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Апстракт: Циљ рада био је експлицирати значај и вриједности  

Пелагићевих идеја, мишљења, ставова и погледа  о реформи школе, наставе 

 и цјелокупног васпитања за развој савремене педагошко-дидактичке мисли.  

Значај и вриједност Пелагићевих педагошких идеја за савремено вас-

питање и образовање огледа се првенствено у указивању и скретању пажње 

на важност васпитања дјеце и омладине, на цјелокупни васпитно-образовни 

систем, као и побољшање материјално-техничких услова рада школе и 

наставе (опремање школских објеката и уређење школске околине), и што 

та питања, као примарна, ставља на тапет значајних друштвених проблема. 

За савремену дидактику значајне и вриједне су Пелагићеве идеје о 

примјерености наставних садржаја добним, менталним и другим особинама 

ученика, темељној припреми наставника за наставни час, залагање путем 

наставе  за слободу, демократију и солидарност, указивање на слабости у 

примјени наставних метода које ни до данас нису у потпуности елимини-

сане. Неке од Пелагићевих идеја  о примјени принципа у настави уграђене 

су у савремену наставу демократског и хуманистичког духа. 

Кључне ријечи: Васа Пелагић, педагогија, васпитање, школа, 

настава. 

УВОД 

Крајем 18. вијека, али и раније, у Срба почела је да се конституише нова 

концепција васпитања чији су зачетници били српски просвјетитељи. Ова 

концепција је названа просвјетитељском, а основни циљ њених стваралаца био 
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је да допринесу просвјећивању тадашњег народа. Васу Пелагића
1
 многи 

сматрају за најоштријег критичара тадашње школе, али и за ствараоца нове 

педагошке науке и новог васпитања. У његовим дјелима (Руковођ за српско-
босанске, херцеговачке, старосрбијанске и македонске учитеље, школе и 

општине, Народни учитељ, Нова наука о јавној настави, Покушаји за народно 
и лично напредовање, Умовање здравог разума и др.) долазе до пуног изражаја 

национално-револуционарне, хуманистичко-просвјетитељске и социјалистичке 

педагошке идеје које су у широким народним масама и слојевима нашле 

погодно тло, те многи истичу да Васи Пелагићу припада веома значајно мјесто 

у историји нашег просвјетитељства и школства (Педагошка енциклопедија 2, 

1989: 185). Савременици нашег доба, међу њима и Миле Илић (1996), истичу 

да су драгоцјене прилоге побољшању наставне праксе и успону дидактичке 

мисли дали, управо, наши најистакнутији просвјетитељи (Доситеј Обрадовић, 

Вук Стефановић Караџић, Светозар Марковић и Васа Пелагић), као и 

истакнути реформатори школства (Теодор Јанковић Мирјевски, Стеван 

Вујановски, Аврам Мразовић, Ђорђе Натошевић, као и многи други). Милош 

Јанковић (1952) пише да се Васа Пелагић цијелог свог живота бавио 

педагошким питањима и да је проблемима образовања, школства и народног 

просвјећивања почео нарочиту пажњу да посвећује већ шездесетих година 19. 

вијека, када је постао управник школе у Бањалуци. 

Сљедећи идеје и циљеве својих претходника просвјетитеља, Васа Пела-

гић циљ васпитања изводи из педагошког оптимизма вјерујући да се васпита-

њем може преобразити човјек и цјелокупно друштво. Заступајући овакво 

мишљење, изложио је низ прогресивних идеја и приједлога уз чије би оствари-

вање, по његовом мишљењу, могло доћи до преображаја васпитања и образо-

вања младих. 

Митар Папић истиче: „Вратити се Пелагићу, сагледати га у његовом 

времену, условима у којим је дјеловао, одабрати и оцијенити оно што нам је 

оставио, то су, по нашем мишљењу, обавезе наше историје” (Папић, 1976: 36). 

Вриједносни, револуционарни и хуманистички значај Пелагићевог педагошког 

дјела незаобилазан је у сагледавању савремене педагошке теорије и васпитне 

праксе. Стога је циљ рада био експлицирати значај и вриједности  Пелагиће-

вих идеја, мишљења, ставова и погледа о реформи школе, наставе и цјелокуп-

ног васпитања за развој савремене педагошко-дидактичке мисли. 

                                                        

1 Васа Пелагић (1838–1899) рођен је у селу Жабари код Брчког (Босна и Херцеговина). Завр-

шио је богословију у Београду, али је радио као учитељ у Брчком 1860. године. У Бања-

луци је 1866. године основао Српску православну богословију и био њен први управник, а 

прве школске године и њен једини наставник. Био је и народни љекар. Путовао је по мно-

гим крајевима, а боравио је и у Москви, Трсту, Будимпешти, Бечу, Грацу, Цириху итд. 

