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 УВОД 

                                                                                  
           Крајем 19-ог и почетком 20-oг века наша педагогија била је под значајним 

утицајем немачке педагошпке мисли, а посебно Хербартове школе. Али то је и 

време када се све више осећа да  ова педагогија у којој доминира дедуктивизам и 

нормативност све мање одговара духу новог времена. Тако се у том периоду у 

педагогији јавља читав низ нових праваца и покрета који се мање или више 

међусобно разликују, али којима је заједничко супростављање догматизму, 

нормативности и спектакуларности хербартовске педагогије тј. негативан став 

према тада владајућој педагогији. Према томе ауторитет Хербартове педагогије 

бива пољуљан, а њене основе подвргавају се преиспитивању и критици. 

           Осетивши да крајем 19-ог и почетком 20-ог века Хербартову научну 

педагогију запљускују таласи нових истраживања многих реформских покрета, 

велики број српских педагога окреће своју научну оштрицу против доминације 

хербартизма. Један од ових педагога је и др Вићентије Ракић, који је тада важио за 

носиоца нових и другачијих погледа у педагогији. 

           Своја педагошка схватања он је формирао на антихербартовским 

позицијама нових покрета и школа, који се јављају крајем 19-ог и у првим 

деценијама 20-ог века. Судбина Вићентија Ракића показује како у Србији  нису 

баш увек добро били прихваћени људи напредних схватања. Мада је 1911. године 

докторирао у Лајпцигу, одбранивши докторску тезу „Васпитање игром и 

уметношћу“, Вићентије Ракић никада није макао са места доцента по уговору на 

Катедри за педагогију Филозофског факултета у Београду. 

Ипак, Вићентије Ракић је дао значајан допринос у развоју васпитно-

образовне теорије и праксе у Србији, а његова дела су уграђена у темеље 

националне историје и теорије васпитања. Он је успео да избори место за 

педагогију на Београдском универзитету на коме се ни један професор педагогије 

није могао дуже задржати ни остати до краја. 

           Простор у коме се кретала педагошка мисао Вићентија Ракића био је знатан 

и његова интересовања за педагошке проблеме су била врло разноврсна.  

У кругу његове мисаоне активности налазила су се теоријска питања о којима је 

говорио у својим најпознатијим радовима, али исто тако и она која су била 

непосредно везана за праксу образовања и васпитања у школи и ван школе. 
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           Oн је настојао да о свему суди трезвено, без журбе, амбиција и претензије 

да даје безусловно важеће закључке, што се нарочито види у његовом тумачењу 

организације и функције наставе, где се изјаснио за јединство, комбинацију 

„школе учења“ и „школе рада“. 

           Као наставник Ракић је основао семинар за педагогију, који све до 1922 

године није постојао као засебно тело. Он је увео нови курс, Теорију образовања, 

уместо традиционалних курсева из нормативне педагогије. Увео је такође нови 

курс о Народном образовању. Говорио је о новом типу дидактике која комбинује 

„школу рада“ и „школу учења“. Ослањајући се више на анализу понашања, а мање 

на анализу свести, покушао је да пружи нову психолошку подлогу педагогији. 

           Као научник Ракић није много писао, али оно што је написао има велику 

квалитативно-садржајну вредност. Његово излагање одликује се нарочитом 

оригиналношћу, сажетошћу, прегледношћу и великом способношћу у 

анализирању васпитног процеса. 

           На основу овога што је предходно речено са сигурношћу се може потрдити 

да је наша педагошка наука у личности Вићентија Ракића имала својеврсног 

заступника и у многоме самосталног тумача, који је брижљиво пратио теоријско-

научне токове у области образовања и васпитања. Ракић је чак предходно 

антиципирао оно што је касније развој педагошке теорије потврдио (игра и 

уметност у васпитању, способности и могућности њиховог развоја, функција 

наставе, образовање одраслих. 

           Овим радом покушаћемо да непосредно упознамо личност и практичан 

педагошки рад Вићентија Ракића, да сазнамо и схватимо обим и дубину његових 

педагошких погледа, његов начин мишљења као и све друго што је долазило до 

виднијег изражаја у његовом стваралачком раду. Такође, покушаћемо да схватимо 

и да се уверимо у ширину и богатство његове педагошке културе и природу 

његових научних интересовања, за која се с`пуним правом може рећи да су била, 

не само распоном већ и у садржинском самислу веома пространа и разноврсна . 
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1. Значај изучавања теме “Личност, рад и педагошке идеје 

Вићентија Ракића“ 

 
 Вићентије Ракић је један од наших најплодоноснијх педагога, његово дело 

је везано не само за педагошку прошлост већ и њену садашњост и будућност. 

Говорио је о настави, школи, васпитању, образовању, први је основао Семинар за 

педагогију, увео нови курс Теорију образовања, увео нови тип дидактике у којој се 

комбинује „школа рада“ и „школа учења“,  био Хербартов оштри противник... 

 Проучавајући живот и рад овог аутора наићи ћемо на значајан број идеја 

које су у великој мери у складу са савременом концепцијом васпитања, а тиме и 

отворити  низ питања везаних за савремено васпитање уопште. Можда ћемо на тај 

начин подстаћи неке нове педагоге да се тим питањима баве, да трагају за 

одговорима и да на тај начин даље унапређују педагошку теорију и праксу. 

 

2. Разлози који нас наводе да се бавимо изучавањем овог проблрма   

 
           Ако желимо да се боримо за напредак у било којој области живота, свакако 

се у једном тренутку морамо окренути и сагледати све оно што је прошло и што 

нам може послужити као пример за наше даље делање и напредовање. Ово се 

односи како на догађаје, тако и на људе који су на неки начин допринели да нам 

садашњост буде оваква каква јесте. Педагогија иако релативно млада наука има 

итекако занимљиву прошлост, о којој сведоче многобројна дела како наших тако и 

страних најпознатијих аутора у овој области.  

          С`обзиром на то одлучили смо се да тема овог рада буде из области историје 

педагогије и да се конкретно бавимо проучавањем личности и рада једног од 

наших најзначајних педагога др Вићентија Ракића. 

           У жељи да сазнамо нешто више о раду Вићентија Ракића наишли смо на 

веома мали број радова који су говорили о његовом доприносу педагогији и 

запањујуће мали број књига у којима се његово име уопште помињало.  

 Вићентије Ракић је својим научно-педагошким радом дао значајан 

допринос развоју педагошке теорије и праксе и имајући то у виду мислимо да 

заслужује да његово име не буде обавијено паучином прошлости. А овај рад ће 

бити један скромaн допринос томе. 
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3. Методолошке основе проучавања проблема 

 

3.1. Приступ проблему 

           С`обзиром на то да тема овог рада припада подручју историјие педагогије, 

истраживањем ћемо обухватити животни пут као и целокупан педагошки рад 

Вићентија Ракића који ће бити конципиран око кључних тачака којима се Ракић 

бавио: васпитање и образовање; функције наставе; фактори развоја личности; 

образовање одраслих; школа, њена организација и функционисање; концепција 

дозивотног образовања. 

          Како бисмо утврдили колико је од Ракићевих идеја и учења и данас 

актуелно, користићемо теоријски приступ проблему. 

          Такође, посебно ћемо анализирати једно од најистакнутијих дела Вићентија 

Ракића „Васпитње игром и уметношћу“, које представља знатан допринос 

педагошкој науци и којим је Ракић изазвао велику пажњу у европским научним 

круговима тога времена. 

3.2. Предмет проучавања 

           Предмет овог истраживања је:“Личност,рад и педагошке идеје Вићентија 

Ракића“ 

          За овај предмет смо се одлучили имајући у виду чињеницу да је Вићентије 

Ракић веома важна личност у српској педагогији, као и  чињеницу о вредности 

његовог научног и наставног рада с`посебним нагласком на то  да је тада важио за 

носиоца нових и другачијих погледа у педагогији.   

 

3.3. Циљ проучавања 

          На онову утврђеног проблема и предмета проучавања одређујемо циљ 

проучавања:  

           Да што целовитије и објективније, сагледамо, анализирамо и проучимо 

животни пут и педагошки рад Вићентија Ракића и укажемо на његов значај и 

допринос на пољу развоја и унапређења педагошке теорије и праксе  у Србији. 

           Иако је својим радом дао велики допринос педагошкој науци ипак лик и 

дело Вићентија Ракића су једним делом остали у сенци, те смо се зато и одлучили 

за горе наведени циљ. 
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3.4. Задаци проучавања проблема 

           На основу изложеног циља утврђени су следећи задаци проучавања: 

1) Описати друштвене и просветне прилике у Србији крајем деветнаестог и 

    почетком двадесетог века које су утицале на живот и рад Вићентија Ракића 

2) Утврдити и описати животне прилике које су имале утицај на педагошки рад             

    Вићентија Ракића  

3) Проучити и анализирати научно-педагошки рад Вићентија Ракића 

4) Сагледати и проучити Ракићеве ставове о васпитању и образовању  

5) Утврдити и описати педагошка схавтања Вићентија Ракића у делу:       

  „Васпитањенигром и уметношћу“ 

6) Анализирати и описати Ракићева схватања о школи и њеном функционисању 

7) Анализирати и описати Ракићева схватања о настави и организацији наставе у     

   школи 

8) Сагледати и описати Ракићева схватања о факторима развоја личности 

9) Проучити и анализирати Ракићеве основне ставове о концепцији доживотног  

   образовања   

10) Сагледати и описати Ракићев наставнички рад на универзитету 

11) Утврдити и описати актуелност педагошких идеја Вићентија Ракића 

 

3.5. Методе у проучавању 

           Имајући у виду пстављени циљ и задатке као и предмет проучавања 

одлучили смо се за теоријски приступ у обради теме под којим подразумевамо 

континуирано проучавање и анализирање живота и рада Вићентија Ракића у 

одређеном временском периоду. 

           Имајући у виду горе наведено у раду ћемо користити историјску и 

дескриптивну методу. 

           Историјска метода се користи при проучавању теоријских и практичних 

питања и проблема из ближе и даље прошлости педагогије и васпитања. У овом 

раду историјска метода нам омогућава да сагледамо личност и рад Вићентија 

Ракића у одређеном временском периоду, проучавајући и анализирајући  доступне 

изворе. Ова метода нам омогућује да се упознамо и са културним, социјалним и 

просветним приликама у Србији у периоду када је Ракић живео и радио. 
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      Дескриптивна метода користи се у проучавању педагошке стварности, 

oнога што постоји, педагошке датости. Њоме се тежи што вернијем опису 

постојећих чињеница и то онаквим какве стварно јесу. На основу таквих 

чињеница и њиховог описа приказују се стварна стања, процеси, догађаји, везе и 

односи међу педагошким појавама које су предмет описивања. У овом раду 

дескриптивну методу ћемо користити јер желимо представити идеје Вићентија 

Ракића онаквим какве оне стварно јесу, објективно и прецизно, без субјективног 

печата. Користећи ову методу настојаћемо да објаснимо битне везе и односе као и 

суштину, законе и законитости који владају у делу и педагошком раду Вићентија 

Ракића. С тим у вези, сакупићемо велики број конкретних и репрезентативних 

чињеница и података о Вићентију Ракићу и његовом животу и раду. 

 

3.6. Технике и инструменти у проучавању 

 Основна техника за прикупљање података коју ћемо користити у оквиру 

историјске методе јесте анализа садржаја. Циљ анализе садржаја је да се дође до 

објективно датих чињеница, које су битне за предмет проучавања. Те чињенице су 

садржане у различитим изворима (документи, часописи, енциклопедије, речници, 

каталози библиотека...) које треба анализирати. Стандардизовани инструменти за 

анализу садржаја и бележење чињеница не постоје, битно је да се за свако 

појединачно проучавање утврде инструменти за бележење чињеница. Неки од 

инструмената које ћемо ми користили су дневници,белешке и забелешке 

посматрања.  

 Као основну технику у оквиру дескриптивне методе приликом прикупљања 

емпиријских чињеница користићемо посматрање, што се конкретно односи на 

посматрање и проучавање педагошке документације која ће нам бити потребна у  

раду. Од инсрумената користићемо: дневнике и забелешке. 

 

3.7. Извори проучавања 

           С`обзиром да је тема овог рада усмерена на проучавање личности, рада и 

педагошких идеја Вићентија Ракића у одређеном временском периоду, у складу 

с`тим користили смо следеће изворе података: 
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            ПРИМАРНИ ИЗВОРИ ПОДАТАКА: 

           -Ауторска дела Вићентија Ракића: 

1)Ракић, В. (1979) : „ Васпитање игром и уметношћу“, Библиотека „др Вићентије 
   Ракић“, Параћин 

2)Ракић, В. (1926) : „ Општа култура духа и формално образовање“(1926) Београд 
3)Ракић, В.(1932)„ Образовање воље“(1932) Београд  

 

           СЕКУНДАРНИ ИЗВОРИ ПОДАТАКА 

          - Дела других аутора о животу и раду Вићентија Ракића као и о 

друштвеним и просветним приликама у Србији крајем 19.века и почетком 20. 

века.: 

1)Парлић Јасна ( 2004) : „Образовање и васпитање у делима српских педагога“,      
   Институт за српску културу, Приштина 

2)Марјановић, А. (1967) : „Седамдесет пет година катедре за педагогију“,  ЗУНС,   
   Београд 

3)Група аутора (1980) : „ Сто година Просветног савета Србије“, Завод за уџбенике  
   и наставна средства, Београд 

4)Радуилашки, Љ. (2008) : „ Сабране педагошке студије“, Православни  
   богославски факултет универзитета у Београду  

5)Ђорђевић Јован, Трнавац Недељко(2005) : „ Школска педагогија“, Научна књига,  
   Београд  

6)Јовановић, Н. (2007) : „ Школа у српском друштву 19. века“, Филозофски  
    факултет Ниш 

7)Зборник радова (2003) : „Образовање код  Срба кроз векове“, Завод за уџбенике  
    и наставна средства; Друштво историчара Србије; Историјски институт, Београд 

    

           -Часописи 

1)Вујсић, Н. (2006) : „Дисциплина питања Вићентија Ракића“, часопис Педагогија  

   број 4,  стр. 543-550 
2)Тешић, В. (1973) : „ Пут до доктората Вићентија Ркића“, часопис Настава и  

    васпитање број 1, стр. 102 
3)Часопис „Настава и васпитање“ (1981), посебно издање, Београд 

4)Ранђеловић, Ј. (2002): „Морално васпитање у педагошком стваралаштву Србије 
  1900-1941године“, часопис „Теме“ број 3, стр. 423-444 

 

           -Слике преузете из поменутих ауторских дела Вићентија Ракића, као и 

слике које су преузете из посебног издања часописа Настава и васпитање из 1981 

године. 
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4. Друштвене и просветне прилике у Србији крајем деветнаестог и 

у првој половини двадесетог века 
 

           Kако бисмо што боље разумели околности у којима се одвијао научно-

педагошки и наставнички рад Вићентија Ракића потребно је познавати друштвене 

и просветне прилике које су владале у Србији крајем 19-ог века и почетком 20-ог 

века када је он живео и радио, које ћемо у наредном тексту укратко и описати.  

