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ЈАСНА Љ. ПАРЛИЋ БОЖОВИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

АНАЛИЗА КОРИШЋЕЊА ПОЈМОВА 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ДЕЛУ 

ЉУБОМИРА ПРОТИЋА2

САЖЕТАК. Циљ одређења појмова образовање и васпитање, у делу Љубомира Про-

тића, заправо је тежња да се сазна, по значењу и садржају изоштрено и

јасно одређење ових појмова који битно утичу на обликовање лично-

сти. Сложеност и комплексност, још увек недовољна суштинска позна-

тост ових појмова, чине их изнова актуелним и отвореним за научну

анализу. Свако друштво, свака епоха имала је своју мисао своје погледе

и одређења према значењима образовања и васпитања. Упркос готово

две  стотине годишњем  развоју педагогике, после Хербарта, круг пита-

ња у истраживању образовања и васпитања све је шири. Ово је и поку-

шај анализе и фреквенције коришћења ових појмова, сагледано из угла

једног од елитних српских хербартоваца, управо ценећи чињеницу, да

и у педагогији, као у већини дисциплина које са собом носе обележја

науке, нема коначних истина, дефинитивних одговора и тоталних

сазнања. Зато и у васпитању и образовању, на којима се сусрећу толике

научне дисциплине, ослоњене на антологију, пре свега педагогија, не

престају трагања за тачним утврђивањем значаја ових појмова битних

за обликовање човека. Стога је овај рад  само мали допринос у истра-

живању ових крунских и врхунских педагошких категорија. Као узорак
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ове теоријске анализе послужило нам је најеминентније дело Љубоми-

ра Протића Општа педагогика, објављено у Београду 1924. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Љубомир Протић, васпитање, образовање, анализа, фреквенција кори-

шћења.

Тумачећи @е1а?о?ику као науку, ЉуAомир Про6ић @олази о1
@ре1ме6а њено? изучавања и @ос6авља @и6ање: ш�а је за!а�ак
вас%и�ања, ш�а сме�а ње овом извођењу, ш�а  а олакшава? „Ш6а је
вас@и6ање”, за@раво je @и6ање којим @очиње уџAеник Љ. Про-
6ића  (Про6ић, 1924, с6р. 11). Пре1ме6 @е1а?о?ике је „вас@и6ање
наро1не омла1ине”, а 6о је о1?овор којим ау6ор и  решава  @ос-
6ављено @и6ање (Про6ић, 1924, с6р. 11). При о1ређивању @ојма
Про6ић се Aави анализом вас@и6ачево? ра1а и залаже се за @о6вр-
ђивање својих @ре6@ос6авки искус6вом које @оказује 1а:

– зрели љу1и 6елесно и 1уховно развијени, у6ичу на разви6ак
1еце, која су незрела, 6елесно и 1уховно неразвијена;

– у6ицај зрелих љу1и је свес6ан, @о @лану, хо6имичан; све је
уна@ре1 смишљено; ниш6а Aез @лана;

– у свом ра1у о1расли имају намеру 1а се 1еца развијају, уса-
врше, 1уховно уоAличе и 1а у @ознијем живо6у @ос6у@ају и
ра1е како су у@ућивани 1ок су Aили у школи @о1 у6ицајем
вас@и6ача;

– овакво? у6ицаја и ра1а има само ко1 љу1и.

Из све?а @роизилази 1а је „вас@и6ање свес6ан, хо6имичан или
намеран у6ицај о1раслих на нео1расле, љу1и на 1ецу, у намери
1а се 1еца 1уховно развију у извесном о1ређеном @равцу и 1а се
у 6ом разви6ку @ос6и?не циљ, који је @ре1хо1но @ос6ављен”
(Про6ић, 1924, с6р. 11). У@ркос „свеснос6и, хо6имичнос6и, уређе-
нос6и @роцеса вас@и6ања, 6о је у овој ин6ер@ре6ацији само је1но-
смерна комуникација @равцем о!расли–мла!и. У 1ефиницији вас-
@и6ања 1а6а је @ре1нос6 1уховном, ин6елек6уалном развоју уз
највећу @о1ршку намерном, 1акле инс6и6уционалном развоју уз
највећу @о1ршку намерном, 1акле инс6и6уцијском вас@и6ању”
(Не1овић, 1991, с6р. 24). Уважавајући конс6а6ацију, Про6ић се
о?рађује о1 несвесно? или случајно? у6ицаја на 1ечји разви6ак,
који се никако не рачуна  у вас@и6ање макар 1олазио и о1 љу1и,
а 6о за6о „ш6о сваки хо6имичан ра1 има извесну намеру, у@раво
сваким свесним у6ицајем 6ежи 1а се @ос6и?не неки о1ређени
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циљ” (Про6ић, 1924, с6р. 11). Несвесни у6ицај, @о Про6ићу, не
само 1а нема никакве намере, већ @очиње о1 рођења, а @рес6аје
ка1 и човек @рес6аје живе6и.

У нашој ис6орији @е1а?о?ије, Aило је ау6ора, научника, @о@у6
Ле6урноа, који су веровали у @ревелику, чак о1лучујућу уло?у
на?она у формирању човека, @ри чему је искључивана и најмања
ин6енционалнос6. Он је крајем @ре6@рошло? века, у 1елу Развој
вас%и�ања ко! различи�их љу!ских раса, @исао „1а вас@и6ање
шире учес6вује у царс6ву живо6а и уочава ?а у лову мачке, у жи-
вом све6у уо@ш6е, чак и ко1 инсека6а” (Не1овић, 1991, с6р. 14). По
њему @ос6оје „?о6ови оAлици вас@и6ања”, у чијој основи лежи
„инс6инк6 AорAе” чији је смисао заш6и6а врс6е. Схва6ање Ле6ур-
ноа је Aиоло?ис6ички конце@6, јер је вас@и6ање лишено свес6и и
1руш6венос6и. Вас@и6ање је у овој ин6ер@ре6ацији ре1уковано
на 1ресуру.