Учествовао је у босанско-херцеговачком устанку (1875–1878). Због ширења напредних, 

социјалистичких идеја био је прогањан, осуђиван и затваран не само у Босни већ и у 

Србији. Васа Пелагић је умро у Пожаревцу 25. јануара 1899. године (Јанковић, 1952). 
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ПЕДАГОШКЕ МИСЛИ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА – ЗНАЧАЈ                                          
И ВРИЈЕДНОСТИ 

Владета Тешић (1969) истиче да је Васа Пелагић проблеме васпитања и 

школе сматрао изузетно значајним, јер је вјеровао да они чине интегрални дио 

програма општедруштвеног преображаја, те да карактер и функција друштве-

них институција, па чак и сами друштвени односи зависе од школе и школо-

вања покретача и оних који воде. Васа Пелагић је сматрао да не може бити 

говора о стварању истински разумног и праведног друштва без радикалне 

реформе система васпитања у цјелини. Као најоштрији критичар постојеће 

школе залагао се за стварање нове педагошке науке и новог васпитања. О томе 

највише свједоче његова дјела – Преображај школе и наставе (Београд, 1889) 

и Нова наука о јавној настави (Београд, 1891).  

Васа Пелагић је у свом раду, по угледу на различите европске педагошке 

правце, истицао да је новој школи потребна нова педагошка наука која ће бити 

у функцији васпитања. У књизи Нова наука о јавној настави он истиче:  

„Овим делом вољни смо да ослободимо омладину и наставу, народ и 

данашњу просвету и науку педагошку од историјских окова и дужности, од 

неразумности и подлости, и од дуготрајног робијања, крајчења, ћаскања, 

омражавања и сваковрсног стамањивања, које систематски врши садање 

школовање и васпитавање, образовање и учење” (Пелагић, 1971: 135).  

Као основне акценте Пелагићевих критичких примједби у вези са 

организацијом, садржајима и методама постојећег васпитања (у Србији) 

Владета Тешић (1969) издваја сљедеће:  

1. Противрјечност, несагласност и очигледна недосљедност између 

онога што се о васпитању говори и онога што се у стварности чини, између 

фраза о васпитању и педагошке стварности;  

2. То што читава настава има артијашки карактер, што се у школама 

претежно добијају непотребна и некорисна знања, а не она која су од 

непосредне животне вриједности;  

3. Што се учењем управо таквих бесмислица преоптерећују ученици;  

4. Што школа код ученика не развија љубав према истини и правди, што 

и домаће и школско васпитање ломи слободу и карактер у омладине;  

5. Што школа и настава не развијају љубав према учењу, нити смисао за 

братску удружљивост код ученика;  

6. Што у школама влада тиранија мртвих језика;  

7. Што богословски предмети надмашују, преовладавају над предметима 

природних и друштвених наука, што настава у цјелини има ненаучни карактер итд.  
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Васа Пелагић је, дакле, био мишљења да је предмет нове педагошке 

науке развој новог васпитања, јер је немогуће изградити нову школу на 

темељима старе педагогије коју окривљује да је одговорна за несклад педа-

гошке науке и праксе.  

Васа Пелагић је имао исто мишљење о одређењу циља васпитања као и 

други српски просвјетитељи у 17. и 18. вијеку. У историји педагогије и школ-

ства значајно мјесто заузимају просвјетитељске идеје које су настале као реак-

ција на традиционалну школу. Управо Миле Илић (1996) износи да у развој-

ним токовима наше научне мисли, културе и образовања значајно мјесто зау-

зима стваралаштво српских просвјетитеља, а посебно њихова борба за хумани-

зацију васпитања, рационализацију образовања и преображавање наставе у 

нашој свјетовној школи. Иако су идејно-теоријска и практична дјелатност срп-

ских просвјетитеља биле најинтензивније у 19. вијеку, сагласни смо са 

мишљењем многих аутора који сматрају да су њихове педагошко-дидактичке 

идеје и концепције актуелне и данас, у 21. вијеку. Критикујући стару традици-

оналну школу и вјерујући у неограничене моћи васпитања и образовања про-

свјетитељи
2
 су сматрали да је уз помоћ реформе школе могуће створити боље 

људе и ново, хуманије друштво. Поменули смо да и Пелагић циљ васпитања 

управо изводи из педагошког оптимизма вјерујући да се васпитањем може 

преобразити човјек и цјелокупно друштво. „Заступао је идеју да се путем 

васпитања појединаца може веома ефикасно утицати на промене у друштву и 

да се тим путем може изградити бољи и праведнији друштвени поредак” 

(Поткоњак, 2005: 225).  

