
349 

 

 

 
 
 
 

Бошко Љ. Миловановић177 
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици 
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу  
 

УЧЕНИК КАО АКТИВНИ УЧЕСНИК У САЗНАВАЊУ И 
ТУМАЧЕЊУ КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКИХ ТЕКСТОВА 

ХРИШЋАНСКЕ ТЕМАТИКЕ 
 

Сажетак: У овом раду изнета су теоријска разматрања о сазнавању и 
тумачењу књижевноуметничког текста. Полазећи од општих принципа 
наставе да се ученицима на систематичан, поступан и економичан начин 
представљају знања из одређених наука, методика преузима улогу 
специгфичности трансфера науке. У том циљу желимо да укажемо на 
особености активности ученика у процесу сазнавања и тумачења 
књижевноуметничких текстова, где искључиво мислимо и указујемо на 
ученике млађих разреда. Такође, овим радом указујемо и на приступ 
учитеља у тумачењу, његовој способности и креативности да омогући 
деци прави доживљај књижевноуметничког текста.  
 

Кључне речи: књижевноуметнички текст, ученици млађих разреда, 
хришћанска тематика, рецепција текста. 

 
 

 
Неопходно је да упутимо питање на важност суштинског знања, 

које поприма пуноћу адекватним сазнањима иманентним човеку. У 
књижевноуметничким делима са хришћанском тематиком налазимо 
садржај који нам потврђује постојање невидљивог и узвишеног, и који 
нас охрабрује у тежњи ка савршеноме. Све оно што интуитивно 
наслућујемо, и као деца и као одрасли, произилази из наше суштинске 
природе, из наше душе. Исконско добро, савршена Лепота, безгранична 
Љубав, исходишна Мудрост, вечна Истина – све је то у нама запретено, и 
на адекватан начин покреће наш ум, нашу вољу и осећања. Хладни 
рационализам, ма колико допринео ослобађању од несврховитог 
догматско-схоластичког приступа, изгубио се у својој самодопадљивости 
и неспремности да прихвати да се разумом не може све открити и 
објаснити. Када до свести допре идеја о постојању недокучивог за људски 
ум, она се томе опире. Рационалистичко гледиште заснива се на жељи за 
поседовањем свих сазнања како би све могло да се дефинише и докаже. 
„Позната је опитна истина да свако људско знање има ту тенденцију, 
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тенденцију ’поседовања‘, владања и господарења објектом свога 
познања, тенденцију тоталитаризма. Зато се људи и хватају, попут 
средњовековне схоластике и ренесансе и новије просвећености, за знање 
и науку да би сазнавши нешто поседовали га. [...] Технократска 
цивилизација нашег доба управо је плод и резултат тога, али тиме она 
очигледно  не испуњује и не задовољује, нити ће задовољити људско 
биће” (Јевтић 1992: 33).  

