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Др Јелена ПЕТРОВИЋ 
Филозофски факултет  
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УТИЦАЈ ДЈУИЈЕВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ВАСПИТАЊА  

НА ОДРЕЂЕЊЕ ВАСПИТАЊА КОД СРПСКИХ ПЕДАГОГА  
 
Сажетак: Циљ овог рада био је да истражи опсег утицаја педагошког 

учења Џона Дјуја на одређење васпитања и циљева васпитања код српских 

педагога. Као референтне тачке поређења одређени су Дјуијеви ставови о 

односу појединца и друштва при одређењу васпитања, однос према расту, раз-
воју и искуству у васпитању, улога и врста интеракције у васпитању и флек-

сибилност, отвореност и развојност циљева васпитања. У односу на њих ана-
лизирана су одређења васпитања у радовима најзначајних педагога прве поло-

вине 20. века и у уџбеницима Педагогије у другој половини века. Истраживање 

је показало да се конкретан утицај може препознати само код представника 
покрета за Нову школу и савремено васпитање тридесетих година 20. века, 

Вићентија Ракића и Војислава Младеновића. Он се најасније показује у схвата-
њима да је васпитање животна потреба и да је у функцији индивидуалног и 

друштвеног развоја, што је у великој мери дјуијевска интерпретација васпи-

тања, у значају искуства, у динамичком схватању живота, значају навике за 
васпитање. У неговању принципа слободе и активности кроз игру и уметност 

код В. Ракића и развијањем принципа активности помоћу сопствених дожи-

вљаја код В. Младеновића. Током друге половине 20. века, у послератној српској 
педагогији дуго није било места за Дјуијеве идеје, све до седамдесетих година 

Дјуи се скоро и не помиње. Од осамдесетих година, његове идеје се поново поја-
вљују, али ипак долазе споро, те се нешто јаче присуство и прихваћеност Дју-

ијевих идеја осећа тек крајем 20. века. Код савремених аутора препознају се 

сличности у ставовима, али се оне не могу одредити као директан утицај. 
 

Кључне речи: одређење васпитања, српски педагози, Дјуијева концеп-

ција васпитања. 

 

Увод 

Друштвено-историјске околности, у којима се развијала педагошка 

наука у Србији, биле су вема променљиве и нестабилне. Општа несигурност 

и дубоке државне, а касније и друштвене промене, нису биле нарочито 

плодно тло за прихватње Дјуијевих идеја, које подразумевају стабилно 

демократско друштвено уређење и широку децентрализацију. Ипак, Дјуи-

јево учење било је доступно нашим педагозима, било кроз преводе и прика-

зе, било кроз оригиналне радове, иако, не у довољној мери да би извршило 
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значајнији утицај. Основна намера овог рада је да истражи у којој мери и у 

ком периоду њеног развоја је Дјуијева концепција васпитања утицала на 

одређење васпитања, његове улоге и циљева код српских педагога. Одно-

сно, да утврди код којих се педагога 20. века може приметити прихватање 

основних постулата прагаматистичке педагогије. Притом су коришћене 

методе теоријске анализе и историјско-компаративна метода. 

Дјуи полази од става да васпитање није припрема за живот, нити сме 

бити спољни притисак на дете. Васпитање је процес растења и развоја, који 

тече уз сталну интеракцију детета и средине. Искуство које дете стиче 

током те интеракције представља основни садржај васпитања. Он полази од 

захтева да детету треба помоћи да развије способност мишљења и да научи 

оно што ће му у животу требати. Зато што истине нису сталне категорије, 

већ се мењају под утицајем нових сазнања, васпитање се не може рецепто-

лошки канонизовати. Најбоље је оно васпитање које прати лични развој 

заснован на обнављању живота преношењем, општењем и усмеравањем од 

стране друштва. Иако се васпитни поступци пре прилагођавају, а мање 

намећу детету, не сме се занемарити ни значајна улога коју васпитање има 

у одржању живота заједнице и у стварању равнотеже између индивидуал-

ног и друштвеног. Најсажетије се његово одређење васпитања може изра-

зити као стална реконструкција искуства, како на индивидуалном, тако и на 

друштвеном нивоу. 

Српска педагогија започела је свој развој на основама хербартијан-

ске традиције, пратећи током тридесетих година двадесетог века и нове тен-

денције развоја у европској педагогији. После Другог светског рата она се 

изнова изграђивала на основама марксистичке филозофије и теоријама 

социјализма и друштвеног самоуправљања, али се ослањала и на европска 

и светска достигнућа у педагошкој науци. Захваљујући томе, могу се пра-

тити и различите линије развоја ставова о основним питањима педагошке 

теорије и телеологије. Полазећи од различитих ставова о човеку и друштву 

и њиховом односу, српски педагози су различито одговарали на питања: 

Шта је васпитање? Шта га карактерише? Каква је његова улога у односу на 

појединца и друштво? Шта су циљеви васпитања? Анализа њихових одго-

вора може да покаже да ли су и у којој мери неки од њих били инспирисани 

прагматизмом и учењем Џона Дјуија.  

Анализирани су радови најпознатијих српских педагога у првој 

половини 20. века, при чему се водило рачуна да буду заступљени представ-

ници свих значајних праваца из тог периода: хербартијанске, културне 

педагогије, педагогије радне школе и новог васпитања. Како у другој поло-

вини 20. века нису изражени различити правци, определили смо се за ана-

лизу одређења васпитања у најчитанијим и нараспростањенијим уџбеници-

ма педагогије, јер се у њима огледа суштина схватања васпитања у том 

периоду. Као најзначајније тачке компарације одређена су следећа схвата-

ња: њихово одређење односа појединца и друштва, однос према расту, раз-

воју и искуству у васпитању, улога и врста интеракције у васпитању и флек-

сибилност, отвореност и развојност циљева васпитања. 
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Утицај Џона Дјуија на одређење васпитања  
код српских педагога прве половине 20. века 

Извесно је да утицаја реформне педагогије и педоцентричних оријен-
тација са почетка 20. века није било у схватањима српских хербартоваца. 
Иако су били савременици Џона Дјуија и осталих педагога ове оријентације, 
Војислав Бакић, Стеван Окановић и Љубомир Протић стајали су на веома 
удаљеним позицијама од њих да би се довели у везу са учењем Џона Дјуија. 