                                                        

2 Заслуга српских просвјетитеља првенствено се огледа у настојању да се школа одвоји од 

цркве, настава од религије, тј. да се оснују грађанске школе и утемељи свјетовна настава 

на матерњем језику (Илић, 1996). Њихове заслуге се огледају и у осталим сегментима вас-

питања, образовања, школе и наставе – остварени су захтјеви за обавезним основним 

образовањем; српски просвјетитељи идејне су претече доживотног образовања, сталног 

индивидуалног усавршавања; залагали су се за учење у процесу рада и оспособљавања 

ученика за рад и живот; зачетници су алтернативних облика образовања и присталице 

различитих покрета нове школе; реформатори су свјетовног школства, њихови приједлози 

који се односе на побољшање материјално-техничких услова рада школе и наставе, 

посебно изградње и опремање школских објеката и уређење школске околине и данас су у 

потпуности актуелни. Пелагић је у првом одјељку свог дјела Прображај школе и наставе 

детаљно писао о изградњи и уређењу школе, учионица, намјештаја, пратећих објеката, 

игралишта, школског врта, важности освијетљености и чистоће просторија у школи, рас-

пореду клупа и сл.; њихова инвентивност огледа се и у одређењу смисла, функције и 

општих задатака наставе и образовања (Пелагић, 1971) – Васа Пелагић је истицао да је 

циљ васпитања и учења, школе и науке да се човјек, народ, људи и човјечанство учине 

свјесним, честитим, разумним, човјечним, корисним и срећним; нужност сталног јачања 

васпитне функције наставе, њихови погледи на модернизацију непосредног наставног 

процеса, значај наставних метода су још само неке од њихових идеја и тежњи ка модерни-

зацији цјелокупног васпитно-образовног рада. 
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Заступајући овакво мишљење, Васа Пелагић је изложио низ иноватив-

них идеја уз чије би остваривање, како је веровао, могло доћи до преображаја 

васпитања и образовања младих. Залагао се за потпуно укидање постојећег 

система васпитања и школства, чија би реформа укључивала потребу отварања 

установа за васпитање дјеце под педагошким надзором наставника, отварање 

среских практичних земљорадничких и занатлијских школа, које би имале 

задатак не само да употпуњују знања која би ученици добили у основним шко-

лама, него и да пружају нова примјењива знања неопходна за практичан живот 

(знања из области земљорадње, сточарства, воћарства, повртарства, занатских 

дјелатности, пчеларства, домаћинства, лијечења људи и стоке итд.), као и то да 

школа буде обавезна, бесплатна до 20. године и потпуно једнака за све.  

Васа Пелагић је инсистирао на здравом животу, чистим мислима и раду. 

Сматрао је да је најдивнија наука међу наукама – дијететика, тј. наука о очу-

вању здравља (Пелагић, 1971: 230). Инсистирао је на школској хигијени. 

Наставу је заснивао на научним сазнањима свога времена. Био је велики про-

тивник религије у школама, а наставу је повезивао са практичним радом у 

природи, јер је заступао идеје Жан Жак Русоа (Педагошка енциклопедија 2, 

1989: 184). У препорукама за побољшање цјелокупног васпитања и педагогије 

представља наставни план нових људи и нове науке у коме, између осталог, 

истиче значај предшколских васпитних установа (одгајнице и наставишта). 

Предлаже да дјеца (мушка и женска), чим проходају, како би била подигнута 

са терета родитеља, буду смјештена у одређене одгојнице и наставишта, како 

би се потпуније и боље постигао и остварио сам циљ васпитања. У тим уста-

новама бригу о дјеци водили би општински одгајивачи и наставници марљиво 

и стручно, како, по његовом мишљењу, не умије и не може да води породица, 

ни у школама најбољих „научара и богаташа, а камоли у обичним сиротињ-

ским породицама” (Пелагић, 1971: 182).  

Милош Јанковић (1952) пише да је управо Васа Пелагић први код нас 

покренуо питање отварања обданишта, први је писао о њиховом уређењу и о 

томе каква настава треба да буде у њима, као и питање оснивања дјечијих 

јаслица. Такође, истицао је и значај правилног тјелесног и умног развоја и 

снаге код омладине, те предлаже да се у свакој општини уреде зграде, баште, 

учионице, радионице, одморнице, забавнице, алатке и остало, које тражи за 

омладину наука о здрављу и рационална педагогија. Да би се одговорило што 

потпуније начелу, тј. педагошком захтјеву, које истиче Васа Пелагић, а то је: 

„Омладину треба васпитавати и учити сагласно са природом човјека”, 

потребно је за све вријеме учења подједнако и упоредо развијати и тјелесну и 

умну снагу и енергију, јер једно без другог не вриједи, као што не вриједи 

храна без воде и вода без хране, као што увијек мора корачати нога с ногом и 

поглед једног ока са другим (Пелагић, 1971: 183). Зачетник је тјелесног васпи-

тања у школи, те су његови захтјеви, у том погледу, и данас актуелни. Био је 
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велики заговорник радног васпитања, што потврђује и његова методика радног 

васпитања, у којој је набројао којим све пословима треба да се баве ученици и 

каква је улога учитеља у свему томе (Пелагић,1971: 240).  