          Период последњих деценија 19-ог века и почетак 20-ог века одликује склоп 

неразмрсивих и сложених балканских односа.Протицале су последње године 19-ог 

века, а Србија је прикпљала енергију за сопствено избујавање из балканског крша 

и ораница, прикупљала народну мудрост и допирајућа грађанска културна 

струјања изван својих граница, призивајући оживљавање свог латентног херојског 

морала, да се одбрани од освајача и припоји свеопштем европском ходу ка 

прогресу. Историјске чињенице указују да је српски народ и поред свеколиких 

сметњи показивао несумњив општи напредак: привредни-све већа пољопривредна 

производња и прерада тих производа, изградња железничке пруге(1884) и 

друштвени-стварање једног од најфункционалнијих  устава (1888), којим су 

постављени темељи грађанским правима(Ранђеловић, 2002:425).  

           У науци почиње да се негује строг критички метод који је европским 

резултатима само придодао националну ноту, не доводећи у питање научна 

открића која су двадесетих година двадесетог века већ доносила свим земљама 

Европе убрзани технолошки развој на темељу првих открића тога доба. 

Историчари тврде да је уклањање са власти властодршца коме су интереси нације 

били у другом плану, Александра Обреновића и долазак краља Петра првог 

Карађорђевића, означило почетак прве парламентарне демократије код нас, са 

највишим успоном српског народа на хијерархијској лествици европских 

демократских достигнућа.  

            Тако је у образовањау Србије крај династије Обреновића, 1903. године 

условио и поправку школског законодавства 1904. и 1912., а то је време настанка 

знаменитих дела педагога различитих педагошких стремљења којима се даје замах 

за изградњу школског система и школских институција, оних које ће и 

припремити и пратити друштвено и привредно израстање Србије до почетка 

Првог светског рата(Ранђеловић, 2002).  
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            На развој педагогије у то време утицаће и анексиона криза, балкански 

ратови и Први светки рат. И у таквим условима Србија је успевала да инвестира у 

стварање „домородне интелигенције“ слањем својих најталентованијих ђака у Беч, 

Париз, Лајпциг, Јену са јасном намером: да постану креативни ствараоци српских 

националних институција инспиратори педагошког развоја младих у хуманом 

друштвено пожељном смислу. У Србији се тада устаје против једностраног 

мошљења у науци, култури, стваралаштву уопште што је охрабривало све оне који 

су чинили стваралачки потенцијал научника и стручњака.О позитивним изазовима 

науци, о делатним идејама, о гомилању моралне енергије на добробит Србије у 

времену 1903-1914 могу се формулисати многи нови истраживачки пројекти, а у 

постигнућима у морализовању читавог једног народа науком (посебно 

хуманистичког карактера), уметношћу,педагошком теоријом и васпитном праксом, 

може се говорити као о узорним доприносима ондашњој Србији,каквим се потоње 

српске друштвене водеће хијерархије не могу похвалити(Ранђеловић, 2002).  

            Период од 1918-1941. године обележен је извесним клонућем моралне 

енергије код Срба,временском стиском,спољашњим притисцима и њима изазваном 

несигурношћу, недовољном просвећеношћу и немаштином, што захтева један 

нови, у педагогици осмишљен систем моралног васпитања, подобан моралном 

животу у миру, намењен хуманизирајућем и демократизујућем расту нове државе. 

          Уведен у заједницу југословенских народа са надом да ће се створити 

моћнија заједничка држава, српски народ разочаран исходом рата убрзо полази 

путем моралне резигнaције коју прате зловоља и завист, лењост и грамзивост и 

задовољење минималним испуњењем обавеза које држава има према свом 

грађанину (Ранђеловић, 2002). 

           Но, позитивни трендови предратних српских улагања у школовање 

појединих српских ствараоца на страни (претежно у Немачкој) плодотворно су 

снажили српску науку уопште па и педагогику. Поред Јована Цвијића и нешто 

касније Владимира Дворниковића, Драгише Васића и др. пристигли су и млади 

српски педагози, Хербартови следбеници: Војислав Бакић, Стеван Окановић, 

Љубомир Протић, али и они који су (такође немачки ђаци) били критички 

настројени према хербартизму уопште и васпитању моралног карактера као 

врхунског васпитног циља. 
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           Осетивши, већ у време својих иностраних студија, да Хербартову научну 

педагогику запљускују таласи нових истраживања многих реформских покрета, 

српски педагози Јован Миодраговић, Сретен Аџић, Вијислав Младеновић,  

Вићентије Ракић, окрећу своју научну оштрицу против доминације хербартизма 

(Ранђеловић,2002).  

           Без обзира што је био „немачки ђак“ и што је о педагогији прво учио од  

истакнутог Хербартовог следбеника др Војислава Бакића, Ракић је ипак изградио 

другачије ставове везане за нашу педагогију и више је био на страни оних који су 

критиковали Хербартову педагогију.  

           Тако се створило поље научних обрачуна различитих концепција 

хербартовског и антихербартовског учења о моралности, мада треба напоменути 

да у обема групацијама следбници европских педагошких  доктрина код нас и 

нису били на самим половима научних крајности или екстремизма. Од друге 

половине 20. века једној важној педагошкој концепцији научне педагогије, 

супродставља се народна, традиционална педагогија као средишна сила која је 

хтела аутентичношћу српске традиције да спречи гашење надолазеће моралне 

енергије у времену нових искушења која су наилазила(Ранђеловић, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 14 -- 

5.Личност и животни пут Вићентија Ракића 

 
             Вићентије Ракић, један од најплодоноснијих педагога у српској историји 

рођен је 4.новембра (по старом календару), односно 17.новембра (по новом) 

1881.године, као прво дете Илије (бакалина и „меанџије“) и његове жене 

Јелисавете из Параћина. (Радулашки, 2008).Основну школу и ниже разреде 

гимназије завршио је у родном граду, а више разреде гимназије и Филозофски 

факултет у Београду. После завршених студија, ради (више од годину дана) као 

суплент Јагодинске гимназије. 

           Прелом у његовом научном формирању настаје када је 7.марта 1907.године 

примљен за државног питомца ради „изучавања Практичне филозофије на 

универзитетима у Лајпцигу и Јени“ (Радулашки према Тешић, 2008).Тада 

Вићентије Ракић добија стипендију у износу од 2500 динара у злату, са обавезом 

да за три године, укупно шест семестра заврши студије и положи државни испит 

(Радулашки према Тешић, 2008). Међутим пут до доктората био је напоран и 

захтевао је много упорности, одрицања и вере у исправност научног смера који је 

одабрао. Наиме, многострука и дубока интелектуална глад младог научника према 

себи и другима, није се увек  најбоље„уклапала“у уске и формалистичке прописе 

државног деловања. 

 Вићентије Ракић је студије „практичне филозофије“ почео у Лајпцигу, али 

је већ 28.септембра 1907.године тражио од Министарсва просвете и црквених 

послова да му дозволи прелаз на Берлински универзитет, који му је, како каже, 

највише импоновао „обиљем својих предавања и каквоћом самих тема...од свију 

универзитета немачких, швајцарских и аустријских“( Радулашки према Тешић, 

2008). Већ 27.октобра 1907.године овај прелаз му је био одобрен. 

 Вићентије Ракић је одабрао врло обиман, разноврстан и амбициозан 

програм студија.Он слуша предавања из филозофије, психологије, хигијене 

нервног система и школске хигијене.Од педагошких дисциплина је слушао: 

педагогију, методику, историју педагогије, предавања из „језикове наставе“, 

предавања из филозофије културе,о социјалној и естетској култури (Радулашки 

према Тешић, 2008). Сем тога он прати обимну литературу из наведених 

дисациплина, дајући критичке примедбе не само на књиге које је читао већ и на 

предавања неких професора које је слушао. Mеђутим, њему ће бити саветовано да 
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се у извештајима које је упућивао Министарству просвете и црквених послова 

уздржава од критичких примедаба, јер није на њему да критикује предавања 

својих професора већ тим предавањима треба да се користи и да поштује научна 

уверења својих професора чак и онда када му не изгледају тачна. Али Ракић је 

критичан и према себи па тако поставља високе захтеве свом стручном 

образовању и усавршавању. 

Он је сматрао да се васпитни рад и васпитна теорија морају оснивати на  

што потпунијем познавању закона друштвеног живота (социјалних наука), јер је 

њихов крајњи циљ омогућавање друштвеног прогреса, што не би било могуће ако 

се не познају закони, норме, стандарди и уопште начин функционисања једног 

друштва у целости. Као други основ васпитне теорије и васпитног рада Ракић 

истиче познавање индивидуалног духовног живота (психологија), пошто свој рад 

на друштвеном прогресу васпитање врши посебним утицањем на духовни живот 

сваког појединачног васпитаника. Даље, сматрао је Ракић, ако је дужност 

васпитању да друштвену културу преда друштвеном подмлатку, онда је за 

васпитног теоретичара очигледна потреба познавања саме те културе у њеној 

целини. 

 Врло брзо је постало јасно да предвиђено време од шест семестара неће 

бити довољно за извршавање овако обимног програма студија. Октобра 1909. 

године Вићентије Ракић тражи да му Министарство просвете и црквених послова 

продужи студије за још једну годину, јер „општа теорија образовања представља 

широку научну подлогу, за коју је много времена потребно, а без које би тешко 

било сачувати се једностраности и... с`тога, што гимназијска методика... 

захтева ближе познавање наука и вештина које се у Гимназији предају“ 

(Радулашки према Тешић, 2008).У међувремену дозвољено му је да поново пређе 

на Лајпцишки универзитет јер се, како је тврдио, докторат из педагогије у то врме 

могао добити у Ерлангену, Јени и Лајпцигу. Међутим, одобрење за продужење 

студија није добио и по одлуци Министарства требало је „да се... неизоставно 

почетком септембра ове године (1910) врати натраг пошто је четворогодишње 

његово бављење у иностранству потпуно довољно“ (Радулашки према Тешић, 

2008). 
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 Ракић је неколико пута тражио продужење студија, наводећи суштинске и 

научне разлоге: „Поред тога, пошто баш сада долази на Лајпцишки универзитет, 

као редован наставник за философију и педагогику, професор Мојман, 

најистакнутији представник Експерименталне педагогике у Немачкој, ја бих 

употребио ову прилику да се упознам са радом у његовом педагошком семинару  

(5 часова недељно) и да чујем његова предавања педагошка .Поред све користи 

које бих отуда имао, ја ипак мислим да би на ту ствар смео употребити само 

време до Божића (по немачком).Од Божића до априла (јер тек у априлу би се 

навршило четири године) важније би можда било да проведем у Француској.Тим 

би на првом месту ублажио извесне једностраности у досадашњем читању (јер 

огромне тешкоће имам овамо при набављању француских и енглеских књига); а 

може бити-иако сам ја у том погледу био опрезан-ослободио бих се тиме и 

извесних сугестија и педагошких назора, уколико би ови били израз чисто 

немачких прилика или излив чисто немачке душе.Слушање француског језика било 

би ми од помоћи у методици француске наставе, а гледање француске културе, 

проширило би моје опште погледе, од којих у овом случају много зависи стручна 

спрема“ (Радулашки према Тешић, 2008). 

 На основу горе изреченог можемо уочити да је још као студент Ракић био у 

сталном процесу трагања за новим информацијама и што различитијим изворима 

података како би ублажио једностраност у сопственом учењу и стварању. 

 Међутим, Министарство просвете и црквених послова, остаје при својој 

одлуци и налаже Ракићу да докторат мора положити на нашем универзитету, до 

уговореног рока, јер је стипендија потребна за нове питомце. 

 Ракић у свом наредном писму Министарсву наводи да у својим студијама 

није ишао линијом мањег отпора и да није површно приступио ни избору, ни 

обради своје докторске дисертације и да не би требало због тога да буде кажњен. 

„Узимам слободу умолити Министарство да ме за поступке учињене једино у 

интересу посла на који сам упућен, не кажњава срамотом, враћајући ме пре 

завршетка испита у Отаџбину. Да сам ја обрађивао какву тезу из историје 

немачког васпитања (као што се овамо обично нуди) ја бих са таквим радом 

свакако много раније био готов, али за саму ствар за коју сам био послат, ја не 

бих тиме ништа учинио:читање и мишљење које бих на то употребио било би за 
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мој посао само формалне вредности.Обрађујући пак једно питање од веће и 

општије важности(функција игре и уметности у васпитању), ја сам истина 

задоцнио за неколико месеци, али сам време, на тај начин утрошио, нема сумње, 

корисније за свој посао употребио и своју дужност тиме савесније извршио. 

Међутим, ја ипак нисам радио ни у томе на своју руку, него сам тезу коју 

обрађујем, још одмах у почетку пријавио својим наставницима, професорима, 

факултету и Вунту, који су ми, како избор теме тако и начин на који мислим да је 

обрађујем, потпуно одобрили“ (Радулашки према Тешић, 2008:60). 

 Без обзира на одлуку Министарства Ракић се није вратио у земљу. За сада 

још увек није утврђено како је финансирао свој даљи боравак у Лајпцигу јер је 

усмени докторски испит положио тек 27.јула 1911.године, предавши предходно 

текст докторске дисертације са насловом „Васпитање игром и уметнишћу“, која је 

штампана на немачком језику 1911.године у Лајпцигу. 

 Пола године касније (16.фебруара 1912.године) Савет Филозофског 

факултета изабрао га је за сталног доцента за методику средњошколске наставе, а 

ту одлуке је потврдило Министарство просвете и црквених послова указом од 

1.марта 1912.године постављајући др Вићентија Ракића за „сталног доцента на 

Фолософском факултету у Београду“ (Радулашки према Тешић, 2008:60). 

 За време Првог светског рата Ракић је углавном време проводио у 

Француској где је организовао и одржавао низ курсева за избеглице. После рата 

пуних 20 година (1918-1938), предавао је на катедри за педагогију, све док није 

изненада пензионисан из, до дан данас, не сасвим разјашњених разлога. Сматрамо 

да је то било због сукоба између хербартоваца и антихербартоваца.  Од тада живи 

у пензији, али записаће он много година касније у писму које је упутио Удружењу 

педагошких друштава СРС: „Ја ипак радим на питњима своје струке, уколико ми 

то допуштају моја средства(два пута мања од мајорске пензије)“ (Радулашки, 

2008:61). Што нам показује да Ракић своју струку није схватао само као извор 

прихода, већ је цео свој живот посветио унапређењу једне науке као што је 

педагогија. А својим делима је у томе и успео. 

 Вићентије Ракић је свој живот окончао у дубокој старости, у 88. години у 

Параћину 5.октобра 1969. године. 
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6. Научно-педагошки рад Вићентија Ракића 

           Вићентије Ракић је својим радом обухватио целокупну педагошку тематику, 

оригинално је разрадио основе теорије образовања и васпитања.Као педагог имао 

је изузетно широку општу културу; као професор на универзитету својим 

студентима је импоновао ауторитетом и озбиљношћу правог професора научника. 

Управо ширином схватања и погледа, научним приступом актуелним проблемима 

нашег народног образовања и васпитања Вићентије Ракић је подигао нашу 

педагошку науку на завидан ниво, упркос многим тешкоћама и неразумевањима 

на које је наилазио.  

           У суштини дело Вићентија Ракића спада у најзначајнија теоретска 

истраживања у области васпитања у домаћој педагошкој литератури, оно 

заслужује поштовање, не само због свог историјског значаја, већ и због тога што 

су у њему покренути проблеми од највећег значаја у васпитању тога доба. Такође, 

идеје Вићентија Ракића су највећим делом у задивљујућем складу са модерном 

концепцијом личности и њеног развоја(Марјановић, 1968).   