Војислав Бакић није се слепо држао Хербартове педагогије и у своја 
дела је уносио богато педагошко искуство и тековине и неких других педа-
гошких праваца. Међутим, и тада је био далеко од прагматизма. Он васпи-
тање дефинише као „физичко и психичко усавршавање појединих младих 
људи и младих генерација“ (1893: 52) или као „правилно развијање и уса-
вршавање органских сила и духовних способности у млада човека и млада 
нараштаја, а то бива свесним утицањем зрелих људи и старијега нараштаја 
на рад и живот васпитаника“ (Бакић, 1897: 62). Оваква схватања, која у вас-
питању виде процес усавршавања духовних способности, Дјуи директно 
критикује у Васпитању и демократији (Дјуи, 1971: 43). Супротност са Дју-
ијевим ставовима не изненађује јер Дјуијевог имена нема чак ни у попису 
аутора које је Бакић читао, а који је сачинио Никола Поткоњак (2001: 37) на 
основу Бакићевог дневника. На том списку се, ипак, налазе А. Лај, С. Хол, 
Е. Кеј, Г. Кершенштајнер, и други психолози и педагози различитих оријен-
тација укључујући индивидуалне и педоцентричне, али њихове ставове он 
очигледно није прихватио кад је у питању дефинисање суштине васпитања.  

Слично мимоилажење налази се и у дефиницијама васпитања Љубо-
мира Протића. Оно је посебно изражено у погледу на васпитање као односа 
у коме је изражена једносмерна комуникација и у коме је неопходан јак, тра-
јан и плански утицај како би истински развој био могућ (Недовић, 1991; Пар-
лић-Божовић, 2004). У таквим схватањима су циљеви унапред постављени, 
јасно одређени и доследно се прате, што је у супротности са циљевима који 
се заснивају на саморазвоју, интеракцији у васпитању и који су постављени 
флексибилно, а који су карактеристични за Дјуијеву педагогију.  

Код Сретена Аџића и Јована Миодраговића могу се препознати одре-
ђене сличности са поставкама реформне педагогије, које су резултат зајед-
ничких корена у Песталоцијевој педагогији и утицаја неких европских педа-
гога и психолога заступника новог васпитања. Поменуте сличности углавном 
се односе на Аџићево истицање развоја као процеса сталног напредовања и 
усавршавања, наглашавање везе између природе, васпитања и образовања и 
прихватања значаја друштвених услова за васпитање (Недовић, 1998). Код 
Аџића је, ипак, утицај одраслих основна одредница васпитања, те он Увод 
у науку о васпитању (1892) почиње дефиницијом васпитања по којој је вас-
питање одређено као утицај одраслих на развој васпитаника, и то тако да се 
што јаче развију добре особине и оне које су му нужне за живот, а непожељ-
не да се што више сузбију. Посматрање васпитања, превасходно као утица-
ја, насупрот развоју и интеракцији наводи на закључак да је утицај реформ-
них оријентација у дефинисању васпитања код Аџића ипак изостао. 
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Код Јована Миодраговића сличности са педагозима реформне ори-

јентације, а тиме и Џона Дјуија, препознају се у његовом опредељењу ка 

поштовању дечијих потреба, подршци дечијој природи и противљењу наси-

љу, стеги и притиску у васпитању. Сличност се препознаје и у одређењу 

циља васпитања. По њему, циљ васпитања треба да буде усмерен развоју 

позитивних тежњи и особина детета, као и томе да његове слабости ослаби 

или искористи тако да га што боље спреми за живот, да буде користан и 

себи и друштву (Парлић-Божовић, 2004). Миодраговић се залагао за изме-

њен положај ученика у школи, за васпитање путем игре, разговора, решава-

ња проблема, за слободу детета која је подразумевала и слободу кретања по 

учионици и избора активности, што је он у свом практичном раду и оства-

ривао. Како је овакав однос према васпитању изградио пре одласка на сту-

дије у Европу, Недовић закључује:  

„Ови погледи су настајали у његовом сусрету са ученицима, у шко-

лама, у суочавању са друштвеном ситуацијом Србије прошлог века. [...] 

блискост тих погледа са оним који су настали у кругу педагога представни-

ка слободног васпитања и педоцентризма, пре се, из назначених разлога, 

може сматрати подударношћу, него ли подложношћу младог учитеља из 

Београда“ (1981: 61). 

Доводећи га у везу са Дјуијем, Недовић (1981) такође пише да иако 

није био запажени познавалац Џона Дјуија, он износи нека гледишта која се 

приметно подударају са Дјуијевим ствовима о односу школе и друштва, о 

схватању наставе и тумачењу искуства ученика. Године 1894. може се код 

Миодраговића прочитати скоро дјуијевска интерпретација познате тезе о вас-

питању као реконструкцији дечијег искуства и о ученику као истраживачу у 

маломе. Ове наводе Недовић илуструје следећим Миодраговићевим речима:  

„Она већ имају масу знања, безброј представа и појмова, навика и 

речи. Сад долазе у школу да то наставе и продуже. Зато се увек ваља насла-

њати на то дотадашње искуство дечије, везивати све за њега и почињати 

одатле. Духу је најугодније, најпријатније када се настава или предавање 

подеси тако, да му је пола познато а пола непознато, да је свака настава или 

предавање проширење онога што деца већ знају“ (Недовић, 1981: 61). 