На1аље, вас@и6ање је, @о мишљењу Про6ића, везано за @оче6ак
ин1иви1уално? живо6а, 1акле о1 рођења, а свршава се ка1 се
лице може сма6ра6и зрелим „ка1 1уховни живо6 вас@и6аников,
1оAије извесни о1ређен оAлик и вас@и6аник @ос6ане свој вас@и-
6ач” (Не1овић, 1991, с6р. 12). Ценећи 6еоријску анализу В. Не1о-
вића, 1иску6аAилна је и 1уховна зрелос6 вас@и6аникова, „коју је
6ешко о1ре1и6и. То је @ерио1 о1 20. и 21. ?о1ине, 1оAа ка1 је човек
с@реман 1а се сам о@ре1ељује и 1а своје 1ужнос6и @рема сеAи и
@рема 1руш6ву врши како 6реAа” (Не1овић, 1991, с6р. 12). Проуча-
вајући @о1елу @е1а?о?ике као науке, Про6ић се у оквиру сваке
?ру@е руково1и вас@и6ањем. У освр6у на ис6орију @е1а?о?ике
оAрађује начин вас@и6ања кул6урних наро1а, и „како су о вас@и-
6ању мислили, учили и @исали @оје1ини велики @е1а?ози, у@ра-
во она казује како су се развијале вас@и6на @ракса и вас@и6на
6еорија” (Не1овић, 1991, с6р. 12). Прак6ично, @е1а?о?ика као 1ис-
ци@лина „?овори о оAлицима вас@и6ања, о заво1има и школама
за вас@и6ање, за6им о свим важнијим @риликама које @омажу
или оме6ају ус@ешније вас@и6ање, ис6ичући @о6реAне мере за
већи на@ре1ак у @рак6ичном @е1а?ошком ра1у” (Про6ић, 1924,
с6р. 12). На1аље, ау6ор се осврће  на за1а6ке вас@и6ања у оквиру
@роучавања о@ш6е @е1а?о?ике као науке, ис6ичући @у6еве или
начине како се вас@и6ни циљ може @оуз1аније, Aоље, Aрже и @ра-
вилније @ос6ићи. Дакле, ис6орија @е1а?о?ике и @рак6ична @е1а-
?о?ика о@исују како се о1вијао @роцес вас@и6ања о1 најс6аријих
времена 1о 1анас. О@ш6а @е1а?о?ика не ос6аје само на @и6ању ка-
кво је вас%и�ање !анас, већ у�врђује норме %рема којима �ре-а вас%и-
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�ава�и  и како може Aи6и више ус@еха у @рак6ичном вас-
@и6ачком ра1у.

Дефиниција вас@и6ања, @о Љ. Про6ићу, @о својој суш6ини је
изузе6на. Како и Не1овић оAразлаже у својим Прилозима �еорије
о-разовања 1а „у@ркос свеснос6и, хо6имичнос6и, уређенос6и @ро-
цеса вас@и6ања, 6о је у овој ин6ер@ре6ацији само је1носмерна ко-
муникација @равцем о1расли–мла1и. У 1ефиницији вас@и6ања
1а6а је @ре1нос6 1уховном, ин6елек6уалном развоју уз највећу
@о1ршку намерном, 1акле инс6и6уцијском вас@и6ању” (Не1о-
вић, 1991, с6р. 24).

Ако се уваже сва оAележја, како она која уоAличавају @е1а?о?и-
ку као науку, 6ако и ова која се о1носе на вас@и6ање, ко1 Про6ића
се разликују вас%и�на �еорија и вас%и�на %ракса. Он сма6ра 1а
„ску@ @равила и закона @о којима 6реAа 1а се вас@и6ава, 6о је вас-
@и6на 6еорија, а @римена @равила и закона у @рак6ичном ра1у и
живо6у, 6о је вас@и6на @ракса” (Про6ић, 1924, с6р. 14). Као и већи-
на ње?ових савременика, Про6ић ?овори о @о6реAи вас@и6ања
(Про6ић, 1924, с6р. 18), о моралном вас@и6ању (Про6ић, 1924,
с6р. 21), о ?раницама вас@и6ања (Про6ић, 1924, с6р. 25), као и Ба-
кић, ш6о је ло?ично, с оAзиром на њихово @ри@а1ање ис6ој @е1а-
?ошкој оријен6ацији. При @ос6ављању ?раница вас@и6ања, Про-
6ић наилази на о?ромне 6ешкоће, јер је моћ вас@и6ања „веома
о?раничена”. 

„ПрвоAи6на омеђенос6 1уха зове се урођена склонос6, @риро1ни
1ар, @риро1на с6аAилнос6 или ин1иви1уалнос6 у ужем смислу, и
она чини на @рвом мес6у ?раницу вас@и6ања” (Про6ић, 1924,
с6р. 28). 