 О Ракићевом схватању педагогије, више се може закључивати посредно 

него непосредно кроз одређене белешке његових студената које су они сами 

штампали, а сам Ракић их није ауторизовао. Вићентије Ракић наиме није написао 

ниједно систематско дело нити посебну расправу о педагогији. О тим питањима 

он пише, у оно веома мало радова које је објавио расправљајући о другим 

педагошким питањима. У њима он даје основне констатације, чак и неке 

дефиниције, али без анализа и разматрања, што није ни био задатак тих 

радова(Поткоњак, 1981). 

           Слушајући предавања из педагогије код умереног хербартовца др Војислава 

Бакића на Филозофском факултету у Београду, Вићентије Ракић је без сумње 

прихватао његово схватање педагогије. Касније, током студија у Немачкој он се 

упознао са сасвим другом педагошком концепцијом, сасвим другачијим поимањем 

педагогије и њеним основним концепцијама: васпитањем и образовањем. На тој 

педагошкој основи уграђујући у њу биолошке и биологистичке, бихевиористичке, 

психоаналитичке,  културне, хуманистичке, естетичке, народне и друге 

компоненте, Ракић је настојао да изгради оригиналну концепцију васпитања и 

образовања,  коју,  нажалост никада није целовитије изложио. 
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6.1. Васпитање у делима Вићентија Ракића 

 Полазећи од тога да је и поред великих разлика и разноврсности, свим 

животним процесима заједничко то што служе одржању живота, прилагођавајући 

се његовим спољним и унутрашњим условима Ракић(1979) је и функцију 

васпитања (коју је схватао као део живота) тумачио с` гледишта животних 

потреба, тј.оних потреба, које су у функцији индивидуалног и друштвеног развоја, 

при чему је смисао васпитања налазио у усмеравању развоја народног подмлатка 

према идеалима који значе духовни  и социјални напредак народа. Према томе, 

Ракић(1979) је у васпитању као животној потреби видео снажну полугу којом се 

подстиче, негује и усмерава развој унутрашњих снага и способности појединаца, 

да би се допринело унапређењу социјалне заједнице.  

Такође Ракић(1921) је говорио да крајњи циљ васпитања мора бити 

свестрано изражен тј. да не може бити ни само морални, ни само естетски, ни 

само политички, он мора бити и морални и естетски и привредни и интелектуални 

и грађански према степену у коме свака од тих области служи животу као целини.  

Говорећи о васпитању  као чиниоцу, који утиче на развој и способности 

појединаца Ракић није прецењивао његову моћ већ је сасвим у духу савремених 

тумачења тога доба, у факторе који условљавају развој и формирање способности 

убрајао још и наслеђе (диспозиције) и средину. Битно је при томе што је Ракић 

сматрао „да у свим нашим способностима има и урођеног и стеченог“ и да  се 

већина наших снага не могу развити потпуно или чак никако док немају прилику 

за вежбање и да је управо улога васпитања у томе да организованим вежбањима 

појача импулсе и ствара прилике за прктичну употребу способности (Тешић, 

1981). Како се диспозиције не испољавају увек у чистом виду, нити су увек истог 

интензитета васпитањем их треба најпре открити, а затим их вежбањем или 

невежбањем развијати или не развијати. Ракић(1979) је управо мислио да вежбања 

треба усмерити у првом реду на јаке позитивне диспозиције (јер се у васпитању 

постижу већи ефекти, ако се оно заснива на јачим диспозицијама), али да не би 

требало у циљу хармоничног развоја снага занемаривати ни вежбања слабих, јер у 

противном рескирало би се да се стварају једностране личности, а једностраност 

Ракић ни у једној прилици није подржавао, или у другом случају, рескирало би се 

да васпитање буде јалово тј.да се њиме не постиже оно што се жели. 
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 Поред диспозиција које представљају један од важних услова за развој 

личности, нужно је обезбедити и одговарајућу околину у којој ће урођене 

диспозиције моћи несметано да се развијају, јер се оне могу развити у оном 

степену колико то допушта околина и обратно:околина може да образује онолико 

колико јој урођене снаге изађу у сусрет. 

 Реч је, дакле, о одређеном, у суштини дијалектичком односу између свих 

ових чинилаца и неопходности постојања јединства, равнотеже, сагласја међу 

њима јер је развој личности условљен и зависи од дејства сваког фактора 

појединачно и свих фактора заједно. Из овога можемо уочити да је Ракић имао 

вема напредна схватања у односу на време у коме је радио и живео и да су неке  

његове идеје и данас актуелне.  

 Говорећи о васпитању у контексту „школског васпитања“ Ракић(1979) 

између осталог тврди да „данашња (тадашња )школа не васпитава ученика тако 

да може владати формама у животу и схватити њихов значај за праксу“(Парлић 

према Ракићу,2004). Једино у области изражавања, она се труди да васпитава 

ученика и за „форму“ и пружа му читаву хрпу правила за изражавање. 

Бежећи од једног „површног“ васпитања по мишљењу Ракића, које би 

ученику дало само спољни изглед културе, школа као да иде у другу 

једностраност - у интелектуализам и пружа образовање које у пракси понекад 

само због занемаривања форме, трпи неуспехе. Увиђајући то, тада савремено 

„школско васпитање“ које почиње у великој мери да негује личну активност 

ученика и да уноси слободно вежбање у школу, Ракић види као решавање 

проблема и увиђање пројеката, дискусију и страну „конверзацију“, слободно 

изражавање и слободне саставе, цртање и моделирање, игру и спортове итд. 

Уствари, успех целог школског васпитања зависи у многоме од воље и разумевања 

с`којим се таква вежбања негују у школи (Парлић, 2004).  Но, Ракић се у 

разматрању васпитања ни овде не зауставља, већ каже:„Васпитање снабдева 

интелигенцију оруђима за рад, знањима и симболима какве тражи данашњи 

живот, затим, увоби младу памет у методе рада, подиже код омладине веру у 

себе и будућност народну“ (Парлић према Ракићу, 2004:90).Иначе, Ракићево дело, 

које у највећој мери прожима појам, процес, ток, па и систем феномена који је у 

педагогији означен као васпитање је „Васпитање игром и уметношћу“. 
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6.1.1. Ракићева педагошка схватања у делу  „ Васпитање игром и уметношћу“  

          Докторском дисертацијом „Васпитање игром и уметношћу“ Вићентије 

Ракић је изазвао велику пажњу у европским научним круговима тога времена, о 

чему су писали Мојман, Карл Грос и други познати аутори тог времена. 

          Расправа „Васпитање игром и уметношћу садржи углавном ових пет учења: 

1. У њој је изложена једна нова теорија о уметности која је на Првом 

међународном конгресу за Естетику (1913. године) окарактерисана као 

биолошка. Мојман, такође истиче пишчево генетичко и социолошко 

објашњење уметности. 

2. Та расправа садржи једну значајну теорију игре. 

3. Она износи укратко и психологију музике. 

4. Износи једно оригинално схватање свесног живота 

5. Она примењује бихевиористички метод у педагогији и то још у 1911-ој 

години, чак пре него што се уопште јавио бихеворизам на западу.                                                 

(Грубачић, 1979 Предговор, Васпитање игром и уметношћу). 

 

                              

                    Слика бр.2: Насловна страна „Васпитање игром и уметношћу“  
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6.1.1.1. Вићентије Ракић о игри и уметности као допуни животу 

           Природа која нас окружује одликује се двема врстама појава: на једној 

страни променама и новинама, а на другој понављањима и правилностима. Ова 

два начина испољавања околине су и два најопштија облика спољних услова 

живота, па као такви морају имати исто онолико значаја колико и посебни облици 

спољашњих услова за разумевање појединих специјалних појава живота. Обзиром 

на то да две основне појаве које одликују природу уопште, Вићентије Ракић 

утврђује постојање две соновне функције живота: најопштије способности за 

понављање правилних реакција и способности за мењање и промену поменутих 

реакција.  Обе ове способности су тесно повезане једна с`другом и кад делују и 

кад се развијају, услови једне не могу се одовојити од услова друге, али варијације 

ових услова несумњиво нам показују да су то по својој суштини две различите 

способности и да се свака од њих само својим вежбањем развија и одржава.  

           Свакоме од нас се чини као нешто обично да наше навике, вештине, знања, 

једном речју снаге за понављање одређених делатности постепено губима, ако 

занемаримо њихово понављање, и да се оне без понављања не могу учврстити ни 

појачати. Али мање ја позната чињеница, истиче Ракић, да је исто тако и 

способности за промену потребно сопствено вежбање тј. промене и измене 

животних радњи да би та способност могла постојати и даље се развијати. 

           Од битног је значаја чињеница, да од  два најопштија облика животне 

делатности понављања и промена, по обиму далеко преовлађују понављања. „Док 

промене правилних реакција (свеједно тиче ли се њиховог интензитета или 

квалитета, њиховог просторног или временског груписања) садрже у исти мах и 

понављање истих, а по својој суштини означавају само модифицирана 

понављања, та понављања поседују само утолико извесну самосталност што 

могу да се обављају са врло малим променама, и што се у већини случајева 

стварно обављају при инзваредно малим променама“(Ракић, 1979:11) Сматрамо 

да је ова превласт снага за понављање нормална у животу, али само до извесног 

степена и у одређеним границама. 

           Међутим живот  и поред те релативне непроменљивости тако великог дела 

својих облика делатности, може опет да се у великој мери прилагоди променама 

услова своје егзистенције, то бива првенствено посредством вољне делатности 
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(сфере „ума“) која је за преиначење много способнија од осталих делатности и 

баш зато игра водећу улогу у животу. 

            Неслагање између те две способности може да се до извесног степена 

одржи без велике штете, уколико снаге за промену својом особином се приберу и 

концентришу, оне саме могу да изравнају ту разлику. Према томе, док се 

способност за понављање распада у маси специјализованих посебних 

извежбаности од којих свака почива на својим посебним снагама и изграђује се 

својим посебним вежбањем, дотле се способност за промене јавља више као нека 

јединствена животна снага, која се може развијати у извесним границама, у било 

којим облицима делатности и може у истим тим границама бити примењена 

такође у ма којим делатностима. 

Обе основне способности зависе на само од својих вежбања него и узајамно једна 

од друге, ако једна од њих није довољно развијена, увек ће у развитку спречавати 

ону јачу, а ако слабија пропадне онда се и јача мора повући. Ако су заостале снаге 

за промену, заостају мање или више снаге за понављање, па се упоредо са 

њиховим све јачим неслагањем увек теже и спорије постиже и стицање нових 

знања, вештина и навика. Према томе где год се појави укоченост, расплинутост и 

суженост вољне делатности, ту се као последица прекомерних понављања јавља у 

извесном степену недостатак пријемчивости и способности за развијање. Овим 

потврђујемо да су ове две способности међусобно зависне односно да оне 

условљавају једна другу. 

           Успостављање равнотеже између поменутих способности  Вићентије Ракић 

(1979) посматра као компликован процес, будући да су оне супротне, а ипак 

зависне једна од друге. С`обзиром да је потпуно јасан велики значај здраве 

равнотеже  међу двема основним способностима, онда би унапред било 

невероватно да је њено одржање препуштено пуком случају. Према томе ако се 

живот посматра с`овог гледишта може се запазити читав низ појва које одговарају 

овој потреби.  

           Оне образују две групе: једна почива на ограничењу понављања (тј. оних 

радњи у којима су скоро исчезле промене), а друга почива на гомилању новина , на 

јачем и тешњем вежбању снага за промене (Ракић, 1979). 
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           У области чулних делатности једно мноштво понављања губи се ткз. 

адаптацијом тј. на тај начин што осећајна способност (способност за утиске, 

запажања) ишчезава при трајном спољном надражају после извесног броја 

понављања. „Ми управо престајемо да осећамо трајне додире, трајне 

температуре, трајне мирисе“(Ракић према, Ебингхаус 1979:15). Потпуно се 

слажемо са аутором и сматрамо да сваки појединац може ову тврдњу себи 

доказати тиме што ће само више обратити пажњу на свакодневне надражаје. 

           Супротно овој особини сензитивне активности, једнострано вежбање снага 

за понављање при духовном и телесном раду, дакле у претежно комбинованој и 

моторној делатности отежано је једном другом појавом живота – замором. Он се 

састоји у некој врсти сметње вољној функцији и уколико се снаге за понављање 

једностраније и дуже искоришћавају на рачун снага за промену, он се утолико јаче 

испољава. Свака промена која може да пружи замореној функцији неку драж 

новине , умањује неслагање у вежбању те две основне функције и отклања 

уморност у одговарајућој мери. У делатностима од споредног значаја та сметња се 

јавља и у много мањем преовлађивању понављања и тада се назива досадом. 

            А ако су адаптација, досада, умор управљени на то да ограниче понављање, 

онда друге животне појаве иду више на то да делатности које треба по нужди 

понављати, сведу на што краћи облик, на неопходни минимум. Овај се процес 

назива у области сензорно-моторне делатности механизирањем, а у области 

комбинаторне делатности апстраховањем (Ракић, 1979: 16). 

           Насупрот свим овим појавама које имају за циљ да ограниче и спрече 

једнострано вежбање снага за понављање, стоје оне појаве које теже да помогну 

или допуне делање снага за промене које су наметнуте променом и мењањем 

спољних услова живота. 

           У овом погледу важна је чињеница да животне делатности које под 

утицајем понављања скраћују и убрзавају свој развитак, под утицајем промена 

показују баш супротну тенденцију, да свој ток успоравају и да себе проширују. 

Тиме је однос између понављања и промена решен у корист промена. Даље 

помагање вежбања снага за промене када се постиже се тако што се употреби 

одређена практична делатност која је нарочито погодна за вежбање снага за 

промене, потпуно независно од њених првобитних циљева, дакле примењује се 
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једино ради вежбања способности за промену. Ту на пример спадају: мачевање, 

веслање, лов, јахање, трчање и многе друге активности које се подразумевају под 

спортом. На исти такав начин вежбамо и делатност у опажању кад посматрамо 

лица, предмете и појаве са којима се сусрећемо једино због њиховог 

„окрепљујућег“ дејства, независно од циљева сазнања (нпр. код уживања 

интересантног и лепог у природи). 

            Као допунска вежбања снага за промену сматрају се још и слободне 

промене, а међу њима се знатно истиче мода, која нарочито олакшава тежину 

свакодневних понављања периодичном променом боја и облика околине. 

            Ако све врсте слободног животног обнављања ( у које се могу уврастити и 

игра и уметност) потичу од функционалне снаге живота, то има и других врста 

слободних промена које потичу од нутритивних и формативних животних страна. 

           Са нутритивне стране делује се варијабилно на живот трансформисањем 

или изменом супстанце коју тело свакодневно прима. 

           Најзад, важна је формативна самообнова живота. Непрестана самопрерада и 

саморепродукција које карактеришу органску суптанцу могу се сматрати као 

њихово слободно обнављање; њим се стално одржава живом и способност да могу 

мењати облик и репродуковати се.  

            Ове и друге врсте слободне прераде живота служе као допуна за потребне 

променљивости у животу које настају услед промене услова егзистенције и тако, 

развијајући способност за промене, служи истом оном циљу на чијем остваривању 

сарађује ограничењем понављања и прва група појава, наиме, успостављању 

равнотеже међу двема основним способностима живота (Ракић, 1979). 

           Из предходно наведеног произилази Ракићева теорија игре и уметности  

која представља најоригиналнији и најпотпунији део његовог опуса. 