Представници културне педагогије код нас, Милош Милошевић и 

Милан Шевић, такође највише додира имају са Дјуијевим ставовима. У 

истраживању могуће сличности њихових са Дјуијевим ставовима полази се 

од Дјуијеве тежње да превазиђе поделу на друштвене и индивидуалне циље-

ве у васпитању која је сажета у ставу да се култура може поставити као циљ, 

те да је „посебан задатак васпитања данас да се бори у прилог таквог циља 

у коме су друштвена ефикасност и лична култура синоними а не супротно-

сти… и да нема можда боље дефиниције културе него да је то способност 

за стално проширивање обима и тачности човековог запажања“ (Дјуи, 1971: 

89). Милош Милошевић, као и Дјуи, појмовима искуство и развитак придаје 

велики значај и не ограничава их на индивидуалне појаве већ подразумева 

и њихов општедруштвени значај. При дефинисању васпитања он користи 
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ове појмове, што може деловати као Дјуијев утицај. Међутим, он васпитање 

одређује као „развијање духа у свим облицима његове појаве“ (Милошевић, 

1911: 9), док однос индивидуе и друштва решава кроз однос објективног и 

субјективног духа, што упућује на његову везу са духовно-научном педаго-

гијом и филозофијом идеализма, и разилажење са прагматистичким схвата-

њем човека и друштва. Он одржава дуализам између индивидуе и друштва 

и у дефинисању циља васпитања: „Циљ васпитања може бити способност 

појединца за напредан и моралан живот у друштву, с једне стране, а култу-

ран живот и напредан рад друштва са друге стране“ (Милошевић, 1911: 19) 

и тиме занемарује индивидуу и њене потребе, те остаје много ближи соци-

јалној педагогији, Наторпу и Бергману, него Дјуију. 

Милан Шевић је у почетку свог рада припадао млађој грани хербар-

товаца, да би се касније окренуо културној педагогији. Међутим, Јовановић 

(1939) упућује на то да је он био растрган разнородношћу утицаја и разним 

видовима своје делатности, те да се није уздигао до ступња синтетичара и 

ствараоца система, па је његов допринос свео на преводилачку, издавачку 

и уредничку делатност у Педагогијској књижници. Шевић је ценио Дјуија 

и преносио његово учење код нас. У оквиру Педагогијске књижнице, као 

девета свеска, 1920. године, појавила се студија Едварда Клапареда Педа-

гогија Џона Дјуија. Милан Шевић је био преводилац и писац предговора. У 

Предговору (Шевић, 1920) он сажето и аргументовано износи основе Дјуи-

јеве педагогије упућујући на Дјуијева тумачења концепата кључних за њено 

разумевање, као што су истина, карактер, воља, суђење итд. Шевић скреће 

пажњу и на значај ручног рада код Дјуија, објашњавајући да је то по Дјуију 

принцип, а не школски предмет. 

Шевић (1920) не крије своје поштовање према Дјуију, тврдећи да је 

узајамне односе или међусобно повезивање наставних предмета и уопште 

целокупног наставнога рада, Дјуи схватио дубље и боље од свих тадашњих 

педагога, као што је без сумње, и дечју душу боље схватио. Он додаје да ће у 

историји педагогије бити забележено да ће Дјуијев израз корелација заменити 

хербартовско-цилеровски појам концентрације наставе. Шевић је познавао 

Дјуијеву педагогију и са надом говорио о њеном ширењу код нас. У својим 

делима Шевић, ипак, није усвојио Дјуијеву дефиницију васпитања и, као и 

Милош Милошевић, остао је ближи културној и социјалној педагогији. Гово-

рећи о факторима развоја личности, он наводи да је то култура у два своја 

вида. Један је онај који се може назвати социјалном средином и која махом 

несвесно утиче на васпитаника, а други је култура која се као свестан и наме-

ран рад на њему врши, и коју називамо васпитањем (Шевић, 1923). Он тако 

васпитање издваја као посебан феномен само по томе што се у оквиру њега 

истиче свесно утицање друштвене средине. По питању средине и утицаја кул-

туре он се слаже са Дјуијем, али код њега изостаје значај интеракције, одно-

сно активног односа самог појединца према тој средини, који је за Дјуија од 

суштинског значаја.  
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Дјуијеве идеје свој одраз код нас пронашле су у идејама представ-

ника покрета за Нову школу и савремено васпитање. Тај покрет је био попу-

ларан код српских педагога пред Други светски рат и добијао је многоброј-

не подстицаје из страних земаља. Ширење овог покрета на нашим просто-

рима било је ипак отежано материјалним и друштвеним условима као и 

чињеницом да је сама педагошка наука још увек била у развоју. Најеми-

нентнији наши педагози који су припадали овом покрету су Вићентије 

Ракић и Војислав Младеновић. 

 Вићентије Ракић је први међу српским педагозима који је потпуно 

окренуо леђа хербартовској нормативној педагогији. Он је имао чисто тео-

ријски став према проблематици васпитања и проучавање васпитања за 

њега је било озбиљна, одговорна и научна делатност, везана за јасну свест 

о циљу. Он је васпитање и образовање и схватао и као значајне делове живо-

та. (Јовановић, 1939; Тешић, 1981). У својим разматрањима васпитања и 

његовог циља, Ракић полази од основног става да је васпитање животна 

потреба и да је у функцији индивидуалног и друштвеног развоја, што је у 

великој мери дјуијевска интерпретација васпитања, као и она која се односи 

на анализу везе васпитање-школа-друштво. Док је појединац у свом прак-

тичном животу ограничен на своје васпитно искуство, које је у практичном 

животу исцепкано и непотпуно, васпитање и школа му омогућавају много 

шире искуство које је скупљено у току векова и које је у оквиру васпитања 

и школе представљено као заокружен систем, тако да једно искуство не про-

тивречи другом. Предност искуства добијеног васпитањем је и то што оно 

није једном за свагда дато, него га свака генерација поново прерађује према 

својим потребама, обнавља га и користи и оно што је дала претходна гене-

рација. У том смислу он васпитање сматра јачим од практичног живота и 

рада (Радулашки, 1981). 