То значи 1а не@осе1овање 1ара (урођено? 6ален6а) за неку оA-
лас6, значи немо?ућнос6 усавршавања у 1а6ој оAлас6и. Међу6им,
вас@и6ање о?раничавају чес6о и вас@и6ачи који 1елују Aез воље,
али и нас6авна сре1с6ва која они @римењују. Ако вас@и6ач не
@ознаје @риро1у учениково? 1уха и не @о1ешава вас@и6ање @о за-
конима ње?ова разви6ка, он1а и сам с@речава већи вас@и6ни ус-
@ех. На крају, Про6ић вас@и6ање о?раничава и с @о?ле1ом на вре-
ме вас@и6ања. За разлику о1 својих савременика он ?овори о
6оме 1а @риро1а и 1руш6во 1о@риносе 1а 1еца за1оAију извесне
сконос6и, које су чес6о о1 @ресу1но? у6ицаја и на уку@ан разви-
6ак. Слично свом савременику и @ри@а1нику ис6е @е1а?ошке
оријен6ације, херAар6овцу, Војиславу Бакићу, он @е1а?о?ику 1е-
ли на: 1. 6елеоло?ију и 2. ме6о1оло?ију. Телеоло?ија ?овори „о за-
1а6ку вас@и6ања, а ме6о1оло?ија о сре1с6вима, која @омажу 1а се
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@ос6и?не вас@и6ни за1а6ак” (Про6ић, 1924, с6р. 39). У @рвом 6е-
леолошком 1елу Aило је @окушаја 1а се за1а6ак вас@и6ања изве1е
на основу искус6ва из @ојма о вас@и6ању, 1а се нађе ш6о је Aи6но
у вас@и6ању и 6ако сазна највиши циљ. Но, и ка1  се у6вр1и ш6а је
вас@и6ање (Про6ић, 1924, с6р. 11) не може се само на основу 6о?а
извес6и ш6а 6реAа 1а Aу1е највиши вас@и6ни за1а6ак. Прво и нај-
важније @и6ање којим се Про6ић Aави јес6е за!а�ак вас%и�ања.
Решавајући ?а он се ослања на е6ику, „науку о 1оAру и злу, која
о1ређује ш6а је највиши за1а6ак човеков” (Про6ић, 1924, с6р. 15).
ОAјашњавајући разло?е за ослањање на е6ику Про6ић ну1и ан-
6ро@олошки ас@ека6: „… у @омоћ се узима Aаш е6ика с6о?а ш6о ће
1еца, која се вас@и6авају @ос6а6и љу1и, и @о 6оме, она се још из
ране мла1ос6и вас@и6ањем @ри@ремају како ће @озније као љу1и
о1?овори6и своме за1а6ку” (Про6ић, 1924, с6р. 15). За1а6ак вас@и-
6ања, 1акле, с6оји у 6есној вези са за1а6ком човековим, о1носно,
вас@и6ни за1а6ак се изво1и из највише? човеково? за1а6ка.

Након у@ознавања и у6врђивања највише? вас@и6но? за1а6ка
јавља се @и6ање: којим %у�ем, на који начин, и којим сре!с�вима !а
се %ос�и ну, ако је 6о уо@ш6е мо?уће, оAавеш6ења о свему овоме.
Про6ић 6ежи 1а у6иче на 1уховни живо6 ученика и зAо? 6о?а је
@о6реAно у@озна6и ње?ове о@ш6е законе. Пре6@ос6авка је Про6и-
ћева, и искус6во 6о @о6врђује, 1а уну6рашњи живо6 човеков 6ече
@о законима, који су с6ални и само 6акво вас@и6ање има смисла.
Зна ли се 1а 6их закона нема и 1а све зависи о1 случаја, он1а се не
мо?у @ос6ави6и норме за вас@и6ање, 6о Aи оно Aило излишно
(Про6ић, 1924, с6р. 16). Позна6о је, @о Про6ићу, 1а се „човек сас6о-
ји из 6ела и 1уха, али ка1 је реч о вас@и6ању човекову, он1а се не
мисли на 6ело и на везу коју оно има са 1ушом, већ на ње?ово 1у-
ховно савршенс6во” (Про6ић, 1924, с6р. 17). Разви6ак и не?а 6ела
(синоним за физичко вас@и6ање) нису, @о Про6ићу, вас@и6ачеви
за1аци, али они 6о не смеју ?уAи6и из ви1а. Говорећи о @о6реAи
вас@и6ања он се @и6а какви Aи све Aили љу1и 1еца која се не Aи
вас@и6авала? И, закључује 1а  „нико неће 1а чини екс@еримен6
са 6им, јер је уна@ре1 свако уверен 1а Aи 6ако унесрећио своју
1ецу, Aаш и ка1 се 6о не Aи узело за злочин” (Про6ић, 1924, с6р. 18).
У уAеђењу 1а вас@и6ањем @ос6иже с6варање 1оAрих љу1и, Про-
6ић се служи сле1ећим ар?умен6има:

1) Вас@и6ање @омаже 1а се усаврше 1оAре склонос6и 1ечије.

2) Вас@и6ање чини 1а се рђаве склонос6и ослаAе или сасвим о1-
с6ране.
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3) Вас@и6ање чува 1е6е о1 ш6е6но? у6ицаја.

4) У@о6реAом нарочи6их мера и @равилном ме6о1ом @омаже се
1а се о1 1еце која су мање оA1арена формирају 1оAри љу1и.

5) Вас@и6ање чини 1а се 1оAар 1ео у6ицаја на 1ецу @рошири. 

6) Смишљеним ра1ом уAрзава се с6варање чес6и6их ?рађана, јер
ново време 1оноси нове за1а6ке који 6раже Aоље љу1е (Про-
6ић, 1924, с6р. 21).

Овим је на?лашено Про6ићево уAеђење о @о6реAи вас@и6ања и
1ужнос6и 1а му се @оклони „с6арање и @ажња”. Вас@и6ање је @о-
6реAно и мо?уће. „Ако Aи уна@ре1 Aило о1ређено”, @ише Про6ић, 

„ш6а ће човек Aи6и и којим ће @равцем ње?ова воља ићи, ако не Aи
имао извесне слоAо1е у о1ушевљењу, он1а Aи вас@и6ање Aило не-
мо?ућно” (Про6ић, 1924, с6р. 22). 