Када говоримо о ученику као активном учеснику у сазнавању 
књижевноуметничких текстова хришћанске тематике, мислимо на такав 
приступ у којем учитељ омогућава да се исконско знање, запретено у 
детету, пробије на површину, те да дете-ученик властитим трудом и 
напредовањем оствари спознају себе као дела Целине, у физичком и 
духовном смислу, при чему ће креативни дух детета лако да ублажи 
разлику између ограничења разума и безграничности душе. Ум (нити 
скуп умова) свакако није „непокренути покретач” (из Аристотелове 
философије), нити „први покретач” (из схоластичког учења); управо је 
вера, у смислу неусловљеног поверења у Врлину и Љубав као елементе 
Вечног и Савршеног, прави покретач нашег ума, наших хтења и емоција. 
Ако ум не досегне део те велике истине (јер целовиту истину немогуће је 
умом спознати), биће троструко ограничен: 1) стварном немогућношћу 
да све открије, схвати и објасни, 2) самозаљубљеном лажном представом 
о себи као врховном поглавару мудрости и 3) погрешним властитим 
уверењем да из њега, разума, исходе и бивају покренути Вера, Истина и 
Љубав. А тада се ум лако преметне у неум, у безум, у злоум, у болесни ум. 
То је болест чији се узрок налази „у ревносној и разноврсној 
радозналости, у жељи да се види узрок свега што се збива, да се проникне 
у несхватљиво и неизрециво промишљање Божије, у дрској тежњи да се 
схвати безгранично и неистраживо и да се расправља о свему” Св. Јован 
Златоуст 1998: 106). Прави учитељ – интерпретатор књижевно-
уметничког текста неће бити идолопоклоник свемоћи разума, него ће да 
поучи ученике о лепоти, чистоти и бескрају њихових душа, а њихову 
прирођену и узрасту примерену радозналост задовољиће адекватно, у 
смислу да ученици кроз највиша сазнања уједно спознају себе. Текстови 
са хришћанском тематиком управо су врело надахнућа и у функцији су 
самоспознаје, верског и естетског образовања и васпитања. „Нема ништа 
драгоценије од знања. Јер ако знање јесте светлост словесне душе, онда, 
противно томе, незнање је мрак. Јер као што недостатак светлости јесте 
мрак, тако исто и недостатак знања јесте мрак мисли; јер карактеристика 
бесловесних је незнање, а словесних знање. [...] Према томе, ако без 
таштине и смиренога ума тражимо знање, остварићемо што желимо” (Св. 
Јован Дамаскин 2001: 54: 56). 

И родитељи и учитељ, као васпитачи, имају изузетну одговорност у 
погледу креативности и активне улоге детета-ученика. Ма колико били 
склони забораву када је реч о њиховом сопственом „дечјем” искуству, 
увек треба да се сете да је дечја душа чиста, да су у њој Љубав, Истина и 
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Лепота, те да управо на том пољу треба подстакнути активност како би 
се разуму приближило оно суштинско. Прави је злочин приморавати дете 
да властити доживљај препричава нашим, или неким унапред датим 
речима. На другој страни, треба учинити што је могуће више на богаћењу 
речника и адекватности употребе речи код деце-ученика. Ученик је 
субјекат, а не објекат наставе. Прави понос учитеља јесте када успе да 
победи властиту гордост и себе свесно стави „у други план”, стално 
имајући на уму узвишену мисију која му је поверена: „Када дијете одмара 
од напорног учења, а душа ужива слушајући приче о прошлости, управо 
тада с њим разговарај, одврати га од свега дјетињастог, јер ти 
васпитаваш философа, борца и становника небеса” (Св. Јован Златоуст 
2006: 15). Идеал не треба да буду мирна, послушна деца која на часу 
пажљиво слушају речи свога учитеља, него активни учесници чија 
радозналост, машта и емоције у спрези са интуицијом и инвентивношћу 
учитеља јесу погодно тле за развој стваралаштва и адекватног односа 
према себи и другима као субјектима.  

Закључили смо да настави српског језика и књижевности највише 
одговара интерпретативно-аналитички систем, с обзиром на то да 
извлачи оно најбоље и највредније и од наставника-интерпретатора и од 
ученика као реципијента и активног учесника. Сврха и јесте да ученик – 
што је могуће самосталније – стекне суд о вредностима дела, односно 
право сазнање о делу. Доживљај самога дела неразлучив је, односно 
директно произлази из интуитивног, што значи да се каснијим мисаоним 
операцијама везаним за аналитичку обраду дела и његових саставних 
делова уједно врши разумско објашњење и потврда интуитивног 
сазнања. Зато је методика наставе српског језика и књижевности 
директно упућена на философију, без које не би могла да изнађе прави 
однос између естетског и естетичког. Естетски доживљај и интуитивна 
спознаја вредности текста јављају се још код првог читања, а каснија 
анализа која захтева нова читања текста у функцији су стварања 
естетичког става и односа не само према конкретном делу него уопште. 
То је посебно изражено код књижевноуметничких текстова са 
хришћанском тематиком. Нека као пример послужи цитат, односно две 
реченице текста У Идвору после једанаест година Михајла Пупина 
(Читанка за четврти разред Свет маште и знања, стр. 137, Нова школа):  

– Како засветли душа наша, када млазеви суза прочисте узбуркану 
атмосферу наших осећаја! Материнска љубав и љубав према мајци 
најслађе су посланице које Бог шаље живима на земљи.  