           Према тој теорији функција игре и уметности је да развијају способности  

за промену. Последица неразвијености ових способности је једностран развој 

личности. Игра и уметност служе слободној преради живота, ослобађају људске 

радње од стереотипности и омогућавају да појединац испољи сву своју 

унутрашњу слободу и природност. Игра непрестаним мењањем свакодневних 

догађаја који се понављају чини те догађаје безопасним за слободно развијање и 

тиме омогућује детету да очува и развије своју природну способност за 
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пријемљивост, способност развијања, духовну и телесну гипкост, своју 

независност и слободно расуђивање, све до постизања веће унутрашње 

стабилности.  

           Значај игре је у томе што деца не подржавају у игри радње одраслих да би 

хи научили већ да би ублажили тешки утицај које навике одраслих врше на 

њихово дечије расположење. 

           Као и игра и уметност постиже прераду стварности под слободно 

променљивим условима и то у медијима који уопште не би били узети у обзир при 

озбиљном  имитирању природе, јер дозвољавају само преиначење, а никако 

имитирање стварности. Уметност не залази у појединости да би их опет 

представила онаквим какве јесу у природи. Него она тежи да сталне облике 

животне делатности свестрано преради.  

           Стога и уметност и игра, због заједничких особина доприносе 

успостављању унутрашње равнотеже на тај начин што слободном прерадом 

живота како став за промену тако и само мењање. Њихова функција је у томе да се 

супродстављају свим појавама које теже да наруше равнотежуизмађу ове две 

способности.  

           Значај игре и уметности за успостављање унутрашње равнотеже живота 

показује се још јасније у њиховом односу према препрекама тој равнотежи: 

познато је да игра и уметност утичу ослобађајући људске радње од учмалости, 

продубљујући способност отклањањем површности, затим отклањајући сметње 

вољној делатности и на крају ослобађајући развој од препрека. 

           Оне помажу човеку да очува, упркос штетном утицају свакодневних 

понављања, слободан поглед на све што се око њега догађа, да истиче здрав разум 

против слепих предрасуда и крутог догматизма и да у целокупном свом деловању 

покаже унутрашњу слободу и природност. Тако се игра и уметност појављују као 

побољшање равнотеже између две основне животне функције. Заједно са осталим 

животним појавама које служе истом циљу, образују једну целину која би се 

најзгодније могла назвати – естетска страна живота. Али функција игре и 

уметности није исцрпљена побољшањем унутрашње равнотеже живота. Оне не 

теже само ка томе да држе животне снаге у равнотежи, него да их и даље развијају 

и повећавају. 
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 6.1.1.2. Вићентије Ракић о игри и уметности као васпитном средству   

           Поред естетског игра и уметност имају и специфично васпитни значај, који 

се опет не може одвојити од првог, а о коме ће бити речи на наредних пар страна.  

           Сва васпитна делатност (као планско развијање животних снага) дели се, 

према општој организацији живота на два главна дела: на прикривање у најширем 

смислу, до кога се најпре долази понављањем и на право васпитање које се 

заснива на подстицајима. Док први тежи да васпитаника оспособи за одређене 

облике делатности , који се правилно понављају, стицањем знања, вештина, 

навика и принципа, други тежи да у њему развије снаге за промену и 

прилагођавање, принуђујући га да своје навике прерађује, преображава и изнова 

примењује и реформише. 

           Васпитно дејство игре и уметности састоји се у подизању и усавршавању 

делатности снага за промену. Општим и свестраним развијањем способности за 

промену она префињује и оштри сензитивне, моторне и интелектуалне човекове 

радње, повећава јачину и отпорност његове духовне и телесне организације и 

повећава његову духовну и телесну еластичност. 

           Код сваке промене животних делатности разликујемо ове три врсте 

процеса: 1.функционални – који се налазе у постанку нових нијанса животне 

делатности; 2.формативни или организаторски – када активно учвршћујемо или 

активно угушујемо унутрашње (па тиме и спољашње) услове тих нијанси.; и 3. 

нутритивни – који осигуравају трајну измену материје (Ракић, 1979). 

           Сличне разлике се опажају и код игре и уметности: једном се понашамо 

више активно, као на пример у борачким играма, други пут однос је више 

контеплативан, као што је већином у имитативним и уметничким уживањима – у 

првом случају више је истакнуто активно утврђивање или потискивање нијанси 

делатности, а у другом, напротив, исчекивање нијанси као таквих. Ако ту 

последњу групу имитативних игара и врста уметности групишемо заједно са 

борачким играма под именом борачке, онда оне друге можемо да назовемо 

пшасивне. Првима се више развија организаторски део снага за промену, а 

другима се више развија нутритивно-функционални део тих снага.  

           Према томе нарочити васпитни значај борачких игара и уметности изражава 

се у две врсте дејстава. С` једне стране, оне развијају способност за активно 
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утврђивање унутрашњих услова животне делатности; тиме се развија 

самопоуздање, одлучност, дух предузимљивости и уопште чврстина и постојаност 

у више или мање новим животним ситуацијам и новим облицима делања; с`друге 

стране опет, оне развијају способност за активно сузбијање унутрашњих ( или 

спољашњих) услова  одређених облика делања и тиме развијају самосавлађивање, 

опрезност, уздржаност, или ако се ради о потискивању унутрашњих услова за 

једну инстиктивну реакцију (страх) – храброст(Ракић, 1979).  

           Посебно васпитно дејство пасивних игара и уметности, истиче се нарочито 

у финоћи и богатству нових нијанси и варијација животне делатности: оне 

развијају чулну и духовну оштрину и способност за разликовање, као и телесну 

окретност и хитрину. 

           Борачке игре и уметности развијају у нама нарочито вољу, а неборачке 

(пасивне) интелигенцију; обе скупа развијају „одушевљење“, само последња у 

већој мери.Исто тако с`ове тачке гледишта може се одредити циљ „правог 

васпитања“: оно тежи да у нама развије одушевљење, вољу и интелигенцију, док 

је „навикавање“ управљено на стицање знања, вештина, навика и принципа..  

           Развијајући вољу, борачке игре и уметности повећавају нужно и пажњу. 

Борачке игре и борачки прикази, развијајући и организаторску снагу за промене, 

помажу не само процесе воље него и процесе памћења, па због тога у детињству и 

у доба развоја играју необично важну улогу. 

           Осетљивост за боје, сенке и облике најбоље се стиче у цртачким, 

сликарским и пластичним играма и уметностима, јер се тамо најозбиљније 

обнављају навике нашег визуелног опажања; специјално активна страна чула вида 

(оштар вид) вежба се нарочито у такозваној игри распознавања. 

           Чуло слуха, које се иначе у практичном животу примењује делом у говору, а 

делом у другим звучним дејствима околине, постиже непосредно освежење двема 

врстама игре и уметности: прво при фигуративном говору, а друго при имитирању 

обичних звукова из наше околине. 

           Основни садржај музичког представљања чине: унутрашњи и спољашњи 

телесни покрети у којима се испољавају наша осећања и наше радње. Очигледно 

је, каже Ракић(1979), да ми у животу мање сазнајемо унутрашња кретања чулом 

слуха, него статичким чулом. Као и музика и плес утиче преко статичног чула. 
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Разлика међу њима је само у средствима којима се служе, музичар се  служи 

кретањем околног ваздуха, а плесач својим личним  кретањем. Нарочити васпитни 

значај музике и плеса састоји се  у томе што развијају у нама осетљивост за 

покрете нашег тела.  

           Моторне борачке и имитативне игре (игре с`кретањем, игре 

с`гестикулацијом, игра разбојника и рата итд.) служе првенствено телесној 

окретности.  

           Сва ова дејства игре и уметности, општа и специјална постижу се 

вежбањем снага за промену. Ипак вежбање снага за промену не може никада бити 

изоловано од вежбања снага за понављање. С`тога игра и уметност постижу, поре 

својих главних успеха(васпитања воље, одушевљености, интелигенције) и 

узгредна дејства (стицање извесних знања, вештина, навика, принципа) која делом 

повећавају делом умањују њену васпитну вредност. На пример, честим 

зближавањем више лица у циљу заједничког рада у игри и уметности, успешно се 

развија колективни смисао. Игра и уметност буде и усавршавају у детињаству, 

наслеђене навике и диспозиције, као што су навика хода, трчања, покрета за 

хватање, извођење звукова и томе слично. 

             Осим тога поједине врсте игре и уметности  имају и своја нарочито 

споредна дејства: ликовне уметности и игре пружају боље познавање облика, 

навикавају дете на тачност, чистоту и подстичу на усавршавање руку и очију. 

Споредно дејство моторних игара је јачање скелетног склопа и вегетативних 

функција и органа, нарочито плућа и срца; плућа се развијају и певањем. 

           С`друге стране при игри најлакше избију поједине неплемените особине у 

карактеру детета, и у самим играма се те особине могу делатношћу учврстити. 

Игра и уметност често сувише рано буде сексуални инстикт детета, такође  

песништво може  омладини често да пружи и створи погрешну (идеализовану) 

представу о животу. Али јасно је, говорио је Ракић, да се све то може лако избећи. 

           Одавде можемо видети Ракићев јасан став о важности и значају, који је он 

придавао игри и уметности у васпитању и развоју, као и уопштено у животу сваког 

човека понаособ. 
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6.1.1.3. Вићентије Ракић о општим условима васпитног дејства игре и уметности 

           Када говори о општим условима под којима игра и уметност могу да 

развијају снаге за промену, „вољу“, „ителигенцију“ и „осећајност“, Ракић(1979) 

истиче два меродавна фактора: 1.општи начин на који делују способности за 

промену као и свакидашње стање, 2.природа и стање снага за понављање (навике, 

инстикти), који стоје у тесној вези са снагама за промену. 

           Главна тежња игре и уметности је да функцију промене претворе у 

егзалтацију. Оне хоће, дакле, да и онога који ствара и онога који ужива уздигну до 

опијености. А  своју највишу васпитну вредност достижу обадве тек онда када ће 

помоћу њих процес промене уздигне тако високо, да нам све оно што видимо у 

себи и око себе изгледа осветљено дражју новине. 

           Општи поступак који располажу игра и уметност у овој својој тежњи јесте 

да увек морају да пружају нешто ново,да стално изазивају промене у животној 

делатности. Други важан услов да би промене имале подстицајно дејство јесте 

одмерена концентрација снага за промену.  

           Даље, важан фактор код игре и уметности јесу навике, инстикти, 

диспозиције, укратко, снаге за понављање и то не само зато што делују у тесној 

заједници са снагама за промену него и зато што с`њима стоје у извесном 

нутритивном односу: оне се показују у неколико као „хранљиво тле“ снагама за 

промену(Ракић, 1979: 47). 

           У области чулне делатности игра и уметност дају предност, једним делом, 

простој неизвештаченој природи као најпрвобитнијем облику човековог опажања, 

а другим делом, човековим односима као најчешћем и најистакнутијем објекту 

његовог опажања.У области интелектуалне делатности оне се радо обраћају 

старинским схватањима, свакидашњим мислима и „вечним проблемима“ људскога 

мишљења.   

           По правилу, најдубље је у нашем животу оно што је општечовечанско и зато 

је оно главни предмет прераде игром и уметношћу; али говорио је Ракић(1979), 

ако би се игра и уметност само на то ограничиле, онда би велики део нашег бића 

морао да закржља. 

Националне, локалне и индивидуалне особености у човековом животу 

такође траже да буду прерађене игром и уметношћу, пошто су у нераздвојивој вези 
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са оним што је општечовечанско. На ова два захтева уметност одговара 

националном и локалном бојом, док идивидуална имитативна игра тежи да 

преради и оживи играчеве личне доживљаје. 

           Позитивни факори код расположења за игру јесу знатније гомилање 

промена, концентрација снага за промену, право искоришћавање снага за 

понављање као њиховог „хранљивог тла“ за егзалтацију. А као негативан фактор, 

противан њима, узима се „смисао за стварност“ ( Ракић, 1979). Под смислом за 

стварност Ракић је подразумевао ону човекову способност, која му у практичном 

животу омогућује онај плус снага који се јавља у његовој вољној делатности, 

ограничава и да на тај начин обезбеди ред и правила своје практичне делатности 

од слепог нагона за промене. Уколико је смисао за стварност важан за практично 

делање, утолико је несимпатичан што делује отржњавајући на игру и уметност, 

што спречава њихов развитак и према томе смањује њихов полет и њихову 

васпитну вредност. Игра и уметност отклањају његов утицај тиме што покушавају 

да отклоне услове његовог делања и то: изнутра, отклањањем мисли о стварности, 

2. споља, издвајањем од практичне делатности. Ипак до потпуног одвајања не 

може доћи јер игру или уметност помажу или припремају многе пркатичне 

активности, а и оне у себи морају да споје разне утиске из околине ( Ракић, 1979). 

           Вићентије Ракић(1979) је сматрао да је школско васпитање и образовање 

његовог времена занемаривало значај игре и уметности, чија је улога у повишењу 

животне средине, потпомагању духовног и телесног развоја и одржавању 

унутрашње равнотеже у животу. У својим прелозима за побољшање школског 

система уводи игру и уметност као „поподне за игру и уметност“.  

           Најважнији услови за успех оваквих поподнева били би:  

1)Буђење воље за игру и уметност сугестивним утицајем одраслих; 

2) Избегавање и ограничавање расплинутости, формалности и других сметњи 

омогућавајући у свим односима већу слободу кретања;  

3)Што је могуће раније навикавање на неизбежне сметње;  

4)Одређивање игре и уметности према добу узраста и животној садржини 

ученика;  

5)Истицање борачких игара и борачких представљања  

                                                                                                      (Ракић 1979:54) 
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6.2.Образовање у делима Вићентија Ракића 

 Ракић „образовање“ проучава искључиво у контексту његових кључних 

елемената. Ти кључни елементи на којима процес „образовања“ заправо почива уз 

питања појма, поступка (процеса) и крајњег продукта односно циља коме се тежи. 

Та кључна питања саздана су у једном хејерархијском систему који изгледа овако:  

1. Да ли нас вежбање у неком послу чини способним (извежбаним) само за 

тај посао или и за друге мање или више различита послове? Ако је тачно 

ово друго пита се даље: 

2. Која вежбања дају извежбаност најшире примене, културу духа најопштије, 

најшире вредности? 

3. У којим границама и на који начин се може стећи такво образовање? 

     (Парлић према Ракићу, 2004)         

То су уједно питања на која Ракић не само одговара, већ они представљају и 

својеврсне корене на којима се заснива васпитање и образовање деце и одраслих. 

Оправданост за претварање ових проблема у кључна питања, Ракић види у 

непрестаној борби између „формалног“ и „реалног“ образовања, која већ вековима 

траје у школском свету, а потиче из неизвесности у тим питањима.  

Такђе Ракић(1979) изражава недоумицу када је у питању човеково 

образовање, да ли при том приоритет имају реална и практична знања?Он 

објашњава и разлоге те своје недоумице:„Ако нас свако вежбање оспособљава за 

посао у којем се вежбамо, онда имају право утилитаристи:образовање треба да 

је што конкретније и практичније, реалније, што ближе животу.Ако, пак 

вежбања могу и поред тога имати и каквог општијег дејства, онда се имају 

ценити првенствено по том општијем резултату“(Парлић према Ракићу, 

2004:90). 