Идеје и мисли које је Васа Пелагић презентовао у времену у којем је 

живио често су називане утопистичким, осуђиване су, критиковане, због чега 

многе од њих нису биле прихваћене и практично остварене, али оне данас 

налазе своје мјесто у васпитању, образовању, школи и настави. У темеље своје 

педагошке теорије поставио је принцип народности који се код њега не 

појављује у националној искључивости. Милош Јанковић (1952) појашњава да 

је Васа Пелагић у принцип народности унио ослободилачки, револуционарни 

садржај и подвукао прогресивне стране српског народа и да је сав живот 

посветио своме народу. Дао је знатан допринос конституисању педагошке 

науке код Срба. Научна јавност га данас често назива и градитељем нове 

педагошке науке и новог васпитања.  

Васа Пелагић је оштро критиковао друштвене неправде свог времена, а 

због својих слободоумних идеја, чланака и брошура често је био извођен пред 

суд и осуђиван. Нарочито је истицао да школа не смије дражити народ про-

тив других народа, што потврђује и његово виђење стања у Европи, о чему 

пише у дјелу Прображај школе и наставе и као визионар данашњег стања у 

друштву нада се „оном светом времену кад ће сва Европа постати једна унија – 

Европска унија. А све нас за то велико дело веже културна, економска, поли-

тичка, морална и научна потреба, јер без тога ће народи живети као и до сада у 

крви, у омрази, у злу и у сваковрсној несрећи” (Пелагић, 1889, према: Јан-

ковић, 1952: 51). Инсистирајући на реформи тадашњих школа, Васа Пелагић 

полази од постојећег стања које подвргава оштрој критици, указујући да је то 

школство рђаво и застарјело. Из тог разлога, у двадесет слика описује какве су 

биле тадашње школе: Да би народ уочио бар главне ругобе и мане садашњег 

васпитања и школовања треба да донесемо већи број описаних слика које ће 

јасно посвједочити свима и свакоме како оно убија тјелесно и умно народну 

омладину (Ђорђевић, 1958: 58). Поменућемо само неке описе тих слика које је  

дао у свом дјелу Нова наука о јавној настави одређеним редом и начином које, 

према његовом мишљењу, треба свако да проучи и запамти и да према томе 

уређује бољу и наставу и науку. Прва слика се односи на критику васпитно-

образовног система који унаказује омладину нагомилавањем предмета, то што 

јој товари на врат много предмета које мора да научи напамет; даље, указује 

да тадашње домаће васпитање и школско учење ломи слободу и карактер у 

омладини; описује да школа таква каква јесте развија у омладини како 

нечовјечност тако и разне „изродљивости”; да школа и настава убијају 

омладину и тјелесно и умно, са својим тијесним и нездравим учионицама; да 

постојећи систем школовања и учења доноси и развија неморалност итд. 

(Пелагић, 1971).  
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Расправљајући у својим дјелима (Руковођ за српско-босанске, херцего-

вачке, старосрбијанске и македонске учитеље, школе и општине) о учитељ-

ском позиву, Васа Пелагић истиче да је мало учитеља у Босни, Херцеговини, 

Старој Србији, Македонији који знају оправдати огроман позив учитеља 

(Пелагић, 1971). Констатује да би већина њих можда и жељела нешто учинити, 

али не зна на који начин, али има и оних који се не стиде рећи: зашто бих се ја 

мучио, ко ће криву Дрину исправити, нека иде како иде, каква плата таква и 

радња и сл. (Пелагић, 1971: 12). Пред учитеља он поставља низ одређених 

дужности које треба да поштују у новој школи. Учитељи прије свега морају да 

буду примјери, односно живи обрасци како међу својим ученицима и осталом 

дјецом и омладином, тако и у цијелој општини и у народу; у свему треба да 

буду углед, да избјегавају све што је подозриво и неваљало, као нпр. картање, 

пијанчење, лумповање, неумјесно брбљање, псовање и сл. Учитељима се 

строго забрањује примјена физичког кажњавања ученика; сваки поштен учи-

тељ бираће друштво с којим ће се дружити, јер ће на тај начин и дјецу сачу-

вати од неваљалаца; потребно је да учитељи примјењују у свом раду нову 

методу – предавања, а да избаце у потпуности стару методу срицања итд. 

(Пелагић, 1971: 12). Инсистирао је на стручном усавршавању учитеља, јер да 

би учитељ могао друге учити, „потребно је да сам што више ради на свом лич-

ном и стручном усавршавању. Без личног усавршавања он неће моћи с успе-

хом друге учити” (Јанковић, 1952: 63). Руководећа улога у васпитању и 

настави, према Васи Пелагићу, управо припада учитељу, и да би остварио 

такву улогу, учитељ треба да се образује из педагогије, методике и педагошке 

психологије (Бранковић и Илић, 2003).  