Ракић је и циљ васпитања поставио имајући у виду његову друштвену 

условљеност, те је тврдио да је васпитање једне епохе у тесној вези са стањем 

у коме се налазе морал, привреда, наука или уметност те епохе и да, стога, 

крајњи циљ васпитања мора бити свестрано изражен, тј. да не може бити ни 

само морални, ни само естетски, ни само политички и грађански, као што се 

то види у појединим педагошким правцима. Он мора бити и морални, и есте-

тички, и привредни, и интелектуални и грађански – према степену у коме сва-

ка од тих области служи животу као целини (Тешић, 1981). 

Анализирајући дефиниције васпитања у делу Вићентија Ракића, Пар-

лић-Божовић (2004: 91) такође налази да је Ракић функцију образовања и вас-

питања тумачио са гледишта животних потреба које су у функцији индиви-

дуалног и друштвеног развоја; да је смисао, односно циљ васпитања налазио 

у усмеравању развоја народног подмлатка према идеалима који значе духов-

ни и социјални напредак народа; да је у васпитању као животној потреби 

видео снажну полугу којом се подстиче негује и усмерава развој унутрашњих 

снага и способности појединца – да би се допринело унапређењу социјалне 

заједнице; да се као један од најфреквентнијих синонима (чак двадесет три 
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пута) за појам васпитање јавља синтагма свестрана еволуција индивидуе. 

Наведени Ракићеви ставови указују да он у одређењу васпитања полази од 

веома сличних схватања као и Дјуи. У прилог овом закључку говори и Раки-

ћево динамичко схватање живота, тј. дефиниција живота као непрекидног 

низа реакција који траје милионима година. 

Још јасније, међутим, може се истаћи поменута сличност са Дјуијем 

анализом Ракићевог (1946: 9) схватања о „два најопштија облика“ испоља-

вања живота – то су: способност понављања правилних реакција и способ-

ност мењања и прилагођавања. Осим што ова својства приписује животу 

схваћеном као биолошки, али и социолошки феномен, Ракић сматра да су 

ове способности својствене и човеку као индивидуи. Васпитање, уско пове-

зано са животом, има функцију развијања ова два аспекта живота, односно 

способности човека. Дакле, оно има и конзервирајући и прогресивни карак-

тер. Другим речима, васпитање служи очувању живота, али и његовој ево-

луцији, развоју, напредовању. Овакво схватање скоро је идентично Дјуије-

вом које налазимо у прве две главе Васпитања и демократије (Дјуи, 1971: 

5-20), а можемо га још једном илустровати Ракићевим речима: 

„Сва васпитна делатност (као планско развијање животних снага - 

својих и код других) дели се, према општој организацији живота, одеђеној 

како смо видели, двема основним функцијама, на два главна дела: на при-

викавање у најширем смислу, до кога се првенствено долази понављањем, 

и на право васпитање које се оснива на подстицајима (позитивним и нега-

тивним). Док први тежи да васпитаника оспособи за одређене делатности 

које се правилно понављају стицањем знања, вештина, навика и принципа, 

дотле други тежи да у њему развије снаге за промену и прилагођавање при-

нуђавајући га да своје навике (вештине, знања итд.) прерађује, преображава, 

изнова примењује и реформира“ (Ракић, 1946: 27). 

Игром и уметношћу Ракић постиже равнотежу ових снага, односно 

функција васпитања, оне „помажу човеку да очува, упркос штетном утицају 

свакодневних понављања, слободан поглед на све што се око њега збива [...] 

и да у целокупном свом деловању покажу унутрашњу слободу и природ-

ност“ (Ракић, 1946: 23). Дјуи на сличан начин решава овај проблем – прин-

ципима слободе, активности, поштовања дечије природе и укључивањем 

детета у стварни живот. 
Ова анализа захтева и разјашњење неких терминолошких неслагања 

која се јављају у радовима ових педагога, и која потичу од разлика у језику 
или преводу, а не од разлике суштинских ставова. Наиме, Дјуи под васпи-
тањем (education) подразумева процес непрекидног надограђивања и разви-
јања личности, који је одређен како унутрашњим факторима, тако и среди-
ном у којој тај процес тече, и самим животом. Ракићево схватање васпита-
ња, такође, веома је широко. За Ракића васпитање је свесна еволуција, 
односно развиће (Радулашки, 1981: 89), процес који нема спољашњи циљ, 
осим да развија унутрашње снаге човека. Поред тога, оно обухвата низ рад-
њи, у које спадају не само учење, вежбање и навикавање, и помоћни рад 
наставника и васпитача који ученику помажу при томе учењу, вежбању и 
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навикавању које се подразумевају, већ и целокупно уживање у уметностима 
уопште: у музици, плесу, вајарству итд. Затим све игре, па спортови и уоп-
ште цела весела и забавна област живота (Радулашки, 1981: 83). Поткоњак 
(1981) упућује на то да овако широко схваћено васпитање Ракић чешће 
назива образовањем, док педагогију назива теоријом образовања. Образо-
вање је код Ракића процес који обухвата оба главна дела васпитања, али и 
остале чиниоце значајне за развој човека: растење и развијање. Уколико се 
узме у обзир да термин education може бити преведен и као васпитање и 
образовање, односно да он у себи садржи оба ова процеса (Дјуи га тако и 
посматра), онда произлази да између ова два педагога не постоји проблем 
терминолошког разликовања. 