 С`друге стране Ракић тежи „формалном образовању“  које још није 

остварено, али се намеће као велика потреба, јер су задаци који су се почели 

постављати школи, били све многобројнији, а њени програми све обимнији. Израз 

„формално образовање“, по Ракићу може бити схваћен двојако, тј. означити и сам 

процес тог образовања и његов резултат. За ово друго значење, Ракић је узео израз 

„општа култура духа“. 
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 Кад је у питању могућност „формалног образовања“ и оно се такође може 

доказати двојако : 

1)Практично, резултатима школског искуства и научних опита вршених у ту сврху 

2)Теоријски, показујући уколико њудска природа доприноси могућности 

„формалног образовања“                                                 (Парлић према Ракићу, 2004)           

     Значајну, мало познату димензију Ракићевих размишљљања о „образовању“ 

чине проблеми „народног образовања“.Уопштено он о „народном образовању“ 

говори као о социјалном процесу, који се делом збива свесно, с`планом, делом 

несвесно, нехотично   (у коме је образовање узгредан резултат живота). Као 

свестан плански организован процес образовање се рачва у два смера: 

1)Образовање народног подмлатка 

2)Образовање одраслих 

Али без обзира на то да ли је реч о једном или другом образовању његова сврха је:  

1)Да подиже ниво народних снага ( да открива и негује нове интересе, нова знања,  

   погледе на живот, нове методе и навике рада). 

2)Да обезбеђује економију народних снага (здравствено-хигијенско просвећивање,  

   образовање за штедњу, социјални рад...). 

3)Да доприноси ефикасности народних снага (припремање социјалног вођства,  

   рационалније коришћење снага природе-техничко образовање, оспособљавање  

   за живот у социјалној подели рада-стручно образовање). 

                                                                                            (Парлић према Ракићу, 2004) 

 Задатке образовања народног подмлатка, Ракић је видео у томе да се 

младима обезбеди несметани раст, развој и сазревање; да њихове нагонске потребе 

каналише у друштвене тј. да њихове нагонске интересе транспонује у социјалне; 

да код њих спречава и отклања заблуде и лоше навике; Да -у време док се млади 

не оспособе за практичан рад- користи њихову природну радозналост, 

одушевљење и способност за учење, стицање знања, неговања духа сарадње и 

међусобне трпељивости и да их припреми за делатности у социјалном животу; да 

их оспособљава и одушевљава за народне идеале и асимиловање свега што је од 

интереса за живот и безбедност народа. Из задатака које је поставио, уочавамо да 

је за Ракића образовање народног подмлатка представљало најважнији извор 

народне снаге.  
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 Смисао образовања одраслих, по Ракићу, је: да обезбеди приближавање 

учења и практичног рада, тј. да се избегне велика пауза између учења једног знања 

и његове примене(јер одрасли уче кад је потребно, док је код младих време од 

учења до примене велико); да убрза примену културних новина у народном 

животу(јер „културно развиће једнога народа је уопште брже ако и одрасли уче, а 

не само подмладак“); да заврши започето образовање и попуни могуће празнине у 

предходном образовању што, поред осталог,подразумева и образовање посебних 

категорија лица или оних, којима је потребна ресоцијализација (каква су нпр. Они 

који долазе са робије јер и њима треба омогућити да нормално живе, јер је то у 

интересу друштва, јер би у противном они опет отишли на робију); да пружа 

знања неопходна за промрне у економском, социјалном и политичком 

животу,(привредне промене и преображаји непрестано теку, а политичке промене 

захтевају одређено политичко васпитање“); Да развија националну свест и врши 

асимилацију националних елемената(отклањање празноверица и неписмености)и 

негује дух заједништва;  да пропагандом одређених вредности  покреће  народне  

снаге. 

 За разлику од својих колега педагога, у тадашње време Ракић је веровао да 

је учење у одраслом добу, не само могуће већ и веома корисно и да у одређеним 

ситуацијама оно може бити у предности у односу на учење у детињству.  

           Успех у образовању одраслих зависи од више чинилаца: да ли су у овај рад 

укључени људи од утицаја (док детету може да импонује сваки одрастао, за 

образовање одраслих потребни су људи од утицаја); да ли у друштву постоји 

известан степен социјалне правде(јер у друштву које је подељено на богате и 

сиромашне, у коме постоје значајне имовинске разлике,практично не може много 

да се учини у погледу обнразовања одраслих јер су заузети бригом за социјалну 

егзистенцију); да ли постоји повољна социјална клима (социјално мњење) која ће 

подстицати образовање одраслих и штитити њихове образовне интересе (јер ако 

нема матерјалне и духовне потпоре јавног мњења, неће бити ни резултата у 

образовању одраслих (Тешић, 1981). 

 Успех у образовању одраслих зависи и од средстава која се користе за 

њихово образовање, од којих су, по Ракићу, најважнија: књиге, предавања 

(курсеви), штампа, изложбе и народне свечаности. 
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  Најтешње повезана с`проблемима народног образовања јесу Ракићева 

схватања о самообразовању, која имају веома широк опсег. 

 У овој прилици истаћи ћемо његову начелну мисао о неопходности учења 

за самообразовање (јер се најчњшће мисли да за самообразовање није потребна 

„нека спрема“):„Наша школска омладина проведе по 16 година у школи, за своје 

развијање, усавршавање и самообразовање, али ни једном речју је не упућују у 

методе и средства којима ће се при томе саообразовању служити.Међутим 

самообразовање сачињава читаву половину живота; друга половина је примена 

тога самообразовања.Ученика за свих оних 16 година не упознају ни са најбољим 

методама за учење, ни о економији самог учења, ни о средствима којима може да 

развије своју вољу, ни о значају те воље, ни о васпитању ума-ништа ученик 

теоријски о томе не сазнаје. Као прече се сматра да ученик зна живот биља и 

животиња, а свој властити уз услове у којима се развија сматра се да није 

значајно да зна“(Tешић према Ракићу, 1981:102). 

 Критика коју је Ракић упутио тадашњој школи, везана за самообразовање  

односно за непостојању учења за самообразовање у школи, била је потпуно 

оправдана и заснована на чврстим и реалним чињеницама.  

 

6.3.Ракићева схватања о школи и настави 

 Веома пространу и за сад још увек недовољно истражену димензију 

Ракићевих педагошких схватања, чине она која се тичу школе и наставе. Оно што 

се може прочитати у свим његовим записима, а везано је за школу и наставу, 

недвосмислено сведочи не само о његовој широкој стручно-научној 

информисаности, већ и о томе да је у тумачењу проблема школе и наставе био 

разумно критичан и у многоме веома савремен. 

 Своја размишљања о школи и настави Ракић је најсистематичније и 

најпотпуније изложио у курсу „Опште дидактике“.Овај курс је био састављен из 

неколико тематских целина у оквиру којих је Ракић разматрао различита питања 

везана за школу и наставу. 
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6.3.1. Улога школе у васпитању 

            Под школским васпитањем Ракић је подразумевао систематично 

организоване и одабране програме, као и организоване активности помоћу којих 

се брзо шире културне навике и тековине у све слојеве друштва, такође школско 

васпитање Вићентије Ракић је сматрао веома погодним за свесно утицање на 

друштвени живот, како на консолидовање друштвеног поредка, тако и на 

помагање друштвеног прогреса  (Тешић,1981). 

 Међутим, и школско вапитање, по њему има одређене недостатке, јер је 

школа (као социјална установа) недовољно гипка и слабо се прилагођава 

новинама, а рад у школи је највећим делом подједнак за све ученике иако су они 

различитих (индивидуалних) својстава и способности. 

 Као што смо раније напоменули, Ракић је био велики противник 

једностраности у раду, што је опет показао у свом тумачењу школскиг васпитања. 

Сматрао је да оно не може бити исто организовано за све ученике, већ да се 

сваком од њих треба посебно прилагодити зависно до њихових индивидуалних 

способности. 

 Основни услов за успешан рад у школи јесте њен унутрашњи ред, чији су 

задаци да омогући економију снага (и ученика и наставника), економију времена, 

сарадњу и заједнички живот ученика у школи, дисциплину ( јер без извесне 

дисциплине био би рад и живот ученика доведен у питање), која постепено 

доприноси стварању навике реда и воље за ред код ученика(Тешић према 

Ракићу,1981:52, Настава и васпитање-посебно издање). 

 Остваривање у овом смислу схваћених задатака школског реда, могуће ја 

пре свега ако сами наставници буду знали шта хоће тј. ако буду имали јасну слику 

реда који треба да влада у школи, учионици, одељењу; затим ако буду водили 

рачуна о природи ученика и ако буду довољно еластични у примени захтева реда 

(пошто је, како каже Ракић,“друкчији ред на часу вештина, него на часовима из 

научних предмета“). 

 У сваком случају неопходно је познавати урођене склоности ученика и 

захтевима школског реда сувише их не потискивати или игнирисати, не тражити 

од ученика претерано самоодрицање (Тешић према Ракићу,1981). 
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6.3.2. Казна као средство школског васпитања 

            У утврђивању и спровођењу школског реда, говорио је Ракић, нужно је 

држати се два начела: 1.чврстине (доследности) 2. благости. Чврстина је потребна 

да се не чине изузеци од реда тј. да се тај ред одржи, благост да се ученику олкаша 

подчињавање томе реду, али никако да се ослободи од тога реда. 

           Узроци поремећаја школског реда најчешће су у томе што сами ученици 

(нарочито млађих генерација) нису сувише јаки да владају својим нагонима 

(шапутње, подражавање, опирање казнама –нарочито када их не разумеју- 

брзоплетост, немогућност предвиђања последица), затим раније стечене навике и 

непознавање и неразумевање значења реда и школска околина („која их окружује и 

која на њихову природу чини јаке утиске“) (Тешић,1981). 

           У настојању да се школски ред успостави и одржи, могуће је користити се 

превентивним мерама чија је сврха да се унапред спречи, онемогући и осујети 

повод за неред и репресивним мерама којима је циљ да се спречи понављање 

нереда (Тешић према Ракићу, 1981:52). 

           У превентивне мере спадају:природност школског поредка који мора бити 

неусиљен тј. да одговара узрасним особинама ученика; ауторитет школе и 

наставника, који се морају неговати јер недовољно образовање и слаба стручна 

спрема наставника, уображеност, слаба воља (која се испољава у неодлучности и 

лењости) неваштост у техници наставе (недовољно познавање дидактике)  

фамилијарност у опхођењу с`ученицима итд- негативно делују на стварање 

ауторитета наставника; интерес за наставу и рад у школи ( јер кад се ученици 

интересују за оно што раде не само да не чине неред већ се труде да га 

онемогуће); сталност (константност) школског реда ( који се не сме без неопходне 

потребе мењати); ђачке самоуправе ( у којима се о реду старају ученици који су 

примили одговорност за одржавање реда); задовољење- давање одушка ученичким 

нагонима (који могу највише да угрозе школски ред); уклапање свих спољних 

утицаја (који одвраћају пажњу ученика од школског реда); надзор (чији је смисао 

да се покаже ученицима да се о школском реду води рачуна); разредно мњење( јер 

када је разредно мњење повољно и кад је оно против ремећења реда, онда се ред 

лакшњ одржава него када је оно развијено у другачијем правцу);и музика (која  би 

у школама могла бити од велике користи(Тешић према Ракићу,1981). 
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У репресивне мере Ракић је убрајао казне чији је смисао видео у томе да 

оне који су учинили преступ спрече да то поново учине; да друге  упозоре да исто 

или слично не чине и да омогуће свакоме „да се брани од поремећаја реда, од оних 

који ред газе“. 

 Представљајући смисао казне, Ракић је скренуо пажњу на то, да у 

педагошкој пракси казна често има веће дејство него што је њен циљ и да је 

управо због тога као несавршено васпитно средство треба примењивати само онда 

када сва друга средства не помажу (као нпр. операција код болести). 

 Да би кажњавање било колико је могуће више педагошки заснованије 

неопходно је приликом кажњавања испољавати највећу предострожност, а то би 

значило: да треба водити рачуна о индивидуалности ученика и околностима у 

којима је учињен преступ и мотивима који су утицали да дође до преступа, јер 

исте грешке различити ученици могу да чине из различитих разлога (пркос, 

незнање, подржавање других, лакомисленост, непажња, заборав, неразумевање 

школског реда).С`тога иста грешка изискује различито поступање од стране 

наставника.Нетачно схватање ученикове кривице може да има тешких последица 

како за ученика тако и за сам школски ред, јер нетачно схватање кривице и узрока 

грешке изазива и нетачно примењивање дисциплинских мера, а то може да 

изазове код ученика преокрет на горе и да се тако доведе  у опасност школски 

поредак; да треба настојати да кажњени ученик јасно схвати зашто је кажњен, да у 

казни не види израз било чије самовоље тј. да је казна нужна последица учињеног 

прекршаја; да се приликом кажњавања непрестано има у виду да неке казне увек 

имају негативно дејство и да се с`тога не смеју примењивати (понижавање и 

исмевање ученика, непрекидне претње, смањивање оцена из наставних предмета, 

ускраћивање одмора и кажњавање глађу-у интернатима), јер се таквим казнама по 

Ракићу, „више губи него што се добија“. 

 Уместо оваквих казни далеко је боље користити следеће: укор (приватни 

или јавни), удаљавање ученика из активности,коју су предходно својим 

понашањем нарушили, ограничавање датих слобода и привилегија, обавештење 

родитеља, захтевање накнаде учињене штете, оптужба ученика школској власти и 

искључивање из школе. 
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 Поред ових казни, у забелешкама студената са Ракићевих предавања 

записано је да се као казна може применити „понижавање групе“ јер се као казна 

пре може дозволити понижавање групе него понижавање појединца и да поједини 

дидактичари дозвољавају  физичке казне за млађе ученике (Тешић,1981). 

 Уопште када је реч о кажњавању Ракић је упозоравао да се треба чувати 

механичке примене и стереотипног начина кажњавања (јер свако стереотипно 

понављање слаби дејство казне); да казне треба да допринесу неговању школске 

дисциплине која постепено треба да прераста у самодисциплину. Ученици на овај 

начин стичу навику за ред, разумевање реда, вољу за ред те они после сами раде 

онако како би иначе школа захтевала. 

 Своја схватања о школском реду (дисциплини) Ракић је настојао да повеже 

са значењем друштвеног реда у ширем смислу, тврдећи да се знање о школском 

реду  може уздићи до извесног принципа реда, до схватања реда у друштву 

уопште.Уз то сматрао је да разумевању и прихватању школског реда доприноси 

дискусија ученика о сопственим грешкама, затим израда писмених задатака о тим 

грешкама (преко тога се ученици више интензивно уживљавају у ова питања и 

износе своје непристрасно мишљење, ангажују се за тај рад који препоручују). 

 Када говори о дисциплини у школи Ракић као значајан фактор истиче 

упућивање односно саветовање наставника да према ученицима исказују више 

поверења да им сугестивно дају до знања да их сматрају пријатељима школског 

реда, да омогућују ученицима да активно суделују у организовању школског 

живота ( у чему посебно улогу треба да имају ђачке самоуправе) и да уопште 

систематски и упорно стварају навике реда код ученика. 

У вези с`тим  треба истаћи да су се Ракићева размишљања о ђачким 

самоуправама-једном од савремених педагошких питања - битно сводила на 

схватање њихове значајне педагошке функције(Тешић,1981). 

           Ђачке самоуправе, говорио је Ракић, могу да дају резултате које тешко дају 

друга васпитна средства;њихово преимућство у односу на друге видове 

педагошког деловања у школи је у томе што оне принуду реда замењују 

самодисциплином, затим код ученика развијају социјалну свест, самосталност и 

самопоуздање, али прави педагошки ефекти могу се очекивати под условом да код 

ученика постоји до извесног степена разумевање за живот и ред у заједници. 
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Ђачке самоуправе подстичу и јачају осећање заједнице, узајамно поверење и 

добар однос између ученика и наставника. Тамо где тог поверења нема и где 

односи нису добри  самоуправе не показују добре резултате, говорио је Ракић. 