Он се рано о?рађује о1 вас@и6аника као @асивно? @осма6рача или
@римаоца у6ицаја у вас@и6ном @роцесу, @о у?ле1у на ХерAар6а.
То је ?ле1иш6е зас6ареле @сихоло?ије. Про6ић је уверен 1а су у
човеку @рису6не 1ис@озиције ње?ово? 1уховно? развоја. 

„Али, оно ш6о је Aи6но у 1уховном живо6у, не о1носи се на све6
?о6ово или у клици, као ш6о је 6о у Aиљака и живо6иња, већ се 6о
мора @озније 1а с6вори свесним у6ицајем вас@и6ача” (Про6ић,
1924, с6р. 23). 

Према овом с6ановиш6у човек има сна?е за 1уховни разви6ак, а
нео@хо1ан је јак, 6рајан и @лански у6ицај како Aи ис6ински развој
Aио мо?ућ.

По у?ле1у на ос6але ср@ске херAар6овце он о6вара @и6ање ?ра-
ница вас@и6ања. За ње?а је врло ин6ересан6но 1а разма6ра 6езу о
мо?ућнос6и вас@и6ања 1а формира о1 вас@и6аника све ш6о хоће,
и сма6ра за @о6реAно 1а уви1и 1а ли је 6о мо?уће, или @ос6оје из-
весне „?ранице у вас@и6ању”, @реко којих се не може @рећи, јер
„он (вас@и6аник, @о1вукла Ј. П. Б.) није као за?рејан восак који
можемо лако 1а савијемо и 1а му 1арујемо оAлик како нам је
воља” (Про6ић, 1924, с6р. 28), већ у умереном  смислу, заузима
@озиције на6ивис6ичких @е1а?о?а, о1носно 

„ко нема 1ара за језике, не може у њима више 1а се усаврши, ко
нема 1ара за ма6ема6ику, не може @ос6а6и ма6ема6ичар, ко нема
склонос6и за сликарс6во не може @ос6а6и сликар, уме6ник, и61.”
(Про6ић, 1924, с6р. 28). 
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ПрвоAи6на о1ређенос6 1уха, @о Про6ићу, зове  се урођена скло-
нос6, @риро1ни 1ар, @риро1на с@осоAнос6 или ин1иви1уалнос6 у
ужем смислу, и она чини на @рвом мес6у ?раницу вас@и6ања.

Док урођене склонос6и, на је1ној с6рани, о?раничавају вас@и-
6ачев у6ицај, 1а6а су на 1ру?ој с6рани, моћна @омоћна сре1с6ва
за развијање 1уха. За6о Про6ић 6ежи 1а се вас@и6ање @о1ешава
@рема ин1иви1уалним о1ликама @оје1иних ученика и 1а се оне
с6ално у@ознају. Ако их 

„вас@и6ач не @ознаје он1а не може ни @омоћи 1а се развијају и 1а
се за све време вас@и6ања с6варају @о мо?ућс6ву, ш6о Aоље @о?уAе
за слоAо1нији разви6ак 1еце” (Про6ић, 1924, с6р. 29).  

Он о?раничава моћ вас@и6ања чес6о и вас@и6ачима, који сами и
Aез своје воље 6о чине. Да не @омињемо нас6авна сре1с6ва која
@ри 6оме @римењују. Но, не1овољна вас@и6на сре1с6ва чес6о не
зависе о1 вас@и6ача, @а с6о?а и ко1 с@ремних и о1ушевљених
ра1ника 6р@и вас@и6ање.

На крају, вас@и6ање је о?раничено и @о?ле1ом на време вас@и-
6ања. Ка1 се 

„1акле, заврши мла1ићко и 1евојачко 1оAа, он1а је 6ешко у6ица6и
на вољу и о1ређива6и @равац, јер се јавља 6ежња за самос6алношћу
зAо? че?а вас@и6ање и мора 1а се @овлачи, и 1а се вас@и6аници
ос6аве више сами сеAи”  (Про6ић, 1924, с6р. 32). 

Про6ић на сеAи својс6вен начин 1о6иче @и6ање ин1иви1уално-
с6и  ис@и6аника, не залажући се ни  за ње?ово @о6цењивање ни6и
@рецењивање, већ за @равилан о1нос @рема вас@и6ању. У @рвом
1елу своје 6елеоло?ије Про6ић разрађује за1а6ак вас@и6ања, јер
су @рису6на веома разнолика схва6ања. Разноврсне жеље ро1и-
6еља су разнолики циљеви вас@и6ања, које, сваки на свој начин,
ис6иче и 6ежи 1а ос6вари @оче6ком вас@и6ања своје 1еце (Про-
6ић, 1924, с6р. 39).

По мишљењу  Про6ића, Aило је @окушаја 1а се за1а6ак вас@и6а-
ња изве1е на основу искус6ва из @ојма о вас@и6ању и 1а се, на 6ај
начин, сазна и ш6а му је највиши циљ. Међу6им, и ка1 се зна ш6а
је вас@и6ање (Про6ић, 1924, с6р. 11), и@ак се не може само на ос-
нову 6о?а извес6и ш6а 6реAа 1а Aу1е највиши вас@и6ни за1а6ак.
Мишљења ау6ора 6о?а 1оAа су веома разноврсна. Она се крећу о1
суAјек6ивних и формалних схва6ања, 1о мишљења која су 6ежи-
ла ује1ињењу све?а ш6о је @ронађено 1оAро у ис6акну6ом вас@и6-
ном циљу разних @исаца. Такав циљ је кон?ломера6 јер су чес6о у
@ро6ивуречнос6и. ТреAа, 1акле, живе6и и ра1и6и 6ако како се не-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLV (2)/2015

144 ЈАСНА Љ. ПАРЛИЋ БОЖОВИЋ

ће ш6е1е6и 1руш6во, а 6о зависи о1 воље, која је узрок и @окре6ач
свако? свесно? ра1а. Ово  ?ле1иш6е мора усвоји6и вас@и6ач. Ако
је оно @равилно, а Про6ић сма6ра 1а јес6е, он1а је лако о1ре1и6и
ш6а мора Aи6и  највиши за1а6ак вас@и6ања. Вас@и6ање ваља 1а 

„@омо?не 1а се ко1 1еце оAразује морална воља или морални ка-
рак6ер, 6ј. воља која ће у@равља6и @рема највишим моралним на-
челима, јер 6о је највише ш6о се ко1 свако? човека цени” (Про6ић,
1924, с6р. 45).