Други појам у Ракићивој теорији образовања који на први поглед 
стоји у супротности са Дјуијевим схватањем је вежбање. Наиме, Ракић 
често говори о вежбању у васпитању и извежбаности способности. Међу-
тим, он под вежбањем не подразумева само механичко понављање које упу-
ћује на ригидност, крутост и механичко учење. Овакву врсту вежбања он 
сматра корисном за механизовање вештина и стварање навика које ће олак-
шати функционисање и омогућити лакше и брже обављање неких радњи. 
Поред ове, Ракић издваја још две врсте вежбања: радна (слободна) и забавна 
вежбања. Она су специфична по томе што их ученици сами, слободно бира-
ју (Тешић, 1981: 26). Тешић (1981) као битне елементе вежбања у Ракићевој 
теорији издваја следеће: она теже да задовоље нагонску потребу или инте-
ресовања ученика; увек садрже нешто ново јер оно што нема драж новине 
не може да развије интерес; у њима долази до изражаја самоактивност 
(саморадња) ученика; помажу ученицима да се припреме за живот јер буде 
нагоне и све снаге које покрећу на рад. На крају, он додаје да је под вежба-
њем Ракић подразумевао рад на текстовима дискусије, писане саставе, екс-
перименте, „чији је заједнички именитељ у томе да ученици сами или уз 
незнатну помоћ наставника стичу нова знања, богате своју културу и разви-
јају своје мисаоне и друге (вољне) способности“ (Тешић, 1981: 26). Ракић, 
дакле, има на уму вежбање које је у функцији подстицања активности, рада, 
самосталног ангажовања и коначно развоја. 

У одређењу васпитања Вићентије Ракић износи ставове који су 
суштински веома блиски Дјуијевим ставовима. Многи аутори (Поткоњак, 
1981; Радулашки, 1981; Тешић, 1981) слажу се да се то, пре свега, односи 
на схватање улоге васпитања и његовог односа према појединцу и друштву, 
као и на истицање способности прилагођавања и усвршавања, што Ракића 
наводи да и циљ васпитања одреди на сличан начин као и Дјуи. Сличности 
се, даље, препознају у његовом схватању живота, нагона, навике и фактора 
који утичу на процес васпитања. На основу тога може се закључити да је 
Дјуијево учење имало утицаја на схватање васпитања Вићентија Ракића. 

Војислав Младеновић био је велики поштовалац Песталоција. Он је 

покушавао да освремени, модернизује и критички прилагоди Песталоцијеве 

идеје савременој педагогији и да их усклади са савременим педагошким, 

психолошким, социолошким и антрополошким сазнањима. Због тога га је 
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тешко сврстати у било који од педагошких праваца актуелних у његово вре-

ме. Ипак, највише додирних тачака имао је са културном, социјалном и 

прагматистичком педагогијом (Радулашки, 1981). Дјуијеве идеје је, такође, 

посматрао с аспекта песталоцијанца и најотвореније је прихватио оне које 

се у својој основи подударају са Песталоцијевим. То су идеје повезивања 

васпитања са животом, развоја и саморадње. 

Он васпитање описује као најшири и најсложенији педагошки појам 

који је уско повезан са животном заједницом. На више места се могу наћи 

његова образложења овог става. На пример у Педагошким расправама и 

чланцима он износи став да нам суштина и циљ васпитања могу бити пот-

пуно јасни само онда када за полазну тачку у педагошком посматрању узме-

мо животну заједницу, а не индивидуу. Васпитање нам се онда не појављује 

као изум овог или оног увиђавног човека или групе људи који су на вишем 

ступњу човечанског развитка, него као неизбежна појава заједничког живо-

та (Младеновић, 1931: 74). У истом делу он у оваквом приступу васпитању 

налази и аргумент научне легитимности педагогије као науке. Он наводи да 

тек када схватимо тесну везу између појмова животне заједнице и развитка, 

можемо доћи до теорије о васпитању која води ка модерном, унитарном схва-

тању света, и којој се баш због тога научно обележје, па према томе и право 

да буде негована као универзитетска дисциплина не може оспорити (Младе-

новић, 1931: 80). Треба нагласити да он васпитање везује за заједницу, док у 

образовању, иако сматра да се ова два појма не могу одвајати, види посебно 

поље у оквиру појма васпитања. Тако се можемо сложити са констатацијом 

Недовића (1991) да је за њега васпитање акт подруштвљавања, припремање 

за живот у заједници, док је образовање индивидуални чин и може га оства-

рити само појединац. Друштвени карактер првог појачава индивидуални и 

аутентични карактер другог педагошког појма. 

Војислав Младеновић, дакле, не занемарује ни значај индивидуал-

ног и душевног живота. Он истиче индивидуално и социјално као два нераз-

двојна конститутивна елемента васпитања и спаја их у нераздвојиву целину. 

