic Perspective
on Adolescent Health and the Sense of Coherence in Families- A stady amnog
adolescents and their families in the Swedish speaking Finland. Laurea University of
Applied Sciences Abstract.Master of Healthcare. https://publications.theseus.fi/
bitstream/…/ Mosley-Hanninen_Pamela.pdf1.

Мајрин и Лагестром: Myrin, B., Lagerström, M. (2008). Sense of coherence and psychosocial
Factorsamnogadolescents. www.ingentaconnect.com/content/bpl/apa/. Страница по-
сећена: 29.10.2008.

Ријевец: Rijevec, M. (2008). Čuda se ipak događaju. Edicija – Zrno soli.

Ријевец: Rijevec, M., Miljković, D., Brdar, I. (2008). Pozitivna psihologija. Edicija – Zrno
soli.

Руиселова: Ruiselova, Z. (2011). Osećaj koherentnosti Antonovskog u kontekstu ličnosti i
savladavanja. Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu , vol. 24, br. 4, str.
19–34. 

Павићевић, М., Минић, Ј. (2011). Осећај кохерентности у периоду развојне и друштвене
кризе. Tематски зборник ме-ународног значаја: Идентитет и криза идентите-
та, Косовска Митровица: Филозофски факултет. стр. 73–92.

Sense of coherence, well-being, coping and personality factors:further evaluation of the sense
of coherence scale (2002). www:elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/
603/authorinstructions. Страница посећена 09. 03. 2009.

Тејлор: Taylor, S.E.(1989). Positive illusions. Creative self-deception and healthy mind. New
York: Basic Boks.

undergraduatestudents.www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/603/
authorinstructions.страница посећена 01.11. 2008 

Тошић-Поповић, Т. (2006). Стрес и осјећање кохерентности код адолесцената који су
расли у ратном окружењу. Необјављен магистарски рад. Београд: Одсек за пси-
хологију Филозофског факултета у Београду.

Саги и Антоновски: Sagy, S., Antonovsky, A. (1992). The Family Sense of Coherence and
the Retirement Transition. Journal of Marriage and Family 54. p. 983–993.

Селинџман: Seligman, M. (1990). Learned optimism. New York: Random House.

Симонсон и сар.: Simonsson, B., Nilsson, K., Leppert, J., Diwan, V. (2008).,, Psychosomatic
complaints and sense of coherence amnog adolescents in a county in Sweden: a cro-
ss-sectional school survey”. www.bpsmedicine.com /content /2 /1/4. Страница по-
сећена 15.02.2009.



Јелена Љ. Минић: Допринос Арона Антоновског савременом схватању здравља 355

Станић, И. (2011). Осјећај кохерентности и емоционална интелигенција. Иновације у на-
стави – часопис за савремену наставу. Вол. 24, бр. 4, стр. 45–54.

Хонкинен и сар.: Honkinen, PL., Suominen, S., Helenius, H., Aromaa, M., Rautava, P.,
Sourander, A. Sillanpaa, M. (2008): ,,Stability of sense of coherence in
adolescents“.IntJ.AdolescMedHealthjanuary-march,20(1):85-91.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18540287. страница посећена 10.12.2008.

Цуцић, В. (2000). Теоријски концепти здравља. Цуцић, В. (Ур.), Социјална медици-
на,19–27. Београд: Савремена администрација.

www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/603/authorinstructions. Страница
посећена 10.12.2008.



356 Зборник радова Филозофског факултета XLII (2)/2012

Jelena Lj. Minić

CONTRIBUTION TO AАRON ANTONOVSKY TO 
MODERN HEALTH UNDERSTANDING3

Summary

The paper is an attempt to present the basic contribution to the formulation of An-
tonovsky salutogenic orientation (salutogenesis) and salutogenic model of health as a central
term sense of coherence. Partially it presents the different health models and basic principles
of the salutogenic helth model, the short biographies and Aaron Antonovsky research work
аnd a brief overview of the model. It also shows the importance and use of the salutogenic
health model and sense of coherence model for researchers in this country and around the
world as well. The conclusion is that the contribution of the scientific establishment An-
tonovsky salutogenic model of health as an undeniable contemporary understanding of health,
it makes his life interesting and his professional career enviable.

Key words: health models, salutogenic health model, salutogenesis, sense of coherence
model.

3 Рад je примљен 17. октобра 2012, a прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 19. децембра 2012.