 

Улога учитеља као интерпретатора у фази првог читања наведеног 
текста, у коме су садржане и ове две реченице, јесте да подсети ученике 
на њихове раније емоционалне доживљаје у којима се преплићу осећања 
лепоте, радости и туге, када се дешава оно што се обично исказује 
речима: слатко сам се исплакао/ла. Каснија истраживачка читања истог 
текста и аналитичка обрада појединих делова служе ученику да спозна 
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порекло свог естетског доживљаја текста, уз повезивање са ранијим 
искуствима истоврсних осећања. 

Философија је од помоћи и приликом уочавања целине различитих 
система наставе српског језика и књижевности, зато што међу њима не 
уочава непостојеће супротности, већ само разлике које се узајамно 
допуњују и примењују на различитим нивоима обраде. Учитељ-
интерпретатор треба стално да има на уму да је учениково активно 
сазнавање и тумачење текста у функцији развоја његове целовите и 
слободне личности, те да су текстови са хришћанском тематиком у 
функцији њиховог верског и естетског образовања и васпитања. Због 
тога ће и сам учитељ – комбинујући властиту интуитивну спознају и 
претходна искуства – одлучити у којој су фази обраде посебно 
примењиве вредности и добре стране система наставе који се сматрају и 
називају модерним (интерпретативно-аналитичког, проблемско-
стваралачког, корелацијско-интеграцијског, система програмиране 
наставе и учења откривањем). 

С обзиром на то да правимо јасну разлику између информације и 
правог (са)знања, навешћемо да су се ранији догматско-репродуктивни и 
репродуктивно-експликативни системи заснивали на информацијама о 
језичким и књижевним појавама, које су биле у функцији унапред 
задатог, догматизованог знања које се потврђивало репродукцијом. У 
настави српског језика и књижевности, а посебно код текстова са 
хришћанском тематиком, недопустиво је „ретроградно” враћање на 
информације уместо инсистирања на правој спознаји, пошто је тежња 
модерних система наставе да ученик „што самосталније доживљава, 
запажа, размишља, тумачи и закључује, трагајући уз мању или већу помоћ 
наставника и за новим начинима тумачења градива и за што вишим 
резултатима тога тумачења” (Илић 2006: 105). 

Знања заснована на информацијама брзо застаревају, што нам 
говори да то нису права, суштинска знања. Стицање таквих знања јесте 
искључиво у функцији лакшег и бржег обављања нечега што је, сасвим 
неоправдано,  одређено као значајно за живот човека. Застаревање и брзо 
заборављање таквих „знања” уједно нас осведочује у истинитост правога 
знања. Из тога закључујемо да начини и облици рада са ученицима 
млађих разреда јесу изузетно значајни у процесу формирања личности и 
њених вредности, али да остају на нивоу средстава, и не треба да буду 
сами себи циљ. Тачно је да традиционални фронтални облик рада са 
ученицима не може код ученика формирати отворен и критички дух који 
ће им омогућити да се снађу у условима савременог света и цивилизације 
(Смиљковић – Милинковић 2008: 204), али креативност и стваралаштво 
се много више подстичу и развијају одабиром правих текстова, 
сврсисходном интерпретацијом која омогућава праву рецепцију. Под 
правим текстовима подразумевамо оне у којима се даје предност знању у 
односу на информацију, заједници у односу на објективирано друштво, 
разумевању у односу на комуникацију, трајним вредностима у односу на 
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пролазну моду, иманентним потребама над тренутним прохтевима... Када 
је рецепција таквих дела адекватна, половина посла је већ обављена, 
пошто ученик по природи ствари преузима активну улогу и бива 
подстакнут да сазнаје и тумачи књижевноуметничке текстове. Пошто су 
текстови са хришћанском тематиком окренути вишој стварности и 
највећим вредностима, активност ученика се заснива, пре свега, на 
активном доживљају самога текста који оплемењује душу, богати машту 
и инвентивност и побуђује интересовање за суштинска питања људске 
егзистенције. Савремени облици и типови наставе српског језика и 
књижевности усмерени су на реализацију самосталног и стваралачког 
рада ученика млађих разреда, али без праве садржине онога што треба да 
се у настави оствари, немају ни полазиште, ни адекватно усмерење. 