Полазећи од става да личност као таква постоји само у заједници, док зајед-

ница постоји само као заједница личности, он истиче да се човек васпитава 

за заједницу и помоћу ње. Већ наведен став о значају заједнице он допуњује 

поштовањем онога што је индивидуално у свакоме. „Реч је при том о раз-

личитој особености детињој, односно учениковој која чини почетну тачку 

за васпитање. Ствар је учитељева и васпитачева да тој особености прибаве 

утицај. [...] васпитач има да негује клицу душевног живота потпомажући и 

водећи њено развијање тиме што ће јој приносити потребне хранљиве мате-

рије, а уклањати штетне утицаје“ (Младеновић, 1936: 123). На овом месту 

Младеновић користи исту врсту поређења – између васпитања и вртларства 

– као Дјуи у Васпитању и демократији (Дјуи, 1971: 12) да би нагласио значај 

стварања повољне средине као значајног фактора васпитања. 
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Када је реч о самом процесу васпитања, он је за Војислава Младено-

вића неодвојив од процеса развитка: „Васпитавати значи развијати: васпита-

ња и развитка било је и кад није постојала никаква теорија о њима“ (Младе-

новић, 1931: 74). У његовој Општој педагогици наилазимо на дефиницију 

која изузетно подсећа на један од аспеката Дјуијевог схватања: „Васпитавати 

значи развијати и да васпитање данас није ништа друго до потпомагање и 

вођење развитка [...] и кад кажемо да је васпитање по својој суштини потпо-

магање, вођење душевног развитка, не треба мислити да је васпитање ипак 

неко спољно помоћно средство за развитак. Не, оно је основна функција 

развитка, сам развитак“ (Младеновић, 1936: 57). Ово тврђење Младеновић 

даље разрађује и објашњава, такође у складу са Дјуијем, да клицу развитка 

дете доноси на свет рођењем и да се она огледа у његовој првобитној актив-

ности коју васпитање разгранава и обогаћује стварањем све већих веза у 

животној заједници. Захваљујући васпитању, душевни живот је у сталном 

стању промене, коју он назива као напредовањем и усавршавањем. 

Да би појаснио свој став, он упућује и на то да се под развитком у 

овом контексту подразумева развитак у савременом друштву и да не искљу-

чује планско деловање. „Само у примитивним заједницама развитак бива 

без нарочитог планског упућивања и вођења, те многи због тога такав раз-

витак не сматрају васпитањем, у развијеним заједницама тај се развитак 

мора потпомагати“ (Младеновић, 1936: 57). 

Комплетна слика о Младеновићевом схватању васпитања као про-

цеса добија се када се у обзир узме његов први општи педагошки принцип. 

Овај принцип он назива принципом активности помоћу сопствених дожи-

вљаја и њиме упућује на то да је васпитање, као и развој, процес вођен 

активним учешћем и самог васпитаника. Појам доживљаја, којим Младе-

новић објашњава активност, могуће је упоредити са Дјуијевим схватањем 

искуства. Доживљај представља три момента човекове активности: мишље-

ње, вољу и осећање. При том мишљење подразумева однос према објектив-

ној стварности, воља субјективно деловање, а осећање везу међу њима. 

Иако се ово схватање не може поистоветити са Дјуијевим појмом искуства, 

јасна је аналогија са његовим ставом да искуство није ни објективно и ни 

субјективно већ их садржи оба у неанализираном тоталитету (Dewey, 1958). 

Младеновић сматра да се васпитаницима мора пружити прилика да искусе 

доживљаје од праве васпитне вредности, што је аналогно Дјуијевом ставу 

да није свако искуство васпитно и да васпитач мора створити повољну сре-

дину за стварање васпитно вредних искустава; као и да „ранији доживљаји 

никада не ишчезавају потпуно, већ утичу на садање и заједно с њима на 

доцније“ (Младеновић, 1936: 434), што је директно аналогно Дјуијевој иде-

ји учења путем искуства и схватању да је васпитање стална реконструкција 

искуства. Ово поређење заокруживши слику о схватању васпитања код 

Младеновића, можда најјасније указује на Дјуијев утицај у формирању 

његовог схватања васпитања.  
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Утицај Џона Дјуија на одређење васпитања  

у српској педагогији друге половине 20. века 

После Другог светског рата педагогија у Србији улази у другачије раз-
војне токове. Одмах после рата наступа период њене потпуне некритичности, 
олаког одбацивања достигнућа грађанске педагогије и прихватања руских 
педагошких идеја и политички наметнутих решења. Постепено, она се ослоба-
ђа ових слабости и изнова се изграђује све до краја осамдесетих година као 
аутентична југословенска педагогија, и тек у овом периоду педагози и теоре-
тичари школе доживљавају своју пуну афирмацију (Николић, 2004). 

Корене научног развоја педагогије у овом периоду у Србији, Илић 
(2004) види у раду педагога београдског круга, где под београдским кругом 
подразумева истакнуте теоретичаре, истраживаче и педагошке писце који 
су у то време радили, живели и стварали у Београду, чији се утицај осетио 
у педагошкој теорији и пракси у Србији, Југославији, па и у иностранству. 
Ови педагози су носиоци развоја послератне педагогије код нас, а подсти-
цаје за свој рад добијали су из више извора: материјалистичко-дијалектич-
ког и марксистичко-филозофског схватања човека, његовог развоја егзи-
стенције и тока цивилизације; дотадашњег педагошког наслеђа – нарочито 
из педагошке мисли слободарски, демократски и хуманистички оријенти-
саних, педагошких и просветно-културних радника; тековина, идеја и иску-
става револуционарне просветне политике и васпитно-образовне праксе у 
току рата; совјетске педагогије и школства и из општих друштвених циљева 
и задатака (Илић, 2004: 291). Већ се из горе побројаних утицаја може закљу-
чити да се утицај прагматистичке педагогије у овом периоду не може оче-
кивати и да се српска педагогија развијала без освртања на педагошке идеје 
које су долазиле из прагматистичке и осталих реформних, као и на дете 
усмерених оријентација. 