Анализирајући опус Пелагићевог педагошког стваралаштва, можемо 

закључити да га чине разнолика васпитно-образовна подручја – између 

осталог, ангажована педагошка критика, визија народног просвећивања, 

функције новог васпитања, концепције тјелесно-здравственог, радног, умног, 

моралног, породичног, предшколског, школског, коедукацијског и специјалног 

васпитања. Од свих педагошких питања Васа Пелагић је највише пажње и 

простора у публикованим радовима посветио преображају наставе (Илић и 

Михајловић, 2016). Владета Тешић (1969) посебно наглашава да је Васа Пела-

гић имао изоштрено педагошко чуло и изузетно развијене педагошке 

рефлексе, као и смисао да уочава суштину основних проблема васпитања и да 

на њих својственим начином, смјело и самоувјерено реагује, при чему је 

нужно долазило до изражаја и његово повремено погрешно размишљање о 

стручно-педагошким питањима, с обзиром да о свему није био довољно 

широко обавијештен, али Тешић не оспорава чињеницу да праву вриједност 

Пелагићевог педагошког мишљења треба тражити, прије свега, у његовом чвр-

стом увјерењу у неопходност организовања таквог васпитања, чији ће основни 

и највећи циљ бити стварање слободних и честитих људи, смјелих да се до 

краја заузму за општу срећу и благостање, једнакост и братску равноправност 
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свих, у неопходност постојања такве школе и такве наставе у којима ће бити 

поштована личност ученика, а знања која стичу имати животну вриједност и 

истински научно обиљежје:  

„У оваквом, дакле, изразито хуманистичком светлу требало би 

посматрати градитељско-педагошки лик Васа Пелагића, узимајући, при 

томе, у обзир не само оно што је у вези с васпитањем писао, већ и како је 

личним примером деловао – а његов нарочито утицај на омладину и школ-

ску и занатлијску био је изванредно велики, – јер само у томе јединству 

(речи и дела, теорије и праксе) могуће је видети прави његов лик и педагога 

и политичког борца и социјалистичког мислиоца” (Тешић, 1969: 526).  

Многи аутори су мишљења да нико ни прије ни послије Пелагића није, и 

усмено и писмено изнио толико осуде на наставнички и педагошки позив свог 

времена, а на другој страни, тај позив истовремено издигао на пиједестал, нити 

написао толиких мисли и већих уважавања као што је он радио када је вајао 
лик правог педагога, педагога каквог га је замишљао. 

ДИДАКТИЧКЕ МИСЛИ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА – ЗНАЧАЈ                                        
И ВРИЈЕДНОСТИ 

Савремени педагози (Бранковић, 2001) истичу да увидом у текстове 

Васе Пелагића можемо констатовати да је већи дио њих посвећен проблема-

тици наставе: „Сви ти дидактички погледи нису увијек шире теоријски обра-

зложени, али су, скоро по правилу, изведени из критике тадашње наставе” 

(Бранковић, 2001: 141). Тадашња  настава, према Васи Пелагићу, задовољава 

„само формалну страну, а не води бриге да се задовоље животне потребе 

омладине, човека, народа и људства” (Пелагић, 1971: 145). Зато „треба удесити 

да сва настава мора бити јасна, потпуна, примерена, практична, разложна, 

пријатна, драга и умиљата” (Пелагић, 1971: 119). Мишљења је да се од  

наставника очекује не само да буду саосјећајни, примјерени, драги и умиљати, 

него и пријатељски одани и великодушни.  

„Они морају васпитавати и учити омладину обзирући се свуда на 

природу деце и поимање дечје, а предмети за васпитавање и за учење бирају 

се према природи узраста и према природним потребама човека и друштва” 

(Пелагић, 1971: 120).  

Настава нових људи, према Пелагићу, „обара и уништава сваку поли-

тичку и економску, дакле и просветну, наставну неједнакост. Настава мора 

бити равноправна, обавезна и бесплатна за сву друштвену, народну омладину” 

(Пелагић, 1971: 181). Према схватању Вељка Банђура (1989), Пелагићева педа-

гошко-дидактичка гледишта о реформисању школе и унапређењу наставе, и 

поред тога што носе печат еклектицизма и што не представљају нове продоре 
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у свјетским педагошким оквирима,  представљају у нашим крајевима борбу 

против свега што је окарактерисано као схоластичко-догматски и религиозно 

практични однос у настави (ови односи у настави били су доминантни не само 

у то вријеме, него и у ранијим периодима). Стога је за Банђура вриједносни, 

револуционарни и хуманистички значај Пелагићевог педагошког дјела назао-

билазан у сагледавању савремене педагошке теорије и васпитне праксе. Кон-

статовано је да се основна обиљежја Пелагићеве критике стања у настави 

односе на „утемељеност на непосредним и проницљивим личним опсерваци-

јама наставне праксе, уопштавање појединачних практичних примјера, ради-

калистичку оштрину, бескомпромисност до повремене искључивости, попули-

стичко-пропагандну ангажованост, увјерљивост и просвјетитељску дјелотвор-

ност” (Илић и Михајловић, 2016: 191–192).  