 Све ово несумњиво говори о томе да је Ракићу било сасвим неприхватљиво 

гледиште, којим се у педагошком раду фаворизују мере педагошке репресије и да 

је процес грађења свести о школском реду и навика школског реда код ученика 

веома сложен, али у сваком случају такав да се може с`правом рећи да је Ракић 

заступао гледиште о свесној дисциплини, таквој дисциплини која није само 

средство и услов већ и резултат организованог и трајнијег свесног деловања. 

 

 

                   

 

      Слика бр.3: Насловна страна „Општа култура духа и формално образовање“ 
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6.3.3. Задаци и основни принципи наставе 

           Говорећи о настави Ракић је често истицао да настава целином своје 

функције мора, пре свега битно да доприноси развоју формалних способности 

ученика; да код ученика развија веру у споствене снаге и постојану вољу за 

учењем; да код њих изазива духовну пробуђеност(пробуђеност пажње и 

мишљења), готовост за духовну акцију и да постиче полет мисли; да код њих 

систематски и смишљено негује потребу и изграђује способност самосталног и 

критичког мишљења и да развија жељу и уверење о потреби сталног учења-

самообразовања, јер по Ракићу, сваки образовани човек целог свиг живота 

исправља, допуњује и наставља своје образовање. 

            Да би настава могла у овом смислу да остварује задатке, неопходно је 

уважавати неколико општих начела и то: 

           1.Начело тоталитета, којим се тражи да се у настави увек има у виду 

личност ученика у целини, да се нпр. вежбањем једне способности не занемарују 

друге, јер су све способности међусобно повезане и узајамно условљене  и стога 

свака грешка у овом смислу има неповољне последице по целу личност. 

            2.Начело оптимизма-вере ученика (ученика) у себе, које, према Ракићу, 

значи основну предпоставку општег развоја ученика, јер се не могу вежбати снаге 

ученика, ако се истовремено код њих не негује вера у себе. Против овог начела 

најчешће се греши када се оно што је рђаво код ученика више истиче него оно што 

је добро, јер се ученик не развија тиме; затим, када се сурово реагује на грешке  

ученика, када се успех у настави великим делом заснива на страху од казне и када 

наставници немају довољно вере у способности ученика и добре воље да их 

подстичу, јер ово начело захтева да верујемо у у ченика, јер без тога не можемо да 

га развијамо. А веровати, не значи не видети његове недостатке,већ признавати 

оно што је добро у његовом раду и одстрањивати оно што може да  доводе до 

неверице у сопствене могућности, односно да створи комплекс инфериорности. 

            3.Начело варирања, којим се изражава захтев да се у наставу непрестано 

уносе новине, како у погледу садржине, тако и у погледу начина (метода) рада 

јер,говорио је Ракић „и најбоља метода постаје шаблон и не постиже свој пуни 

успех ако не варира“. Нужно је с`тога обезбедити довољно слободе наставницима 

у њиховом раду и ученицима давати више прилика за њихову саморадњу. 
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            4.Начело употребе и економије (спонтане и вољне) пажње, којим се тражи 

да се у настави спречи свако непотребно распарчавање пажње  и обезбеди 

довољна кнцентрација (ограничавањем и његовим свођењем на мањи број 

елемената), спонтаност (која зависи од природности услова и блискости наставе 

животу ученика), емоционална везаност за предмете које учи, снага перцепције и 

јасност мишљења (које зависе од степена искуства ученика, њихове припреме 

учења новог, прилагођености градива природи ученика и њиховом духовном 

нивоу, употрбе наставних средстава која омогућују већу прегледност градива). 

            5.Начело индивидуализације, чији је смисао у томе да се настава прилагоди 

индивидуалним способностима ученика, јар нису сви ученици истих способности, 

немају исте интересе и на схватају све подједнако брзо.Успех у настави, према 

томе, зависи од тога да ли су захтеви наставе у погледу онага што треба да се учи 

и начина рада удешени према ученичким способностима које су неједнаке. 

 

6.3.4. Наставни план и програм 

            Још једно значајно питање у домену наставе којим се бавио Вићентије 

Ракић односи се на прилагођавање наставних садржаја индивидуалностима 

ученика.Ракић се залаже за начело да настава буде прилагођена индивидуалним 

потребама и особеностима ученика, па помиње „школу по мери“. При том полази 

од чињенице да у масовној школи, поред предности које је донела 

демократизација образовања, не могу се задовољити потребе нарочито даровитих 

и слабијих ученика.Чак су и дарови ученика неједнаки: једни су обдарени у једној, 

а други у другуј области. Да би се решили тако сложени проблеми, Ракић износи 

мере за њихово превазилажење: 1.административне (формирање посебних школа 

и одељења, школску акцелерацију, другачије напредовање слабих ученика; они не 

би понављали целу годину већ једно тромесечје, како би следећег тромесечја или 

полугодишта прешли у старији разред. 2.прилагођавање метода рада; 

3.одмеравање наставних садржаја, а у неким случајевима враћање индивидуалној 

настави.  

           Ако узмемо у обзир схватања о настави и учењу од пре педесет и више 

година, онда се можемо сагледати колико су Ракићева схватање била свежа, нова и 

оригинална и колико су ишла испред времена и услова у којима је живео. 
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            Ракић сматра да школско градиво (наставни програм) треба да има 

минимум обавеза за све ученике, затим додатак који је необавезан, али је подесан 

за просечне и на крају, други додатак, тежи од предходног, предвиђен за даровите 

ученике.Поред овако конципираног садржаја наставног градива може постојати и 

програм у коме се налази „вишак“ (додатак) који може да бира сам ученик, али 

под условом да је предходно савладао све напред изложене нивое и са одобрењем 

наставника у чији предмет и надлежност улази тај „вишак“. 

            Разуме се да овако конципиран садржај (програм) нужно намеће питање на 

који начин установити категорије ученика којима је намењен тако распоређен 

програм? Ракић сматра да за утврђивање таквих категорија ученика (спори, 

просечни, брзи) треба применити следеће мере за класификације: 1.успех у 

школи; 2.тестове способности; 3.мишљење наставника; 4.мишљење родитеља. 

Ако констатујемо савремена схватања о томе како треба процењивати могућности 

ученика и њихов адекватан педагошки третман, онда ћемо наћи скоро истоветне 

захтеве.Колико је Ракић био напредан у својим схватањима види се не само из 

изложених мера већ и захтева да треба омогућити и слободу преласка из групе у 

групу, као вентил сигурности, како се не би погрешило и како због тога ученик не 

би доспео у погрешну групу. 

            У вези са прилагођавањем наставних садржаја могућностима ученика, 

Ракић детаљно излаже врсте и облике наставе који могу одговорити на нека од тих 

питања. Тако, на пример, он излаже Далтон план, Винетка план, Систем 

Монтесори .Иако су у то време ови облици организације наставе и школског рада 

били веома популарни, Ракић их у својим предавањима критички разматра и о 

сваком од њих износи позитивне стране, али и слабости у чему се показује дух 

правог научника који се не заноси оним што је савремено и модерно, већ 

анализира и процењује, имајући у виду услове и могућности примене у тадашњим 

нашим школама.  

            Поред ових облика индивидуализованог школског рада и учења, Ракић 

говори и о тимској настави као облику који обједињава рад више одељења или 

разреда у школи, или пак целу школу. Може се рећи да је тимска настава и један 

од облика наставе у свременој школи што опет показује  актуелност дела 

Вићентија Ракића.  
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            О ширини интересовања Ракића указује и његов захтев о коришћењу 

филмова у настави у време када су они били у експерименталној фази. Занимљиво 

је да се не ради само о захтеву да се филм уведе у наставу, већ о детаљном и 

критичном разматрању онога што филм може да пружи. 

            Постоје и многи други захтеви које је Ракић поставњао како би укупан рад 

у школи довео до што бољих исхода.Он настоји да унесе више разумевања у 

природу детета и у особености његовог учења. У том смислу он посебно 

наглашава значај личне ативности ученика, која се може неговати путем 

слободних вежбања, решавањем проблема, извођењем пројеката, дискусија о 

различитим питањима, могућностима обраде слободних састава, цртањем, игром 

и уметношћу. 

            О овим питањима Ракић је говорио још у свом раду „Образовање воље“, 

објављеном 1920. године. 

                         

Слика бр.4: Насловна старна «Oбразовање воље» 
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6.3.5. Наставни садржај 

           Саставни, интегрални део Ракићевих схватања о учењу (настави), чинили су 

његови погледи о васпитној вредности и функцији наставних предмета.Oни су 

повезани са његовим најопштијим идејама о природи и развају човека и друштва 

(Тешић, 1981). 

           У својим размишљањима о овоме Ракић је полазио са становишта да сви 

наставни предмети својом функцијом , сваки на свој начин, служе заједничком, 

јединственом циљу: општем (физичком и духовном) развоју личност ученика. 

           Улогу наставних предмета В.Ракић, разматра, пре свега са сатновишта 

својих општих погледа на природу човека, на развој човека и друштва, на улогу и 

задатке васпитања у том развоју. Проучавајући човеков свесни живот он утврђује 

постојање две врсте његових снага: снаге за промену и снаге за 

прилагођавање.Снаге за промену или механичке снаге очитују се у понављању 

реакција, тј.онда када нешто радимо инстиктивно или по навици, онако како смо 

научили, запамтили. Снаге прилагођавања, снаге размишљања, ума и воље 

испољавају се у условима када се живот збива у мењању, варирању реакција.Прве 

се расчлањују у низ посебних, специфичних спосбности (навике, вештине, 

знања),а друге представљају општу човекову способност, способност за промену 

која је јединствена, неиздиференцирана и може се применити у ма којим 

делатностима.Снаге за прилагођавање имају изузетан значај када се животни 

услови брзо мењају, а научна знања, вештине и навике застаревају, постају 

непотребне или пак ометају развој.Оне су пресудне за човеков положај и успех у 

друштвеном животу и по њима се појединци највише разликују(Цветковић, 1981). 

           Функцију појединих области духовне и матерјалне културе као садржаја 

васпитања, појединих наставних садржаја и наставних предмета, В.Ракић 

сагледава првенствено са становишта њиховог специфичног доприноса развијању 

човкових способности.Откривајући природу тих садржаја и наставних предмета у 

целини, он их на успешан и неуобичајен начин доводи у везу са развојем 

појединих снага и способности  и открива могућности и области њиховог 

деловања.Тако неки садржаји и наставни предмети имају изузетну улогу у 

развијање пажње, воље и мишљења, а други служе претежно као средство 

развијања снага за понављање. 
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           Вићентије Ракић успоставља везу између развоја способности и карактера 

знања као средства њиховог развоја и употребе. Он је изврсно запазио да све 

знања немају подједнаку васпитну вредност, нарочито у формирању опште 

културе духа.Функција наставних предмета, према томе, зависи и од карактера 

знања и појмова које они обухватају. 

           Када је реч о стицању појмова и општих идеја, онда посебно значајну 

функцију добија наства матерњег и страних језика.Упоређивањем израза и речи из 

два језика и тражењем одговарајућих израза при превођењу ми прецизирамо и 

саме појмове.Отуда је значај учења језика, изражавања и превођења за формално 

образовање већи што се систем појмова изражен у туђем језику јаче разликује од 

појмова које матерњи језик означава.Са овог становишта учење страних језика и 

језика који се више разликују од матерњег има већу формалнообразовну 

вредност.Такође утврђујући јединство говора и мишљења и сматрајући говор 

оруђем интелигенције Ракић каже да је рад интелигенције лакши и ефикаснији 

уколико је савршенији говор као њено оруђе. У томе, поред осталог, он види 

значајну функцију учења матерњег и страних језика. А настава граматике, унутар 

које се анализирју мисли јесте прва логичка студија у коју дете улази. 

            У Ракићевим радовима је високо оцењена функција научног знања као 

садржаја васпитања и наставе због његове прецизности и поузданости.Научно 

образовање нас вежба и упућује како и сами за своје потребе егзактно (научно) да 

мислимо.Настава логике нам за то даје изричита правила. 

            Обезбеђивањем широке извежбаности у владању општим формама у 

пракси и опхођењу и у владању важнијим средствима за самообразовање, такође је 

значајан задатак васпитања.У првом случају важну функцију имају настава 

књижевности, уметности и други предмети и васпитна средства. Њима се 

развијају идеали, индивидуални и социјални. За упознавање ученика са условима 

и чиниоцим њиховог сопственог развоја, за њихово оспособљавање за 

самообраовање најзначјнију улогу имају општа теорија образовања, настава 

биологије, хигијене и описмењавања. 

            Настава филозофских предмета, нпр. природом своје садржине-

представљајући у одређеном смислу синтезу знања из свих области-доприноси 

стварању опште слике о свету код ученика, омогућује им широк простор 
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мишљења, даје духу слободу, коју он никада не би могао да има са својим 

парцијалним знањима и на посредан начин чини сваку другу наставу 

темељитијом. Уопште својом садржином она доприноси да човек дубље разуме 

своје место у природи, а самим тим и да се ослобађа могућих заблуда.  

           Настава математике представља инзваредно средство за неговање логичког 

и тачног мишљења и широку саморадњу ученика.То је дисциплина, која је уз 

класичне језике, била дуго једина у школи којом се ученик учио самосталном 

мишљењу, али и предмет чијим се знањима омогућује стицање знања из других 

области.  

           Настава природних наука, такође представља моћно и практично најважније  

средство, којим се код ученика најсигурније обезбеђује стицање изворних знања о 

природи уопште и природи човека као и о основама целокупне матерјалне културе 

јер се данашња техника, индустрија, модерна привреда заснивају на примени 

природних наука. Захваљујући овој настави ученици су у прилици да свет схвате 

као целину, формирају јединствно, а може се рећи и матерјалистичко мишљење о 

њему  и да о том свету не суде на основу митолошких тврдњи. Осим тога, писао је 

Ракић, природне науке су још и експерименталне науке. Оне у виду експеримената 

омогућују ученику да не прима готова знања, готова решења него да се ослони на 

своју радозналост, да поставља питања природи и да од ње добија одговор и тиме 

уноси више активности и већа саморадњa. 

           За географију Ракић је рекао да представља такву науку из које ученици 

најраније стичу конкретну слику о свету у коме живе, својој домовини и уопште 

људима који ту живе, што је на известан начин први увод у социјалне науке и да је 

један од наставних предмета око кога се (заједно са историјом) повезују и 

концентришу сви други предмети у настави. 

           Васпитну вредност наставе историје Ракић је налазио у томе што она 

омогућује да се друштвени живот схвати у временском континуитету, као процес 

који непрестано траје; која социјални живот објашњава социјалним развитком; 

која показујући како се садашњост развила из прошлости  помаже разумевању,па и 

предвиђању социјалних догађаја.Такође она може да допринесе развоју интереса 

за сазнања прошлости и осећања љубави према земљи и уопште да код ученика 

подстакне социјално мишљење и искрену тежњу за шире социјалне идеале. 
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           Вредност знања које ученици стичу у оквиру појединих наставних предмета  

зависи и од способности ученика да то знање примени у пракси. 