Ставови о васпитању код педагога у Србији у том периоду могу се 
пратити у разним уџбеницима педагогије којих је до деведесетих година 
изашло петнаестак, с тим да су многи доживели више издања, а неки и седам 
до десет. Први послератни уџбеник у Србији је Општа педагогика Радована 
Теодосића. У њему, као и у наредним издањима и Педагогици неколико 
година касније, он васпитање дефинише као „укупност педагошких утицаја, 
организованих плански и ситематски усмерених ка свестраном развоју лич-
ности“ (Теодосић, 1953). У уџбенику из 1957. он додаје да су то утицаји који 
су усмерени на формирање једне личности, тј. да су усмерени на то да се 
добије човек одређених личних и друштвених квалитета, што је у социјали-
стичком друштву подразумевало свестрани развој личности (Теодосић, 
1957). Недовић (1991) закључује да је у овом уџбенику, упркос томе што је 
васпитање сведено само на децу и омладину, оно ипак мање идеологизовано 
у односу на годину дана старији уџбеник у Загребу, и додаје да сe у овом 
уџбенику дефиниција разликује потенцијално сврховитим одређењем – све-
страности, која се узима као готова, недискутабилна, реална чињеница. 

Појам свестраности, односно свестрано развијене личности и уска 
везаност за социјалистичко друштвено уређење остају основне одлике 
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дефиниција васпитања и у деценијама које следе. У уџбенику Педагогија, 
1965. године, налазимо да је васпитање „процес неговања и хармонијског 
развијања свих друштвено позитивних психичких и физичких могућности, 
својства и одлика једне личности, процес изграђивања и формирања науч-
ног погледа на свет, социјалистичких убеђења, ставова и уверења, соција-
листичке воље и карактера“ (Крнета, Поткоњак и Поткоњак, 1965: 19). 

Десет година касније Крнета (1975) анализира васпитање из пер-
спективе његове друштвене функције, како са историјског, тако и са соци-
јалистичког, тада савременог, аспекта. Иако посебно не издваја дефиницију 
васпитања, он закључује да „оно треба да допринесе формирању нових 
социјалистичких друштвених односа на самоуправној основи, да допринесе 
формирању свестране људске личности са новим уверењима и вредности-
ма, новом друштвеном свешћу, новим односима према раду као исходишту 
друштвених вредности“ (Крнета, 1975: 11). У односу на претходно наведену 
дефиницију, ова садржи исте елементе и додаје васпитање за самоуправља-
ње као један од циљева, што је директно повезано са променом у друштву 
и преласком на систем самоуправљања. 

Васпитање остаје процес обликовања личности човека социјали-
стичког самоуправног друштва и у Педагогији Милене и Николе Поткоњака 
(1974), с тим што они укључују и самоформирање личности као један од 
аспекта тог процеса. 

 Дефиниције васпитања током неколико деценија после Другог 
светског рата одликују се изразитим везивањам за јасно дефинисани циљ 
васпитања. Он је углавном представљао свестрано развијену личност и био 
је одређен социјалистичким друштвеним уређењем. Развој су посматрали 
као процес који је споља вођен, често га изједначавали са обликовањем, и 
давали су мало простора појединцу да изрази своје потребе, тежње и инди-
видуалност. Наведени закључци и непристајање на „дјуијевски“ компромис 
и равнотежу између појединца и друштва у васпитању, упућују да није било 
Дјуијевог утицаја на дефинисање васпитања код педагога у Србији у овом 
периоду.  

Значајнија промена у дефинисању васпитања код нас почиње осам-
десетих година са појавом Педагогије Јована Ђорђевића и Николе Потко-
њака. Они, тада, повезују васпитање са основним питањима и условима 
постојања и развијања сваког друштва, али и сваког појединачног човека 
који је члан тог друштва (Ђорђевић, Поткоњак, 1985). У овој дефиницији 
треба нагласити да се узимају у обзир услови постојања и развијања дру-
штва и човека, за разлику од претходних одређења васпитања која су упу-
ћивала на коначност и датост како самог друштва, тако и човека као произ-
вода васпитања.  

Васпитање је одређено као људска делатност, постојећа друштвена 
пракса, процес мењања човека, затим као динамичан процес који је универ-
залан, општи, генерички и друштвено-историјски, али истовремено и посе-
бан, конкретан, појединачан и индивидуалан. Указано је и на чињеницу да 
васпитање представља дијалектичку повезаност наизглед супротстављених 
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процеса, као што су биолошки и друштвени процеси, прилагођавање усло-
вима и господарење њима, мењање и самомењање итд, који се у ствари 
допуњују. У овом уџбенику васпитање подразумева укупност утицаја (дру-
штвених и интенционалних), али и „стварање максималних и реалних 
могућности свакој индивидуи да се испољи као личност, да развије све своје 
позитивне људске квалитете, да се оформи као целовита личност“ (Ђорђе-
вић, Поткоњак, 1985: 53). Овакво схватање прихваћено је током осамдесе-
тих година, о чему сведочи и чињеница да је у периоду од 1982. до 1990. 
године овај уџбеник доживео пет издања. Иако би се, у њему, у неким аспек-
тима могле пронаћи сличности са Дјуијевим учењем, аутори јасно наглаша-
вају да су њихови ставови уско везани за марксистичку педагогију. 