Ка1 ?овори о вас@и6ним сре1с6вима у оквиру @е1а?ошке ме6о-
1оло?ије, Про6ић 1аје класификацју: „[…] @рема начину у6ицаја
сва се вас@и6на сре1с6ва 1еле на:

1) Сре1с6ва која не@осре1но у6ичу на оAразовање воље вас@и6а-
ника, а 6о су: а) вас@и6на 1исци@лина и A) вас%и�ање у ужем
смислу или не%осре!но о-разовање морално  карак�ера.

2) Сре1с6во које @осре1но у6иче на вољу, а 6о је нас�ава (Про6ић,
1924, с6р. 50).

Мно?и ау6ори о1вајају нас6аву о1 вас@и6ања. Међу6им, 6о је @о
Про6ићу @о?решно. Ис6ина, 

„има нас6ава Aез 6ешње везе са вас@и6ањем, а циљ јој је с6ручна
с@рема, 1а Aи се ученици с@ремали у неком ра1у, којим ће се Aави-
6и цело? живо6а” (Про6ић, 1924, с6р. 59). 

Он мисли на с6ручну нас6аву у с6ручним школама: универзи6е-
6има, војним, 6р?овачким, @ољо@ривре1ним и 1ру?им школама
и ?овори о разним @ре1ме6има из којих је ?ра1иво @роAрано. Ш6о
је више @ре1с6ава и @ојмова, 6о је више знања, мишљење је @ро-
с6раније, Aо?а6ије и савршеније. Према 6оме, ?лавни за1а6ак вас-
@и6не нас6аве јес6е знање у вези са оAразовањем карак6ера. Ме-
ђу6им, е6ичком за1а6ку вас@и6ања морају се @о6чини6и сви
ос6али циљеви „ка1 је @рава вре1нос6 човекова у вољи а не у зна-
њу”  (Про6ић, 1924, с6р. 55). Знање не ?уAи своју не@осре1ну вре1-
нос6, ка1 се с6ави у служAу више? циља какав је вас@и6на нас6ава.
О @ре1авању знања ученицима уз @омоћ оAразовања воље, нај-
оAавеш6енија је, @о мишљењу Про6ића, @сихоло?ија. Њен је @ре-
васхо1ни за1а6ак @ружање узајамнос6и између воље и @ре1с6а-
ва. Воља из1војена о1 @ре1с6ава не @ос6оји. И оAразовање воље
зависи о1 @ре1с6ава. Без @ре1с6ава се воља не може ни с6ави6и у
@окре6 за ра1. Ш6о је више, 1акле, @ре1с6ава, ш6о су оне јасније и
сређеније, или ш6о је мишљење Aо?а6ије и @о6@уније 6им ће и
воља моћи 1а Aу1е с6алнија, о1лучнија и савршенија. Дакле, не
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само 1а је мо?ућно нас6авом вас@и6ава6и, већ се вас@и6ање не
може ни замисли6и Aез нас6аве. По у?ле1у на ХерAар6а, који је ?о-
ворио „не  @ризнаје вас@и6ање Aез нас6аве, ни6и нас6аву која не
Aи вас@и6авала”, и Про6ић сма6ра 1а је свака нас6ава, @а и с6руч-
на – вас@и6на. За!а�ак вас%и�не нас�аве је !а о-разује вас%и�анико-
во мишљење, 6ј. 1а @омо?не с6варање и уређење шире? кру?а  мис-
ли које ће Aи6и @олазна 6ачка @раве воље и ра1а. Иако су
@ре1с6аве @рви елемен6 за @ос6анак воље, и@ак, @оре1 њих ваља
1а 1ође и свес6 о њиховој вре1нос6и, а вре1нос6 се исказује осе-
ћањем, јер 6ако знање у6иче на вољу и њено оAразовање.

Про6ић овим @римерима @окушава 1а оAјасни @у6 1о знања
с6ечених нас6авом, @о1вучено намером у6ицаја на оAразовање
воље, које 6реAа 1а је с@ојено са @рија6ним осећањем које @ак,
ка1а @ређе у 6рајно с6ање, назива ин6ересовањем или ин6ереси-
ма. Ин6ереси @о Про6ићу везују знање и вољу, из њих се развија
воља, и за6о су они с@ецијални циљ вас@и6не нас6аве. Сасвим  је
@ре@озна6љив у6ицај ХерAар6а на ова Про6ићева ?ле1ања. Хер-
Aар6 је Aио @рви у ис6орији @е1а?о?ије који је 6умачио @ојам ин-
6ереса и @о1 6им @о1разумевао самора1њу – имао је намеру 1а
као циљ нас6аве оAележи самора1њу ученика (Парлић-Божовић,
2004, с6р. 39).  Из ово?а @роизилази @ринци@ Про6ићеве вас@и6не
нас6аве 1а се у њој ра1и 6ако како Aи се ко1 ученика мо?ли 1а
с6воре @рави, јаки и 6рајни ин6ереси, јер ће се само 6ако у6ица6и
на оAразовање воље (Про6ић, 1924, с6р. 58). Про6ић се на ХерAар6а
@озива ка1а ?овори 1а „оAразовање карак6ера 6реAа @оче6и оAра-
зовањем мишљења” (Про6ић, 1924, с6р. 58). У разра1и нас6авно?
@лана, он се сећа 1а се нека1а сма6рало 1а се @оје1инци ш6о више
@росве6е, 1а Aи мо?ли узе6и веће? учешћа у нас6авном ра1у (Про-
6ић, 1924, с6р. 68).