Оспособљавање ученика да идеје претварају у дело основна је функција по Ракићу 

физичког или моторног васпитања. Када је реч о предметима физичких и 

моторних делатности: гимнастици, спорту, игри и ручном раду, њихову педагошку 

вредност Ракић је видео, пре свега у вежбању и развијању енергије воље, затим у 

јачању здравља ученика, у отклањању интелектуалне једностраности школског 

васпитања. 

           Говорећи о гимнастици ракић истиче да је најбоља она која је спојена са 

музиком (ритмичка гимнастика) јер она код ученика буди најдунље диспозиције 

које се другачије не могу активирати.А када су у питању спортови сматрао је да за 

резвијање урођених диспозиција и уопште највећу педагошку вредност имају неки 

стари спортови као што су: лов, веслање, пливање итд. 

           Основну педагошку вредност ручног рада (који постоји у тадашњој школи) 

Ракић је налазио у томе што ручни рад пружа могућност да се прктично оствари 

оно што се хоће, али исто тако и у његовој социјалној функцији, тј. у уклањању, 

превазилажењу разлика између интелектуалног и физичког рада, у обезбеђивању 

нужне и корисне кооперације између духовних и физичких, интелектуалних и 

моторних активности у осмишљавању мануелне делатности, у стварању навика 

тачности и прецизности и уопште у томе  што васпитање чини животно 

практичнијим. 

           Овоме свакако треба додати да је Ракић говорио и о игри сматрајући је 

једном од значајних чинилаца општег развоја личности ученика.Он сматра веома 

вредном, општом и свестраном функцијом игре и уметности и наставних предмета 

из ових области људске делатности у развијању човекових снага, посебно снага за 

промену и прилагођавање. Игра је по Ракићу: „одмор од духовног рада и напорне 

делатности уопште“; активност која је усмерена на себе самау;фактор духовне 

равнотеже и индивидуалних склоности који снажно делује у смислу општељудког 

повезивања и зближавања( Тешић према Ракићу, 1981:32). 

           Погледи др Вићентија Ракића на функцију наставних предмета су доста 

оригинални и на завидном теоријском нивоу. Одликују се богатством идеја, 

постављањем и решавањем низа теоријски и практично значајних питања.  
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Чини се посебно значајним што је Ракић, успелим компаративним приступом, 

открио унутрашњу везу између природе и развоја људских способности, природе 

и карактера наствних предмета и метода и организације школског васпитања и 

наставе и у том контексту оцењивао функцију наставних премета. 

 

6.3.6. Методе у настави 

           Полазећи од тога да постоји неколико основних типова учења: учење 

посматрањем, учење делањем, учење мишљењем и учење од других (угледањем, 

читањем, слушањем), који се најчешће међусобно преплићу, комбинују, сливају у 

тип ткз.мешовитог учења(Тешић, 1981).Ракић је говорио о неколико метода у 

настави, и то: методи показивања (посматрања, демонстрације); развојној методи 

(индуктивној, дијалошкој); и информативној методи (која значи исто што и матода 

усменог излагања, било да се ова јавља као екс катедра или у виду текста-текст 

метода). 

           Смисао методе показивања Ракић  налази у томе што се њоме жели да се 

настава упрости и учини прегледнијом, да се учење постави на чулну основу и на 

тај начин приближи и најслабијим ученицима, да се уопште смањи вербализам у 

настави. Сматрајући је веома значајном он је опширно говорио о могућностима и 

начину примене ове методе, о коришћењу наставних средстава и највише о 

систематском вежбању ученика у посматрњу предмета, слика, цртежа и процесу 

показивања вештина. 

          Вредност развојне методе Ракић је видео, пре свега, у томе што се њоме 

обезбеђује неопходна активност ученика, омогућује једноставније и потпуније 

разумевање градива, олакшава памћење и примена наученог, развија већи интерес 

за учење, доприноси самосталности и јача осећање сигурности код ученика, јача 

способност ученика за уопштавање чињеница, омогућује наставницима да 

потпуније упознају индивидуалне особине ученика итд. Међутим ова метода има 

и своје слабе стране, које су, по Ракићу, у томе што је спора (временски 

неекономична), што изискује лутање ученика у тражењу одговора, због чега је 

претежно треба користити за обраду сложенијих и тежих тема, уз предходну 

припрему ученика (да се унапред упознају са основним питањима о којима ће се 

говорити). 
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           Информативна метода, коју је Ракић дефинисао као начин, при коме се 

ауторитативно излажу факта, има своје добре и лоше стране.Њене добре стране су 

у томе што омогућује знатну уштеду времена, обезбеђује чвршћу логичку 

организацију градива, смањује могућност различитих скретања (дигресија) које су 

скоро неминовне у развојној методи, даје могућност да се градиво одабере према 

духовном нивоу ученика, да се добрим речником и лепим изражавањем 

наставника утиче на богаћење говорних могућности ученика. А лоша страна ове 

методе била би у томе што објективно не пружа могућност за дубље и 

непосредније активирање ученика и што су укупни резултати наставе недовољно 

поуздани. 

           На крају овог поглавља можемо закључити да су све ове метода веома 

значајне и свака има своју улогу, а да њихову вредност треба ценити, пре свега, по 

томе колико  те метода доприносе развоју општих способности ученика. 

 

6.3.7. Вежбања ученика 

           Ракић сматра да наставу обједињују три основне групе питања: 

1.систематска настава; 2.ученичка вежбања; 3.школски поредак. 

 За Ракића су од подједнаког значаја систематска настава и вежбања 

ученика.По њему је циљ образовања усавршавање у широком смислу те речи. Па 

према томе ако је општи циљ образовања усавршавање, онда је разумљиво да су 

вежбања пут до остваривања таквог циља. 

 Систематска настава или, како на другом месту Ракић каже, „наставникова 

предавања“ служе организовању знања и вештина, а вежбања служе њиховом 

усавршавању. Настава се, сматра Ракић, састоји и из других елемената, али су 

предавања и вежбања најважнија. Циљ предавања је да способностима ученика 

пруже неопходне садржаје за функционисање интелигенције, док се путем 

вежбања развијају снаге пажње и мишљења. У процесу учења постоје, према 

Ракићу, два облика:процес организовања и процес утврђивања знања. Ова два 

процеса иду повремено један иза другога, а повремено упоредо један с`другим. 

Због тога предавања имају за циљ да олакшају процесе организовања градива у 

свести ученика, а вежбања имају за циљ утвршивање онога што се учинило. 
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 Пошто се настава састоји и из предавања и учења, тј. из активности 

наставника и активности ученика, Ракић указује да одређеним типовима учења 

одговарају одређени типови предавања.  

У том смислу он даје следећу систематизацију: 

   Типови учења                                             типови предавања 

1.учење посматрањем...................................показивање 

2.учење делањем...........................................показиваењ и исправљање 

3.учење мишљењем......................................објашњење и развијање теме 

4.учење слушањем........................................предавање „екс катедра“ 

5.учење читањем...........................................предавање „текст метода“ 

6.учење угледањем.......................................показивање 

                                                                                       (Ђорђевић према Ракићу, 1981) 

           У својим тумачењима проблема наставе Ракић је изузетну пажњу посветио 

ученичким вежбањима, сматрајући их неодвојивим делом процеса учења и 

битним чиниоцем развоја способности (и личности) ученика у целини. Сва 

вежбања, у односу на њихов карактер деле се у три групе: 

1. .вежбања у понављању (механичка вежбања);  

2. радна (слободна) вежбања;  

3. забавна вежбања;                                                 

                                                                                 (Ђорђевић према Ракићу, 1981) 

            Смисао вежбања у понављању је да се механизује оно што се учи, да се 

снаге (које се развијају учењем) оспособе да могу делати брзо, лако и тачно, што 

се може постићи само под условом ако су понављања тачна, ако се врше 

с`највећом пажњом (што је прктично тешко, јер понављања сама по себи утичу на 

смањење или потпуно елиминисање пажње) и ако их има у довољном 

броју.Понављања иначе могу бити у истом облику (потпуна, екстензивна 

понављања) или у скраћеном облику (резимирања) чињеница, механизовање 

вештине, навикавање (одвикавање) и физички развој ученика. Али без обзира на 

то каква су, најважније је да процес утврђивања ученог достигне онај степен који 

отежава варирање ативности која треба да се механизује. Стога је улога 

наставника највише у томе да обазбеди тачност и довољан број понављања, да 

повремено исправљају грешке и да непрестано контролишу пажњу ученика. 
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            Радна (слободна) вежбања имају за циљ  да ученике оспособе за 

разноврсне начине примене и прераде онога што су учили или што уче.За разлику 

од вежбања у понављању, радна (слободна) вежбања доприносе развоју интереса и 

снага мишљења код ученика; омогућују ученицима да откривају и упознају 

сопствене могућности и уопште помажу им да се припреме за живот (јер буде 

нагоне и све снаге које покрећу на рад).Специфична су по томе што их ученици 

бирају по својој вољи, слободно (нису споља наметнута) и што природом своје 

функције теже да задовоље неку нагонску потребу или интерес ученика (на 

пример потребу и интерес за сазнањем или изражавањем); што увек садрже нешто 

ново, јер се интерес развија само тамо где има непредвиђености тј. где има 

новине; што у њиму долази до пуног изражаја самоактивности (саморадња) 

ученика.У вези са овим вежбањем Ракић је највише говорио о ткз. теоријским 

вежбањима, у која је убрајао рад на текстовима, дискусију, писмене саставе и 

извођење експеримената ученика, чији је заједнички именитељ у томе да ученици 

сами или уз незнатну помоћ наставника стичу нова знања, богате своју културу и 

развијају своје мисаоне и друге (вољне) способности. 

           Рад на текстовима омогућује ученицима да своја знања проширују новим 

информацијама, што је посебно значајно за даровите ученике; дискусија (која се 

организује у вези с`предавањима, рефератима или неким другим поводом) 

ефикасно доприноси неговању начина мишљења код ученика, њиховом 

међусобном уважавању, сарадњи и социјалној толеранцији; њом се ученици 

вежбају у критици и самокритици и одговорном понашању; писмени састави могу 

много да помогну развој самосталног и систематског мишљења под условом да се 

води рачуна о искуству ученика, њиховим знањима и поступности (јер се не може 

одједном тражити самосталност) и ако се ученици предходно за њих припремају и 

њихови радови благовремено исправњају; садржај експерименталних вежбања 

треба да чини оно што ученици сматрају важним и што је за њих интересантно, 

што од њих тражи пажљиво посматрање и размишљање и што није сувише тешко 

(Тешић, 1981). 

           За радна (слободна) вежбања битно је то што се њима увек жели да 

подстакне и развије интерес код ученика, који је предпоставка сваког учења и 

постизања усеха.  
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А интерес ће се, по Ракићу, будити и развијати ако се нађе права мера и успостави 

што јаснији однос између познатог и непознатог, између онога што је дато и онога 

што се тражи; затим ако је проблем за ученике важан и ако није сасвим лак (или 

сувише тежак) за решавање јер интерес који се лако задовољава престаје да дела и 

обрнуто, уколико има да се бори са већим тешкоћама при решавању проблема 

интерес постаје све већи; ако је и сама непосредна околина у којој се налази 

ученик на одговарајући начин заинтересована; ако га у процесу буђења и 

развијања не ометају други (супротни) интереси, ако се непрестано обезбеђују 

промене јер понављања успављују интерес, варирање и промене га буде; ако се 

обезбеђују други (објективни) услови (посебно време, учионице, радионице, 

библиотеке, лабораторије...) и ако се ова вежбања врше са мањим бројем ученика 

и у свим наставним предметима (а не само у неким). 

            У оквиру радних (слободних) вежбања спадају и такозвана социјална 

вежбања, којима је Ракић такође поклонио значајну пажњу. Педагошки смисао 

ових вежбања он је налазио у томе што непосредно доприносе развијању 

социјалних осећања, социјалних интереса и социјалне свести (мишљења) код 

ученика, што јачају њихову спремност за сарадњу и комуникацију са другима и 

уопшта ствараји расположење за делатност, за опште (заједничке) интересе. 

            Када је реч о забавним вежбањима, под којима је Ракић подразумевао 

уживање у игри и уметности и лепој књижевности, њихово битно обележје је у 

томе што помажу духовни склад и јединство духовног живота , развијају укус и 

јачају духовну гипкост и духовно здравље ученика.  

            Музика, на пример, као и све друге уметности- које на специфичан начин 

врше прераду садржаја живота, дајући им нови израз- доприноси развијању 

склада и хармоније код ученика, обогаћује и оплемењује њихове емоције, јача 

осећања узајамности (зближавања) и социјалне кохезије и у комбинацији са игром  

(плесом) скоро је незаменљиво средство за позитивно усмеравање нагонских и 

социјалних активности младих, развоју њихове маште и уопште духовне гипкости 

и изоштрености. 

           Цратање, такође, представља средство којим се код ученика веома ефикасно 

може помоћи развој њихових снага перцепције, способности за посматрање и 

разликовање нијанси облика, боја и величина, процењивање простора јачању 
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снага за комбинацију итд., док лепа књижевност (белетристика) поред осталог, 

нарочито развије естетско одушевљење, подстиче духовну пробуђеност, јача 

национална, социјална и општечовечанска осећања.  

           Наравно све врсте забавних вежбања треба организовати плански, уз пуно и 

доследно поштовање природних склоности и индивидуалности ученика, 

ненаметљиво и неусиљено, на начине које ће у правом смислу омогућити 

слободан и стваралачки развој снага за промену код ученика, чијој сврси ова 

вежбања, по Ракићу и служе.  

           Говорећи о вежбањима, Ракић сматра да изложене три врсте представљају 

главана средства којима школа васпитава ученике. Разматрајући која вежбања 

имају најширу примену, тј. којим вежбањима се постиже најшира извежбаност, он 

закључује да су то: 1.вежбања која имају највећу дарж новине; 2.вежбања која 

активностима ученика дају највише полета (данас бисмо рекли она која их 

највише мотивишу); 3.вежбања са општим идејама, зато што имају ширу васпитну 

вредност и пружају ширу извежбаност; 4.вежбања која су повезана са облицима 

држања и изражавања; 5.вежбања из области за коју се има највише дара; 

6.вежбања која су разноврснија. 

            Ракић посебно истиче она вежбања која имају извесно општије дејство, 

која доводе до општијих резултата. Он сматра да су вежбања која дају ширу 

извежбаност васпитно економичнија, њихови резултати  од веће и трајније 

вредности.  

 

6.3.8. Техника рада наставника 

            У Ракићевим схватањима наставе (њене организације и функције) значајно 

место припада техници рада наставника, која се односи на начин и функцију 

објашњавања, испитивања и оцењивања у настави. 

            Суштина објашњења, по Ракићу је у уклањању сметњи за разумевање. 

Заправо оно градиво које је ученицима тешко и неразумљиво треба разложити на 

простије елементе.Поступци у погледу пружања објашњења се разликују када 

треба објаснити реч (када се успоставља веза између речи и њеног значења) и 

конкретних знања (што се чини опажајним представљањем или подвођењем под 

општи појам). 
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           У сваком случају објашњења треба да буду јасна, уздржљива (да се не 

расипају сувишне речи и на тај начин баца у сенку оно што се заправо објашњава), 

да се њима буди саморадња ученика ( да се уместо готових одговора ученици 

упућују на изворе у којима ће моћи сами да нађу одговоре). 