Деведесетих година појављују се нови уџбеници који доносе новији 

и шири поглед на васпитање. У Педагогији Недељка Трнавца и Јована Ђор-

ђевића васпитање се „односи на све што људи свесно, намерно, систематски 

и организовано предузимају на плану формирања личности, како оно што 

организује друштво у односу на васпитаника, тако и оно што предузима и 

сама личност која се развија и формира у околностима једног конкретног дру-

штва“ (Трнавац, Ђорђевић, 1992: 8). У овом уџбенику васпитање се одређује 

и кроз појмове међуљудског комуницирања, свакодневног живљења, свесне 

људске делатности итд. Говорећи о улози васпитања, аутори износе да се она 

постепено мењала, почев од улоге у прилагођавању средини и преживљава-

њу, односно опстанку појединца и врсте, до савременог процеса коме су 

циљеви постављени отворено и упућују на стално обнављање живота, кре-

тање и развој. Ова виђења су блиска Дјуијевим у погледу отвореног поста-

вљања циљева, значаја комуникације и активности васпитаника. Такође, у 

првој глави Васпитања и демократије Дјуи (1971: 5) користи и широко 

објашњава идеју „обнављања живота“ путем преношења искуства, односно 

васпитања. Иако је у овом случају тешко говорити о директном Дјуијевом 

утицају, може се закључити да је та идеја потекла од Дјуија и његовог схва-

тања васпитања. И сами аутори у овом уџбенику указују на Дјуијев допри-

нос савременим дефиницијама васпитања, јер се под његовим утицајем у 

васпитању наглашава свесна међуљудска комуникација, лична активност 

васпитаника и целоживотност (перманентност) развоја (Трнавац, Ђорђевић, 

1992: 12). Овај уџбеник, са описаним схватањем васпитања, остао је актуе-

лан до данашњих дана. Десето издање овог уџбеника појавило се у Србији 

2005. године. 
И у уџбеницима других аутора (Ђорђевић, Ничковић, 1990; Ценић, 

1999) из деведесетих година налазе се одређења васпитања која су у неким 
аспектима блиска Дјуијевим ставовима. Она су, углавном, садржана у тен-
денцијама да се васпитању одређује истовремено и конзервирајућа улога, и 
улога мењања и обогаћивања постојеће културе; да се васпитање посматра и 
као потреба појединца и друштвена потреба; да се од васпитања очекује да 
омогући јединство друштвеног и индивидуалног у развоју сваког човека; да 
се васпитање одређује као интеракцијски процес. Затим, васпитање се схвата 
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као процес свеукупног развоја личности и подразумева непрекидну интерио-
ризацију општих посебних и појединачних вредности, својствених непрекид-
ном човековом мењању итд. Од осамдесетих година, а посебно крајем 20. 
века, могу се, дакле, издвојити одређене тенденције у схватањима и дефини-
цијама васпитања код српских педагога које су одраз Дјуијевих идеја.  

Закључак 

У погледу одређења основног педагошког појма – васпитања, Дјуи је 
утицао на ограничен број српских педагога. Код појединих педагога у првим 
деценијама 20. века могу се издвојити сличности у ставовима, али се не може 
говорити о утицају. Поједини педагози, као што је Милан Шевић, промовишу 
Дјуијеве идеје у Србији, али је утицај евидентан тек код Вићентија Ракића и 
Војислава Младеновића. Ширење Дјуијевих идеја и прихватање концепта 
новог васпитања, које је започето у делима поменутих аутора, прекинуо је 
Други светски рат. У послератној српској педагогији није било места за Дју-
ијеве идеје. Пропаганда совјетске педагогије толико снажно утиче на наше 
педагоге, да се Дјуи све до седамдесетих година, уколико се уопште помиње, 
помиње у контексту ситнобуржоаског педагога. 

Средином седамдесетих година, педагошка наука код нас, отварају-
ћи пут европској и светској педагогији, прави простор за продор и Дјуијевих 
идеја. Оне код нас ипак долазе споро, па се нешто јаче присуство и прихва-
ћеност Дјуијевих идеја осећа тек крајем 20. века. Дакле, после периода у 
коме су преовладавале друге концепције и схватања васпитања, Дјуијеве 
идеје поново се могу препознати у радовима српских педагога на крају 20. 
века. Међутим, сличности у схватањима са савременим српским ауторима 
могу се протумачити тек као израз савремености и актуелности Дјуијевог 
учења и његовог утицаја на општа кретања у педагогији, тако да не можемо 
рећи да је он директно утицао на наше савремене педагоге.  

Дјуијеве идеје данас, до наших педагога, чешће долазе као део 
општеприхваћених тенденција у савременој светској педагогији, него 
директно од Дјуија (његових дела). Уколико се узме у обзир то да постоји 
временска дистанца од пуних сто година од првих издања његових дела, 
овај пут представља потпуно природан развој догађаја. На крају, добро је 
нагласити и то да су Дјуијеве идеје у свету, иако из других и другачијих 
разлога, прошле сличан пут развоја. Од масовног одушевљења, преко 
жестоке критике, до препорода у виду појаве неопрагмастичког учења на 
крају 20. века. 
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THE INFLUENCE OF DEWEY’S EDUCATIONAL CONCEPT  
ON SERBIAN PEDAGOGUES IN DEFINING EDUCATION 
 
Summary: The aim of this paper is to research on the scope of influence 

that educational ideas of John Dewey had on the Serbian pedagogues in defining 
education and its aims. The reference points in this comparative analysis are 
Dewey’s attitudes towards interrelations between individual and society, his stance 
regarding growth, development and experience, the role and the kind of interaction 
in education and, flexibility, openness and developmental quality of the aims in edu-
cation. They were compared to the definitions of education in major Serbian peda-
gogues of the first half of the 20th century, and to the most influential textbooks on 
Pedagogy in the second half of the 20th century. The research showed that the appa-
rent influence can be recognized only in pedagogues who were part of the New school 
and education movement during thirties, Vićentije Rakić and Vojislav Mladenović. It 
is most clearly recognized in their conception of education as a life necessity and, 
making it a function of individual and social development at the same time, which is 
mainly Deweyan interpretation of education. It is also confirmed in their emphasizing 
the importance of dynamic attitude to life, experience, and habits in education. They 
nourish the principle of freedom and active involvement in education by art and play 
as in Rakić’s theory, or by principle of personal experience as in the theory of Voji-
slav Mladenović. During the second half of the 20th century, in the postwar Serbian 
pedagogy there was no room for Deweyan ideas, there was even not a mentioning of 
Dewey until seventies. In eighties his ideas were brought to life again, but they were 
advancing very slowly and became present and accepted only at the end of the cen-
tury. Still, in spite of that acceptance and similarities in attitudes, we cannot define it 
as direct influence on the contemporary pedagogues. 
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