 
МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА ЗА СПОЗНАЈУ ОСНОВНИХ 

ВРЕДНОСТИ САДРЖАНИХ У КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКИМ 

ТЕКСТОВИМА ХРИШЋАНСКЕ ТЕМАТИКЕ 
 

Неколико пута у овом раду дотакли смо се односа знања, сазнања и 
спознаје. Целовита и слободна личност је само она која је стекла 
самоспознају. Когнитивни развој треба да буде праћен сталним 
трептајима чисте душе и високим узлетима креативног духа. 
Запретеност интуитивног знања никако не сме да се претвори у 
зачауреност и трајно остајање под наслагама пролазних и несврховитих 
информација. Најдубља нутрина људског бића чува утисак вечности и 
савршености, а када се препозна у границама доступним уму говоримо о 
спознаји и самоспознаји. Маргарет Волф Хангерфорд је на премисама 
грчке философије у свом роману Моли Баун употребила речи које се често 
цитирају, иако без превеликог разумевања: Лепота је у оку посматрача 
(Beauty is in the eye of the beholder). Можемо да кажемо да су суштинске 
вредности и лепота књижевноуметничких текстова са хришћанском 
тематиком садржане у срцу и души ученика, пошто су иначе врлине и 
узвишена лепота срасле са њиховим бићем, тако да се спознаја врши на 
равни препознавања. Реч је о подстицању и „буђењу” унутарњих 
рецептора за лепо и естетско и скидању разноврсних наслага које потичу 
од чулних обмана и погрешних представа са тих „чула за лепо”. 

Пошто је права спознаја препознавање правих, суштинских 
вредности сраслих са бићем човека, тј. иманентних човеку, јасно је да 
треба остварити склад ума, душе и духа. У осетљивом добу којем 
припадају ученици млађих разреда постоје бројна искушења и могуће 
странпутице. Зато је прави учитељ уједно и стваралац, и духовник, 
духовни вођа, и покретач (spiritus movens), Учитељ Живота Беле Хамваша 
који поседује будност и отвара живот за бивство,  мотиватор, прегалац на 
пољима језика, културе и лепоте, сабеседник ученика, личност коју 
ученици, уз родитеље, препознају као блиску и поштовања вредну, 
емпатични путовођа који бива препознат као узданица, повереник света 
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тајни и маште,  заточник Љубави, Мудрости, Врлине и Лепоте. Ако је 
учитељ макар делом свога бића такав, његова личност сама по себи биће 
највећи мотивациони покретач ученика. Мотивација за нова и нова 
сазнања, којима „на површину” избија исконско знање уз истовремену 
постепену самоспознају, треба да буде основни чинилац наставе српског 
језика и књижевности, а посебно интерпретације и рецепције књижевних 
дела са хришћанском тематиком. У специфичностима интерпретације 
ових текстова навели смо однос инспиративне интерпретације и 
надахнућа ученика. Што чешће ученик доживи духовно просветљење, 
што више буде стицао способност духовног проницања, то ће у његовој 
свести мотивациони и активациони импулси бити изражајнији и јачи. 