За данашње вријеме врло је значајна и актуелна идеја Васе Пелагића о 
измјени функције школе и наставе: „То је незаобилазан корак радикалнијем 
позитивном мијењању и осмишљавању наставног процеса и у наше вријеме” 
(Пелагић, 1971: 192). Приоритетан задатак наставе је да развија слободоумље, 
радиност, правичност, човjекољубље, истинољубивост, смисао за живот са 
другима, отпор према мржњи, сукобима и ратовању, схватања да је људски 
живот примарна вриједност, јер појединачну срећу чини срећа свих и не 
можемо бити срећни ако су око нас несрећни. Васа Пелагић заговара идеју 
општег добра људства и пита: „Како може човек данашњега добра мислити 
само о себи, а не о општем добру људства; како може не туговати нa општој 
невољи и не радити за опште добро” (Пелагић, 1971: 83). Ове идеје Васе Пела-
гића актуелне су и данас јер представљају отворено залагање путем наставе за 
слободу, демократију и солидарност. 

Миле Илић и Татјана Михајловић (2016) наглашавају да се поимање 
фактора наставе у суштини не разликује од савремених дидактичких станови-
шта. Пелагић се обраћао непосредним (наставници, ученици) и посредним 
факторима наставе (управници, школа, родитељи, општине, министри 
просвјете, владари, народ) „конкретним препорукама и прецизним упутствима 
за побољшање услова у школском раду, за елиминисање недостатака у настав-
ној пракси за рационализацију учења и модернизацију наставног процеса” 
(Илић и Михајловић, 2016: 193). За несметано одвијање наставе у циљу очу-
вања здравља дјеце и омладине значајна су и Пелагићева упутства о удеша-
вању  наставних објеката, намјештаја и опреме. 

Васа Пелагић указује на преобимност наставних програма, односно 

наглашава постојање непотребних садржаја и фаворизованих предмета.  

„То нагомилавање предмета, то научно школско-артијашко пустосло-
вље, даје омладини голог дресираног знања; а по духу народних и култур-
них потреба и гласу свију најбољих педагога, у омладини треба само разви-

јати правилно мишљење и вољу за поштено и корисно пословање” (Пела-
гић, 1971: 143–144).  
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Критичким односом према садржајима тадашње наставе Пелагић пред-

лаже проширивање наставних садржаја и увођење нових предмета (ручни рад 

и физичко васпитање). Улогу физичког васпитања као новог предмета сматра 

незаобилазним јер тако „и при новом учењу мора се упоредо развијати телесна 

снага са умним и умна са телесним” (Пелагић, 1971: 183). Он истиче да „наука 

треба да иде упоредо са радом, и рад са науком” (Пелагић, 1971: 109), односно 

заговара потребу повезивања наставе са животом и науком. Вријеме је да 

школа даје народу вриједне и здраве зналце стварне науке и корисног рада, 

односно „време је да се учење и васпитавање оличава у корисној привреди 

ручног рада и примењивању истине у делу друштвеног благостања и солида-

рисања” (Пелагић, 1971: 107). Заступа идеју да „у наставу мора да дође пре 

свега оно што човека учи да буде здрав, вредан, бистар, свестан, па онда да 

буде у добром стању, то јест економски задовољан и напредан, и солидаран са 

свим привредним и вредним људима и народима” (Пелагић, 1971: 110). За 

Драга Бранковића (2001) Васа Пелагић је таквим захтјевима за увођењем руч-

ног рада као посебног наставног предмета у школе и његовим повезивањем са 

науком био на нивоу тадашње европске теорије школе рада (радно мануелног 

карактера). Указивао је да је матерњи језик заступљен са малим бројем часова 

и с тим у вези, инсистирао на читању и изучавању српских народних умотво-

рина: пјесама, пословица, загонетки, прича и мелодија: „Тамо је голема и 

богата ризница за изучавање оног слатког језика српског, оне дивне поезије, 

оне логике, збиље, шале, моралности и величине народног генија” (Пелагић, 

1971: 114). Идеје да се у школи забрањује свако „диктовање, писања предмета, 

као посве шкодљиво, а тако и друго сувишно пискарање и преписивање” 

предметом су савремених дидактичких теоријских и емпиријских 

истраживања (Пелагић, 1971: 113). 