И @о1 у6ицајем цркве, и @о1 у6ицајем @рак6ичних оAзира, на-
с6ава је имала с6ручни оAлик: у @рвом случају с6е?а „црквена”, а
у 1ру?ом @рак6ична нас6ава за живо6. Ово су на?лашени момен-
6и о1 којих Про6ић @релази на оAразовање 1уха, које, @о њему,
Aива из 1ва извора: 1) о@хођења са лицима из 1руш6ва, и 2) сазна-
вање @ре1ме6а о1 @риро1е. Сви нас6авни @ре1ме6и мо?у се @о1е-
ли6и у 1ве велике ?ру@е: 1) @ре1ме6и који @роучавају 1руш6вени
живо6 и 2) @ре1ме6и који @роучавају @риро1у. Први чине 1ру-
ш6вене или ис6оријско-хуманис6ичке, а 1ру?и @риро1не науке
(Про6ић, 1924, с6р. 70). У оAлас6и 1и1ак6ичких @роAлема Про6ић
исцр@но разрађује @и6ање у нас6ави и о1ређује 6зв. зах6еве за
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@равилно оAразовање @и6ања који се сас6оје из о-лика, са!ржине и
%о!еле %и�ања на ученике.

Као и ос6али ср@ски @е1а?ози херAар6овске оријен6ације, и
Про6ић се Aави вас@и6ањем у ужем смислу или не@осре1ним
оAразовањем морално? карак6ера (Про6ић, 1924, с6р. 239). Ка1а
оAразлаже @роAлем вас@и6не 1исци@лине, на?лашава 1а је @о-
?решно оAухва6и6и је1ним @ојмом 1исци@лину и вас@и6ање у
ужем смислу. У @ракси они и1у чес6о заје1но, али 6о може само
Aи6и разло? више 1а се у 6еорији о1војено @осма6рају. Је1ном ре-
чју, вас@и6ање у ужем смислу има за1а6ак „1а се с6ара 1а 1еца
чине 1оAро, а 6о значи 1а  не@осре1но у6иче на оAразовање мо-
ралне воље или морално? карак6ера” (Про6ић, 1924, с6р. 242).  Да
Aи се 6о @ос6и?ло @о6реAно је уса?ласи6и 1ва елемен6а: 1) ко1
ученика с6вори6и сис6ем рели?ијско-моралних начела @о који-
ма ће се воља 1осле1но и с6ално у@равља6и и 2) разви6и вољу
која ће морална начела @ризнава6и и @о њима се о1лучива6и
(Про6ић, 1924, с6р. 243). Први елемен6 у @о6@унос6и о1?овара
Про6ићевском суAјек6ивном, 1ок 1ру?и оAјек6ивном 1елу карак-
6ера, који заје1но чине вас@и6ање у ужем смислу (Парлић Божо-
вић, 2009, с6р. 40).  Ра1 на оAразовању морално? карак6ера мора
Aи6и @ос6е@ен. У @оче6ку на 6оме ра1и само 1исци@лина. Кон-
кре6ан ра1 и 1оAре навике у ро1и6ељској кући (@оро1ично вас-
@и6ање) @о6реAно је нас6ави6и и у школи, ?1е је нео@хо1но више
ре1а и 1исци@лине (вас@и6ање у школи). Де6е се 6ако „учи  са-
влађива6и своје @риро1не на?оне и @о6чињава6и их 6уђој вољи
која се у@равља @рема моралним законима” (Про6ић, 1924,
с6р. 243). Про6ић се, веома оAазриво, чува о1 @рецењивања уло?е
и мо?ућнос6и 1еце у @роцесу вас@и6ања јер је 

„@о6реAно 1а сам вас@и6ач @ре1хо1и 1оAрим @римером. Нас6ав-
никово с6ално, 1осле1но @онашање јес6е очи?ле1но @ре1с6ављање
1оAра, које 6реAа 1а чини ученик” (Про6ић, 1924, с6р. 244). 

Но, он се о@рав1ано о?рађује 1а се „@ри овоме не може и не сме
ос6а6и, јер Aи воља ученика мо?ла Aи6и слаAа и нео1лучна зAо?
@асивне @ослушнос6и. Ученик се мора учи6и 1а сам о1лучује 1а
Aира ш6о ће 1а чини, ш6а 1а изAе?ава и за6о је @о6реAно и слоAо1-
није ?ле1иш6е” (Про6ић, 1924, с6р. 244).

У оквиру сре1с6ава вас@и6ања у ужем смислу, ау6ор разрађује
@ример (Про6ић, 1924, с6р. 246) и школски живо6 (Про6ић, 1924,
с6р. 252) у оквиру о@ш6их сре1с6ава. У оквиру 6зв. осоAи6их (на-
рочи6их, @о1вукла Ј. П. Б.) сре1с6ава, ау6ор чини @о1елу на 1ве
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врс6е: је1нима је @ринци@ ра1 и @ри1ружују се нас6ави, 1ок се
1ру?и @ри1ружују влас6и6ом живо6у ученика, с оAзиром  на њи-
хове ин1иви1уалне @о6реAе и социјалне о1носе, и @ружају им
@рилике нарочи6о за о1мор, као и 1а се уз1и?ну изна1 сваки1а-
шње? живо6а, а 1а им 1онекле и@ак Aу1у 1а6е @рилике за вас@и6-
ни ра1 (Про6ић, 1924, с6р. 256). У @рву ?ру@у Про6ић уAраја наро-
чи6о оAлике школско? живо6а: школски изле6и и @у6овања, ра1 у
школској ?ра1ини, не?овање и чување живо6иња, ра1 у школској
ра1ионици, ђачке 1ружине и школске 1ужнос6и. У 1ру?у ?ру@у
с@а1ају школске све6ковине, о којима Про6ић 6акође 1е6аљно
?овори.