Бројне се могућности отварају пред учитељем да појача утисак и 
доживљај дела код ученика. Те могућности нису везане само за познате 
системе и облике наставе, већ се тичу инвентивно-иновативно-
креативне стране личности самог учитеља. Али, какво год 
интерпретативно решење да изнађе, учитељ не сме да заборави да права 
мотивација потиче из унутрашњих извора, а да се спољашњим 
подстицајима одржава и постаје блиска свести. Такође, тежња ка целини 
и савршеноме узрокује да се подвајање интерпретатор – реципијент 
претвори у обједињавање. Учитељ, захваљујући ученицима, без обзира на 
претходна читања и тумачења, поново бива обузет делом и подстакнут 
на креативну рецепцију. Ученици све више развијају способност 
интерпретације текста и властито критичко мишљење. Јасно је да у 
првом разреду основне школе ученици треба да савладају и увежбају 
читање, те да у том узрасту анализа, рецепција и интерпретација постоје 
„у повоју”. Али, изражајно интерпретативно читање текста са 
хришћанском тематиком од стране учитеља може да буде и те како 
значајно са становишта мотивације ученика да сазнају, али и да што боље 
савладају читање како би стекли могућност самосталног сазнавања. 
Важно је систематско навикавање ученика на самосталан приступ 
књижевном тексту и решавање проблема и задатака „који од њега траже 
пуну мисаону и емоционалну ангажованост, али му пружају и 
задовољство и буде истраживачку радозналост без којих нема праве 
мотивације за рад, па ни успеха у њему” (Вучковић 1993: 60). Важно је и 
непрекидно стручно усавршавање учитеља, али примена нових 
теоријских схватања и наставних метода у наставној пракси не сме да се 
претвори у вршење огледа над несазрелим личностима. Одушевљење 
учитеља иновацијама у настави има сврху само ако те иновације поседују 
суштинску вредност која се лако претаче у ум, срце и душу ученика. У 
супротном, то одушевљење постаје егоистично и самодовољно и не бива 
праћено адекватним напретком у личности ученика. 

Текстови са хришћанском тематиком су изузетно погодни за 
превладавање могућег јаза између доживљаја текста слушањем, читања 
текста и начина његове интерпретације. Безброј пута се дешавало да 
ученикова душа затрепти додиром узвишености из самога текста, да 
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ученик оствари духовну блискост са основним вредностима тог дела, али 
да прелаз на разумско просуђивање и вредновање делова текста не буде 
адекватан. То се посебно дешава када је методичко-дидактичка 
апаратура која прати текст сувопарна, формализована и објективирана, 
али се слично догађа и када учитељ не омогући ученику тај осетљиви 
прелаз од интуитивне спознаје ка разумском знању. За спознају основних 
вредности потребно је „свето тројство”: квалитетна читанка са 
одабраним текстовима хришћанске тематике високог уметничког и 
естетског домета; учитељ који је и сам целовита и слободна личност 
заинтересована подједнако за умни, емоционални, духовни и душевни 
развој ученика, и који се стално стручно усавршава промишљајући 
непрекидно о вредностима и суштини нових теоријских схватања и 
наставних метода; и – на крају који је суштински почетак – ученик којем 
се омогућава „да уочава, открива, истражује, упоређује, процењује, 
закључује” (Вучковић 1993: 60), али пре свега – да оствари склад свог 
душевног, духовног, емоционалног и разумског света. Ако ученик само 
наслути све лепоте тог склада, а то ће се у највећем броју случајева 
дешавати управо код дела са хришћанском тематиком, када верско и 
естетско одјекне у души, по природи ствари пријемчивој за њих, то ће 
бити примарни фактор мотивације и суштински подстрек за учење које 
сраста са животом, природом,  лепотом, са вечношћу и узвишеношћу. 