Неопходно је да наставници „обзирући се свуда на природу деце и 

поимање дечје; а предмети за васпитавање и учење бирају се према природи 

узраста и према природним потребама човека и друштва” (Пелагић, 1971: 120). 

Наглашавао је важност припреме наставника за сваки час  

„јер онај који хоће да буде ваљан и добар учитељ и прави наставник 

младежи и љубитељ народа, треба да се сваком науком (предметом, књи-

гом) коју ће идућег дана предавати код куће унапред својски пригутови и 

спреми, шта ће дјеци предавати и толковати: па пошто у другој опширнијој 

књизи нађе, прочита и протумачи сам за себе, онда тек може да казује и 

толкује” (Пелагић, 1971: 17).  

За савремену дидактику значајне су идеје о примјерености наставних 

садржаја добним, менталним и другим особинама ученика, као и неопходности 

детаљне припреме наставника за наставни час.  

Према Васи Пелагићу „нови људи предаваће по овој новој наставној 

науци посве лаким и посве примењивим начином како почетне, тако и највеће 

науке: у игри, у шетњи, у забави, при разном пословању разних радова, при 
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одмору, при певању[...], и при разним другим приликама, догађајима и поја-

вама друштвеним и природним” (Пелагић, 1971: 187–188). Васа Пелагић се 

залагао за принцип очигледности у настави – за сеоску дјецу очигледност 

треба везати  за природну наставу „да се поука и наука предају и разјашњавају 

омладини при разном пословању друштвених послова у отвореној природи – у 

светој природи чистог ваздуха...” (Пелагић, 1971: 186). Истицао је да омладина 

има пред собом јасне, живе и вјечне књиге које се „не могу ни издерати, ни 

спалити, ни  стаманити, ни заборавити” (Пелагић, 1971: 200). Самостално 

мишљење и расуђивање представља интерес сваког човјека и народа и неоп-

ходно је здраво мишљење и расуђивање. Пелагић заговара принцип научности 

и у школи „забрањује учење сваке црквене вере и свега онога што спада у 

област њену. Ово тражи од нас разлог науке и разлог сувремених потреба 

омладинских, народних и међународних” (Пелагић, 1971: 112). Упркос томе 

што је једно вријеме био свештеник и управитељ Богословије, залагао се за 

избацивање религиозних садржаја из наставе и заговарао идеју да се у настави 

могу предавати само научне истине. Поред принципа очигледности и научно-

сти за Пелагића је значајна примјена принципа идејности и политичности 

наставе:  

„У реформисаној школи и настави, ученик и наставник имају пот-

пуну и неограничену слободу исказивати своје мисли и своја убеђења, како 

у погледу вјерозакона – религије, тако и у погледу политичког, социјалног и 

економског уређења” и развоја друштва (Пелагић, 1971: 117).  

Према Пелагићу „нико нема права, нико не сме стављати границе у току 

и развитку сувремених идеја, па ма како се оне косиле са садашњим 

друштвеним уредбама, новинама, обичајима” (Пелагић, 1971: 117). Драго 

Бранковић закључује да „идејност и политичност наставе спадају у основне 

идеје развоја новог друштва” (Бранковић, 2001: 142) и неке од ових идеја 

уграђене су у савремену наставу хуманистичког и демократског духа. 

Старе методе доминирају у тадашњој настави и похрањују вербализам, 

догматизам и досаду. „Као и Светозар Марковић и Васа Пелагић је противник 

методе одавде-довде и тражи примјену научних метода (те методе терминоло-

шки не одређује)” (Бранковић, 2001: 142).  

Васа Пелагић предлаже: 

 „Бацимо оно старо јадно напамет учење задатака, него им у причању 

сваки задатак казујмо, објаснимо чисто сваку ствар разговјетним ријечима, а 

таквим истим начином у причању од њих задатке саслушавајмо јер на тај 

начин подстичемо самостално мишљење и расуђивање ученика. Папагаи-

сање ништа данас не вриједи” (Пелагић, 1971: 66).  
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Експлицирао је да не треба захтијевати од ученика да знају свој задатак 

напамет, него да уче са разумијевањем и да знају вриједност онога што уче. 

„Слабости у примјени наставних метода које је Пелагић уочио нису ни до сада 

у потпуности елиминисане у настави наших (нарочито стручних школа)” што 

потврђује актуелност и апликативност његових дидактичких схватања (Илић и 

Михајловић, 2016). 

Миле Илић и Татјана Михајловић (2016) захтјеве Васе Пелагића сма-

трају драгоцјеним без обзира на присуство педоцентризма, дидактичког нор-

мативизма и утопизма у његовим концепцијама преображаја наставе у новој 

школи. „Захтјеви Васе Пелагића садрже апострофирање па и визионарство 

десколаризације учења у природи и процесу рада, разноликост избора знања и 

поступака у настави, заједничком раду и животу учесника наставе – ученика и 

наставникa” што за савремене педагоге представља кључну поставку тзв. 