Из анализе Про6ићево? волуминозно?  1ела закључујемо 1а се
ау6ор као @ре1с6авник херAар6ијанске оријен6ације у ср@ској @е-
1а?о?ији, својим @о?ле1има и с6авовима који се о1носе на @и6а-
ња о о-разовању и вас%и�ању, о@ре1ељује  за @роAлем вас%и�ања у
о1носу на о-разовање. У ње?овој О%ш�ој %е!а о ици 6ермин вас%и-
�ање у@о6реAљен је у 28 различи6их 6умачења. О-разовање се ја-
вља у @е6 различи6их ви1ова и 6о: „оAразовање воље”, а (че6ири
@у6а) са синонимом „моралне воље” (2), „не@осре1но оAразова-
ње морално? карак6ера” (5), „оAразовање мишљења” (1), „оAразо-
вање 1уха” (1) и „@равилно оAразовање @и6ања” (1).3

Приме6но је 1а је Про6ић на различи6им мес6има сво?а ра1а
разра1ио о1ређене с6ране оAразовања, о1носно извршио је раш-
члањивање на @омену6е врс6е које чине неком@ле6ан @ојам,
@роцес или @роAлем, а који није наишао на @ре1ме6 @осеAно?
син6е6ичко?, уку@но? разма6рања.

    Про6ићева инс@ирација у @о?ле1у вас@и6ања као @ојма  има-
ла је ком@ле6није схва6ање у @о?ле1у мно?ос6ранос6и @роAлема.

У њему се @олазило о1 @осма6рања вас@и6не 6еорије (која се
јавља 1ва @у6а) и вас@и6не @раксе (1ва @у6а) као уо@ш6ених @и6а-
ња која у сеAи носе мнош6во 1ру?их „вас@и6них си6уација и @ро-
Aлема”. „За1а6ак вас@и6ања” (@омиње се 6 @у6а) има свој сино-
ним @о1 називом  „вас@и6ни за1а6ак” (6 @у6а) који Про6ић
у@оре1о са @ре1хо1ним корис6и наизменично са „оAлицима вас-
@и6ања”, које 1е6аљно о@исује само на је1ном мес6у.

У @о?ле1у фак6ора разви6ка личнос6и за Про6ића се може
рећи 1а @ри@а1а о@6имис6ичкој оријен6ацији и велику @ажњу
@освећује о@рав1ању вас@и6но? @роцеса, уверавајући чи6аоца у

3 Број у за?ра1и означава фреквенцију @ојављивања израза у Про6ићевом 1елу.
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„@о6реAу вас@и6ања” (6ри @у6а) и укључујући „моћ вас@и6ања”
(6ри @у6а), и ис6овремено искључујући Aесконачнос6 ово? @ро-
цеса, @ос6авивши „?ранице вас@и6ања” (о којима ?овори у @е6
@окушаја).

Коначно, нео1војивос6 мно?их @и6ања у Про6ићевом „@роцесу
вас@и6ања” је1нака је је1инс6ву „сре1с6ава вас@и6ања”, „циље-
вима вас@и6ања” и „ин1иви1уалнос6и вас@и6ања” у „вас@и6ном
ра1у”. Пе1а?о? исцр@но разрађује у?лавном „морално” и „физич-
ко” вас@и6ање, 1ок ос6але ви1ове вас@и6ања @омиње искључиво
корис6ећи синониме, с6ављајући их на 6ај начин @о с6рани.

1) Про6ићеви на@ори 1а о1ређене 6еоријске, @рак6ичне и 1ру?е
@роцесе оAележи вас@и6ним именом у?лавном су изражени у
формулацијама: „вас@и6на 6еорија” (1ва @у6а), „вас@и6на
@ракса” (1ва @у6а), „вас@и6на нас6ава” (1ва @у6а) са својим ме-
6о1ама: а) „оAлик вас@и6не нас6аве” (је1ном), A) „@ринци@
вас@и6не нас6аве” (је1ном) и „вас@и6ни ра1” (@е6 @у6а).

2) У@у6с6ва за @роцес вас@и6ања Про6ић о@рав1ава Aројним
син6а?мама:  „за1а6ак вас@и6ања” (шес6 @у6а) са синонимом
„вас@и6ни за1а6ак” (@е6 @у6а), „оAлици вас@и6ања” (је1ном),
„ус@ешно вас@и6ање” (је1ном), „@о6реAа вас@и6ања” (6ри @у-
6а), „моћ вас@и6ања” (6ри @у6а) , „вас@и6ни ус@ех” (је1ном),
„Aи6но у вас@и6ању” (је1ном), „норме за вас@и6ање” (је1ном),
„у6ицај вас@и6ања” (је1ном), „ин1иви1уалнос6 вас@и6ања”
(је1ном), „циљеви вас@и6ања” (@е6 @у6а), „@ојам о вас@и6ању”
(6ри @у6а) и „време вас@и6ања” (је1ном).

Јасан је не1ос6а6ак  Про6ићево? Aављења „вас@и6ања о1ра-
слих” у о1носу на ос6але ње?ове савременике, верова6но за6о
ш6о Про6ић мно?о ак6ивније ?овори о ка6е?орији вас@и6аника,
која је широко схваћена и омеђена с6а1ијумом  „омла1ине”, о1-
носно мла1их.