У уметничком доживљају дела са хришћанском тематиком 
нераздвојиво су повезани етички, верски, естетски, имагинативни и 
емоционални моменат. Они су најчешће тако сливени да је 
контрапродуктивно анализовати их одвојено, с обзиром на то да се на тај 
начин запоставља оно суштинско везивно ткиво ових елемената а то је 
Љубав. Ученици млађих разреда имају прирођено осећање за честице 
суштинске Љубави, зато имају и способност да одједном, „на прво 
читање”, схвате основну по(р)уку дела. Код књижевноуметничких 
текстова са хришћанском тематиком још је уочљивија позната истина: 
Уметнички доживљаји који потичу из самог дела, а којима се најављују 
привлачности уметничког света којег ваља темељитије упознати и 
проучити, ићи ће у пресрет ученичким интересовањима и подстицати их; 
овде посебно треба да се има на уму опасност од сувишних рационалних, 
уопштених и теоријских анализа у наставној интерпретацији, које могу 
бити заиста погубне по прави доживљај дела, тако да приступ делу мора 
бити адекватан са становишта мотивисаности ученика, односно: 
„Најважнији и најцелисходнији вид мотивисања ученика за читање, 
доживљавање и проучавање књижевноуметничког дела јесте сам начин 
њихове обраде у настави” (Андрић 2002: 11: 22). У овим текстовима 
имагинативно поприма димензије више стварности, над-стварности коју 
душа призива и којој дух стреми. Ако знамо да је имагинација „природно 
чедо уметности”, да је она „стециште и краљица свих човекових 
могућности, једна од најзначајнијих моћи људске природе”, да се 
захваљујући њој стварност „претвара у слику и уметнички лик, гради се 
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свет непознат људском искуству” (Петровић 2009: 57: 58: 59), онда моћ 
имагинације која исијава из ових дела и стапа се са имагинацијом детета 
представља главни мотивациони подстрек за спознају основних 
вредности књижевноуметничких текстова са хришћанском тематиком. 

 
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 
 

У одређивању значаја карактеристика књижевноуметничких 
текстова и дефинисању усвајања знања уз њихову помоћ посебно смо 
апострофирали књижевноуметничке текстове са хришћанском 
тематиком, указујући истовремено на разлику правога знања и 
информације. Функција књижевних текстова је да подстиче читалачке 
навике и љубав према књизи, и то смо сагледали у светлу очувања 
изворне и чисте дечје маште, задовољења дечје радозналости и служења 
дечјој радости.  

У успостављању односа ученика према књижевном тексту са циљем 
да их уведе у поступак самосталног тумачења и рецепције књижевног 
дела има методичка теорија као и школска интерпретација књижевног 
текста. Преко књижевног текста ученик се упућује у повезивање личног 
искуства из доживљеног света сазнајним спознајама и из других области 
истичући књижевни текст као целовиту уметничку форму. Савремени 
методичари књижевности истичу да изучавање књижевног дела у 
актуелној настави захтева „одговоран и комплементаран приступ који 
подразумева сагледавање свих његових тематских, идејних, значењских и 
естетских нивоа” (Смиљковић – Милинковић 2008: 89). Имајући у виду 
све брже промене у стилу живота одраслих па и деце, методичка поставка 
наставе књижевности је пред изазовом нових парадигми образовања. 
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STUDENT AS AN ACTIVE PARTICIPANT IN KNOWLEDGE AND 
INTERPRETATION OF CHRISTIAN ART LITERARY TEXTS 

  

Summary:In this work,theoretical considerations on cognition and interpretation 
of literary and artistic text are presented.Starting from the general principles of 
teaching,to present students with knowledge from certain sciences in a 
systematic,gradual and economical way,the methodology takes on a role in the 
specifics of science transfer.With that aim,we want to point out the pecularities of 
students' activities in the process of learning and interpreting literary and aristic 
texts,where we exclusively think and point to younger students. Also,with this work 
we point out the approach of the teacher in interpretation,his or her ability and 
creativity to enable children a real experience of literary and artistic text.. 
 

Key words: literary and artistic text,younger students,Christian themes,text 
review. 
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