имплицитне педагогије данас (Илић, 1996: 74–75).  

ЗАКЉУЧАК 

Аутори су у раду дали експлицитан преглед идеја, мишљења, ставова и 

погледа које је Васа Пелагић имао о реформи школе и наставе, као и тада-

шњег цјелокупног васпитања. Један је од значајнијих просвјетитеља на 

нашим просторима, који је својим радом и дјелом допринио ширењу просвје-

титељске концепције. Ни ми овим радом, као што нису ни они прије нас, који 

су писали о Васи Пелагићу, нисмо успјели обујмити његов цјелокупан 

допринос развоју савремене педагошко-дидактичке мисли. Иза себе оставио 

је многа педагошка дјела и литературу, коју можемо и коју би требало увијек 

читати, анализирати, преузимати и примјењивати у данашњем, савременом 

добу. Иако се бавио различитим областима и питањима (агрономија, меди-

цина, филозофија, социологија, педагогија), и у жељи да ријеши сва та 

питања и проблематику, према мишљењу многих аутора није се могао сту-

диозније посветити педагогији, али не може се рећи да Васа Пелагић није 

имао у основним линијама исправну визију о будућој школи, њеној органи-

зацији и цјелокупној улози у друштву. 

Првенствено његове идеје о великој друштвеној вриједности учитељевог 

рада и данас имају свој велики значај и актуелност. Пелагићева схватања 

школске дисциплине су и данас потпуно модерна и одговарају најнапреднијим 

педагошким схватањима. Био је најдосљеднији демократа и велики хуманиста, 

те је одбацивао дисциплину која се одржавала помоћу физичких и осталих 

непримјерених казни које су, према њему, вријеђале достојанство ученика. По 

његовом мишљењу, прво учитељ треба да је добро дисциплинован, јер је он 

примјер како ученицима, дјеци и омладини, тако и друштву. Пелагићеви савјети 

о чувању здравља ученика и школској хигијени врло су актуелни и данас.  
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Пелагићеве дидактичке концепције, поставке и приједлози за развијање 

нове наставе означаване су као утопистичке. „Релативизам овог утопизма 

потврђен је тиме што су одређене Пелагићеве дидактичке идеје остварене 

послије њега, друге су сада актуелне, а неке ће можда бити реализоване у 

будућности” (Илић и Михајловић, 2016: 197). За дидактику су актуелне Пела-

гићеве идеје о важности примјерености наставних садржаја добним, ментал-

ним и другим особинама ученика, темељној припреми наставника за наставни 

час, залагање путем наставе за слободу, демократију и солидарност, указивање 

на слабости у примјени наставних метода које ни до данас нису у потпуности 

елиминисане. Важно је нагласити да су неке од Пелагићевих идеја  о примјени 

принципа (очигледност, научност, идејност и политичност наставе) у настави 

уграђене у савремену наставу демократског и хуманистичког духа. Евидентно 

је да се од савремених дидактичких становишта не разликују конкретне пре-

поруке и прецизна упутства Васе Пелагића о побољшању услова у школском 

раду, елиминисању недостатака у наставној пракси и рационализацији учења и 

модернизацији наставног процеса. 

Сагласни смо са мишљењем већине аутора да су Пелагићеве мисли и 

идеје племените, општечовјечанске, хумане и вјечито актуелне и из тог разлога 

заслужују проучавање, анализирање, разрађивање и примјењивање у пракси, 

те отварају простор за комплекснија педагошко-дидактичка  истраживања.  
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THE SIGNIFICANCE AND VALUES OF VASA PELAGIĆ                                             

FOR THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY PEDAGOGICAL                                 

AND DIDACTIC THOUGHT 

Summary 

The paper aimed to explain the significance and values of Pelagićʼs ideas, 

opinions, attitudes, and views of school reform, teaching, and overall education for the 

development of contemporary pedagogical and didactic thought.  

The significance and values of Pelagićʼs pedagogical ideas for contemporary 

upbringing and education are reflected primarily in his pointing out and drawing 

attention to the importance of educating children and youth, to the entire education 

system, as well as to improving the material and technical conditions of school and 

teaching (equipping school facilities and arranging school environment), including the 

fact that he considered these issues to be primary social problems. 

Important and valuable for contemporary didactics are Pelagić's ideas about the 

suitability of teaching content for the age, mental and other characteristics of students, 

thorough preparation of teachers for lessons, commitment to freedom, democracy, and 

solidarity through teaching, and pointing out the weaknesses of the application of 

teaching methods that have not been eliminated yet. Some of Pelagićʼs ideas about the 

application of principles in teaching have been incorporated into contemporary teaching 

characterized by a democratic and humanistic spirit. 

Keywords: Vasa Pelagić, pedagogy, education, school, teaching. 

 