3) Дакле, у оквиру ис6о? с6а1ијума „вас@и6ање наро1не омла1и-
не”, Про6ић разликује 1ва основна „6и@а вас@и6ања”: „вас@и-
6ање у ужем смислу” (че6ири @у6а) и „вас@и6ање нас6авом”
(1ва @у6а).

4) Ш6о се ме6о1олошке с6ране оAављања „@роцеса вас@и6ања”
6иче, Про6ић разликује: „Aи6но у вас@и6ању”  (је1ном), „@ро-
цес вас@и6ања” (1ва @у6а), „сре1с6ва вас@и6ања” (1ва @у6а) и
„вас@и6ни ра1” (@е6 @у6а).
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Као крајњи циљ крунско? @роцеса, Про6ић илузорно 6ежи
„вас@и6ном ус@еху”. Међу6им, 1а Aи се 1о ње?а с6и?ло у @равом
смислу речи, 6реAа @осеAно во1и6и рачуна о „Aремену вас@и6а-
ња”, @равилном коришћењу „оAлика вас@и6ања”, @озаAави6и се
„Aи6ним у вас@и6ању” и @ос6ави6и „норме за вас@и6ање”. Гово-
рећи о „у6ицају вас@и6ања”, „ин1иви1уалнос6и вас@и6ања” и
„вас@и6ној нас6ави”, у чијем оквиру ?овори о „циљу вас@и6не на-
с6аве”, као и о „@ринци@у вас@и6не нас6аве”, он у@о6реAљава
Aрижљиво о1аAране синониме: синоним за „физичко вас@и-
6ање” је „разви6ак и не?а 6ела”, синоним за „морално вас@и-
6ање” је „морална воља” и „морални карак6ер”, „вас@и6ање у
ужем смислу” (@омиње че6ири @у6а), а као синоним из1ваја „не-
@осре1но оAразовање морално? карак6ера”, 1ок „@оро1ично вас-
@и6ање” чес6о замењује синонимом „1оAре навике у ро1и6ељс-
кој кући”, синоним за „школско вас@и6ање” корис6и као „1оAре
навике у ро1и6ељској кући нас6ави6и у школи“ и синоним за
„оAразовање воље” је „оAразовање моралне воље”. Ово је
најкраћи освр6  на Про6ићево Aављење овим крунским и врхунс-
ким, @е1а?ошким ка6е?оријама.
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SUMMARY AN ANALYSIS OF THE USE OF THE TERM “EDUCATION” 
IN THE WORK OF LJUBOMIR PROTIĆ

From the analysis of Protić’s voluminous work, we can conclude
that the author, as a representative of herbartian’s orientation in
Serbian pedagogy, emphasizes the importance of  defining the prob-
lem of education in relation to schooling. In his General Pedagogy, the
term education was used in 28 different interpretations. It occurs in
five different forms, namely: “education will,” (4 times), also synony-
mous with “moral will” (2); “direct the education of moral character”
(5); “the education of opinions” (1); “education spirit” (1); “proper
education issues” (1).

It is worth noting that these forms unfold separately in his work,
but as such they make an incomplete concept. Therefore, they need
to be considered synthetically, as a whole, in order for the versatility
of his concept of education to be fully appreciated.

The paper started with the observation of educational theory
(which occurs 2 times) and educational practices (2 times) as well as
general questions that carry a multitude of other educational situa-
tions and problems. “The task of education” (mentioned 6 times) is
synonymous with “educational mission” (6 times) and it is inter-
changeable with “forms of education” that occurs once only. 

In terms of factors influencing a personality development, Protić
is be said to be of the optimistic orientation and pays great attention
to the justification of the educational process, assuring the reader of
the “need for education” (three times). He also underlines the
“power of education” (three times), but at the same time, excluding
the infinity process, the setting of the “boundaries of education” (to
be discussed in five attempts).

Finally, the inseparability of many issues in Protić’s  “education
process” is equal to the unity of “means of education”, “education
goals”, “objectives of education”, and “individuality education” in
the “educational work”. An educator exhaustively elaborates the
“moral” and the “physical” in teaching, while other forms of educa-
tion are mentioned exclusively using synonyms thus lessening their
significance. 
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Protić attempted to denominate certain theoretical, practical and
other educational processes: “pedagogical theory” (twice), “educa-
tional practice” (twice), “corrective instruction” (twice) with his
methods a) “form of educational practice”, and b) the “principle of
educational instruction” (one) or “educational work” (five times).

Protić justifies the guidelines for the process of education with
numerous concepts: “task of education” (six times) synonymous with
“educational mission” (five times), “forms of education” (once),
“successful education” (once), “need for education” (three times),
“the power of education” (three times), “educational success” (once),
“substance of education” (once), “standards for education” (once),
“the influence of education” (once), “individuality of education”
(once) “educational goals” (five times), “the concept of education”
(three times), and “education time” (once).

Although there are discrepancies in tackling “adult education”
among his contemporaries, Protić actively introduces the category of
a trainee, which is widely understood and associated to the term
“Youth”.

According to Protić, “National Youth Education” is divided into
two basic types:  “education in the narrow sense” (four times) and
“educational practice” (twice). He also differentiates “essentials in
education” (once), “education process” (twice), “means of educa-
tion” (twice) and “educational work” (five times ).

Protić illusory tends to define educational success and in order to
do so special attention should be paid to “the burden of education”,
as well as to point out the “importance of education” and set “stand-
ards for education”. In addition, he carefully chooses his synonyms
such as “the development and care of the body” for physical educa-
tion, or “moral commitment” and “moral character” for moral
education.

KEY WORDS: Ljubomir Protić, education, education, analysis, frequency of
occurrence.