            Питањима у настави треба остварити вишеструке задатаке.Помоћу њих 

треба контролисти пажњу ученика и степен њиховог разумевања градива које се 

обрађује, подстиче интерес за учење, помаже успостављање нопходне сарадње и 

духовног контакта између наставника и ученика.Она морају да буду јасна 

(недвосмислена), одређена (да нема недоумице у томе да ли ученик није разумео 

питање или не зна градиво), да нису сугестивна, да одговарају нивоу 

интелектуалног развоја ученика, да се њима тражи потпуни одговор (а не само 

одговор у виду „да“ или „не“), да подстичу ученика на размишљање. 

            Оцењивање је Ракић сматрао неопходном психолошко-педагошком мером 

за праћење и утврђивање резултата учења (које у настави траје дуже и које 

подразумева напор), јер и ученици и наставници треба увек да знају какав успех 

постижу у своме раду. Испитивање, по Ракићу може бити усмено, писмено и 

практично, а оцењивање може да подразумева оцењивње речима („одличан“, 

„врло добар“, „добар“ итд) и у виду бројева (нумеричко), са могућностима већег 

или мањег броја оцена. 

          Своју функцију у смислу регистровања знања и подстицања позитивне 

мотивације у учењу, оцењивање може да врши само ако је објективно, ако се 

истовремено узимају у обзир и резултати рада и способности ученика, ако су 

питања у погледу тежине за све ученике разноврсна, ако је умерено строго, јавно и 

по могућству пред комисијом и у присуству ауторитета.  

           O карактеру Ракићевих размишљања о настави и образовању, непосредно 

сведоче теме које су очигледно чиниле  структуру његових наставних курсева. 

 На наредним странама део њих ће бити приказан у изворном виду тј. онако како 

их је Ракић својеручно забележио. 
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                       Слика бр.5: Ракићеве белешке из Дидактике у изворном виду 
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6.4. Ракићева схватања о факторима развоја личности 

           Вићентије Ракић је један од ретких педагога, који у својим педагошким 

тумачењима живота и човека не полази од уобичајених филозофско-етичких или 

антрополошко-социјалних теорија и система. Овај берлински студент и лајпцишки 

доктор педагошких наука веома рано испољава критичност према постојећим 

ауторитетима у педагошко-психолошким дисциплинама и тражи сопствени пут и 

приступ у објашњењу педагошких феномена. 

 Ракић сматра да целокупна природа која нас окружује, као и посебни 

појединачни облици живота, могу се најбоље објаснити широким и комплексним 

процесом, који је назвао реакција. „Живот је један непрекинад низ реакција који 

траје већ милионима година. Јер где год има непрекидан низ рекција ту је живот 

и где год има живота ту је и непрекидан низ реакција.“ (Радулашки према Ракић, 

1981). Живот схваћен као реакција представља динамичан процес који се 

испољава преко своја два најопштија облика: преко способности за понављање 

правилних реакција и способности за њихово мењање и промену. Те две функције 

које управљају променама и константостима живота су покретачи и облици 

испољавања живота, а њихов однос је значајан и сложен. Снаге за понављање и 

снаге за промену су веома тесно повезане, међусобно се условљавају (на неки 

начин не могу једна без друге), али се и суштински разликују. Свака од њих се 

развија само сопственом употребом, сопственим вежбањем, што значи да се снаге 

за понављањем одржавају понављањем, а снаге за промену променама. Међутим, 

постојање једна способности је условљено не само сопственим вежбањем, већ и 

јачином и постојањем друге, супротне способности. Однос међу њима је 

дијалектички однос супротности јер ако једна од њих није довољно развијена увек 

ће спречавати у развитку ону јачу, а ако слабија пропадне онда се и јача мора 

повући. (Радулашки, 1981).  

 Човек је за Вићентија Ракића биће које поседује „свесни“ и „несвесни“ 

живот. Свесни живот се одвија у виду реакција које се понављају и оних које се 

мењају. То су две основне врсте човекових способности: снаге за поједине 

утврђене облике свесне делатности и снаге за њихово мењање и прилагођавање 

(Радулашки према Ракић, 1981). Оне прве се гранају у мноштво појединачних 

инстикта, навика, сећања итд; друге пак су релативно просте и иниференциране и 
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зато се могу концентрисати час на један, час на други од оних утврђених облика 

делатности да би му омогућиле мењање и прилагођавање новим ситуацијама. 

Другим речима: оно су специјалне способности, а ово опште способности човека. 

Захваљујући тој општој и недеференцираној способности човека, која настаје 

спајањем умне и вољне делатности и коју Ракић зове интелигенција, човек може 

да се мења, развија и васпитава. 

 Најшири педагошки процес и појам за Вићентија Ракића је образовање, 

које обухвата све људске свесне радње и то оне са спољашњим дејством на 

околину (практичан живот), оне са унутрашњим дејством (васпитање) и наслеђене 

особине. Образовање је дакле, резултат деловања сва та три чиниоца, оно 

истражује услове и факторе човековог развоја (Радулашки према Ракић, 1981). 

 Предмет образовања и васпитања су снаге свесног живота, јер ми директно 

можемо управљати само свесним  радњама. Али индиректно (посредно) 

вежбајући снаге свесног живота ми можемо и на снаге несвесног живота утицати 

(Радулашки према Ракић, 1981). 

 Вићентије Ракић говори о три чиниоца образовања, односно о три фактора 

који утичу на развитак и формирање личности.Први фактор је природа детета, 

коју чине наслеђене и стечене особине и способности, други је практичан живот, а 

трећи фактор чини васпитање. А такође, говори и о три типа човековог развића: 

1.Човек се развија пре свега природним растењем и сазревањем његових снага. 

2.Он се развија у раду и друштвеном додиру - практичном употребом својих 

снага. 3. Он се развија вежбањем – васпитном употребом својих снага. Први тип 

развића је, као филогенетички најстарији, основа свега осталог развића и 

налазимо га код свих живих бића и биљних и животињских. Други тип је одлика 

бића која могу да се поуче својим искуством, дакле  животињског царства. На 

крају, трећи тип је најновији и углавном је одлика човека, а на инстиктиван начин, 

као игра, јавља се и код наких животиња (Радулашки, 1981).  

 Природа детета је делимично урођена, а делимично стечена.Оно што се 

развија растењем и сазревањем ја урођена природа; а оно што се развије из 

урођеног, радом и вежбањем, јесте човеково образовање или стечена 

природа.Дакле, наслеђе углавном обухвата наш телесни састав, наш вегетативни 

живот, а у духовном погледу:инстикте и темперамент, дотле стечене особине 
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обухватају сва знања или све идеје, све вештине, све навике, огроман број 

интереса и склоности и велики део снага пажње и мишљења (Радулашки према 

Ракић, 1981). 

 Наслеђе и стечене особине се морају развијати, јер у противном , јавља се 

закржљалост урођњних снага и необразованост, некултурност стечених особина. 

Наслеђене особине (инстикти, интелигенција) имају задатак да одрже живот у 

његовим вечитим условима, оне пружају оно што није потреба само једне 

генерације, већ је подједнако потребно за све генерације, за све епохе. Док стечене 

особине (знање, навике, извежбаност) служе оним приликама које се могу мењати 

с`генерације на генерацију(Радулашки према Ракић, 1981). 

Урођене или наследне способности се развијају растењем и сазревањем. 

Растење и сазревање тј.трајање младости је дуже, што је свесни живот сложенији 

зато је код цивилизованог човека детињство дуже него код што је било код 

нецивилизованог света јер је цивилизованом потребно да стиче све већи обим 

нових, ненаслеђених особина пре но што уђе у практичан живот. 

Ракић наводи узроке који негативно делују на процес растења и процес 

сазревања.То је пре свега неадекватна исхрана, невежбање, односно претерано или 

једнострано вежбање човекових снага, болест, прерано сексуално буђење и клима. 

Он сматра да су природнији услови (сеоска средина) повољнији, пошто је 

развитак индивидуе донекле скраћено понављање развитка врсте , то су 

првобитни услови под којима се врста развијала, тј. природни условиповољнији за 

развиће младе индивидуе, него услови измењени вештачки, као што су у 

градовима. 

Веома је важно у право време тј. у време јављања урођених способности 

почети са њиховим вежбањем. У васпитном  раду мора се водити рачуна о 

„добрим“ и  „лошим“ диспозицијама наслеђених способности и зато их треба 

брижљиво уочавати помоћу саморадње ученика и упознавање његове породичне и 

шире околине (Радулашки према Ракић, 1981). Вићентије Ракић поставља једно 

занимњиво питање: „Да ли ћемо развијати код детета оно што је слабо, те да му 

образовање учинимо хармоничним или ћемо напротив развијати само оно што је у 

детету јако урођено?“ У првом случају васпитање би рескирало да буде јалово јер 

оно може да постигне већи успех само тамо где се заснива на јачим 
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диспозицијама. У другом случају ако будемо развијали само јаче диспозиције , 

васпитање рескира да створи једностране, ексцентричне људе. Педагози су 

сложни да треба развијти поглавито јаче диспозиције, али да се ни слабе не 

занемарују. 

Међутим поред позитивних наследних особина, постоје и негативне 

особине које треба сузбијати: невежбањем, репресивним утицањем и 

супституцијом (развијати ону навику која је супротна наслеђеној тенденцији). 

  Стечене особине човека су бројније од урођених и оне чине његову 

образованост или културу. Стечене особине не смеју угрожавати природу човека, 

нити вршити било какву принуду над њом. Примање туђе културе, каже Ракић, 

чини често насиље ономе што је урођено. Зато сваки народ може бити истински 

културан само ако има своју културу. И човек само на тај начин може бити виско 

културан, а ипак да је и природан. Оно што називамо болест културе потиче отуда 

што стечене, културне особине чине насиље нашим урођеним особинама. А таква 

„болест културе“ се испољава у загађености човекове средине, у недовољној 

физичкој активности савременог „седећег“ човека, у једностраном развијању 

његових способности, која настаје као последица поделе рада. „Болест културе“-

то су дакле последице сукоба онога што је у нама наслеђено и онога што само 

стекли(Радулашки према Ракић, 1981). 

Све стечене особине су настале модификовањем урођених особина и то на 

више начина. Вежбањем се стечене способности усавршавају и одржавају, али се 

не могу даље развијати. Да би се стечене особине успешно развијале потребно је 

код човека развијати интерес и вољу за усавршавањем (Радулашки према Ракић, 

1981). 

Практичан живот и околина представљају други фактор у развоју личности. 

Ракић разликује физичку околину или природну и социјалну околину, или 

друштво.  

Физичка околина човека утиче на развој његових урођних снага дајући им 

прилику за вежбање и развијање, док другима ускраћује ту могућност и осуђује их 

на атрофију. Природа или физичка околина врши одабир, селекцију не само 

урођених особина човека већ врши одабирање и међу самим јединкама. 
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Социјална околина или друштво делује такође селективно, јер једном делу 

наслеђа ствара могућност вежбања и развијања, а другом спречава. Однос наслеђа 

и околине је врло значајан јер добро наслеђе у лошој оклолини не вреди много, 

док лоше наслеђе у доброј околини остаје успавано и неразвијено. Социјална 

околина је значајан посредник између старе и младе генерације, она сугестивно 

преноси особине једне генерације на другу. „Колико смо ми под утицајем 

мишљења и веровања своје околине, опажамо кад идемо у другу околину или 

проучавамо односе даљих епоха“ (Радулашки према Ракић, 1981).  

Генерално се салжемо са овом Ракићевом тврдњом, јер сматрамо да онда 

када се човек нађе у средини која се по свему судећи разликује од његове, својим 

чуђењем различитом говору и обичајима и идејом да су његов говор и обичаји 

нормални док ови други нису он несвесно подржава своју споствену околину. 

Социјалну околину човека чини породица, школа и човеков стручни рад, 

позив, професија. 

Породица представља први и основни облик социјалног живота, јер како је 

Ракић говорио, прве и најбоље социјалне навике дете преживљује у породици, а 

оне су основ за његово даље развијање. 

Школа по Ракићу, треба да буде идеална физичка и духовна околина за 

ученика, она мора да поседује све оне моралне и практичне одлике, које желимо 

да развијамо код појединаца. Најбоље ћемо развити код детета смисао за рад, 

чистоту, искреност, укус, учинити га часним, ако га ставимо у околину која има 

све те особине. Зато школска атмосфера треба да буде здрава околина где новац 

није циљ већ средство, где нема разлике између сиромашне и богате деце, да није 

матерјалистичка него идеалистичка. 

Професија или занимање човека треба да развијају његове способности, а 

само они послови који нису већ механизирани они развијају човекове 

способности. 

Васпитање је трећи фактор у развоју личности и карактеристично је само 

за људску врсту. Човек се за разлику од других живих бића, одликује свешћу тј. 

сазнањем о условима сопственог развитка, а кад је човек дошао до сазнања да се 

његово развиће врши вежбањем, онда је он почео да вежба ради свог развоја и то 
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је васпитање, Васпитање је свесна еволуција – развиће (Радулашки према Ракић, 

1981). 

Ракић веома широко дефинише појам и процес васпитања, подразумевајући 

под тим све оне активности, које немају спољашњу практичну намену, уопште 

речено, обухвата све оне радње у човековом животу које немају спољашњег или 

практичног циља, већ које се врше искључиво ради употребе унутрашњих 

човекових снага. Кад се васпитање тако дефинише онда оно обухвата много више 

него што се под тим обично подразумева. Ту онда спадају не само радње учења, 

вежбања и навикавања, које се ту обично подразумевају и помоћни рад наставника 

или васпитача који ученику помажу при том вежбању, учењу и навикавању, него 

ту спада и целокупно уживање у уметностима уопште, у музици, плесу, вајарству. 

Затим све игре и спортови и уопште цела весела и забавна област 

живота(Радулашки,1981).  

Ово су све радње које немју спољашњег, практичног циља, него један чисто 

унутрашњи или васпитни циљ. Једина важнија разлика између ових делатности и 

оних које се обично убрајају у васпитање, јесте у томе што су прве обично мање 

свесне своје васпитне улоге, јер се врше скоро без икаквог напора. И зато што се 

оне врше спонтано, а не с`напором, оне изгледају као да немају никаквог важнијег 

задатка или улоге у животу, међутим оне су сасвим један несистемаисани део 

васпитања(Радулашки,1981).  

Васпитање служи за усавршавање свих облика људског живота: 

индивидуалног, породичног и државног.  

Ракић је изричито говорио о три чиниоца који обично утичу на човеков 

развитак: наслеђе, околина и васпитање.  

Он каже, да је наслеђе најглавније, али се оно не може код једне исте особе 

знатно изменити. Док се околина и васпитање могу врло много мењати и онда са 

истим наслеђем може да се добије сасвим различито образовање. 

Однос васпитања и околине тј. практичног живота је вишеструко различит. 

С`једне стране Ракић износи предности васпитања и школе у односу на живот, али 

говори и о предности живота над школом и васпитањем. 
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Износећи предности васпитања у односу на практичан живот, Ракић каже, 

да у животу постоје механичке радње које не служе усавршавању и развијању 

човека, а у васпитању су оне искључене. Васпитање и школа дају једно много 

шире искуство које је скупљано у току векова , док је појединац у практичном 

животу ограничен на своје васпитно искуство. Док је у практичном животу 

искуство исцепкано и непотпуно у васпитању и школи је оно заокругљени систем 

и то тако да једно искуство не противречи другом искуству. То искуство из школе 

и васпитања није једном за свагда дато, него свака генерација има да га поново 

преради према својим потребама, да га обнови, да искористи оно што је дала 

предходна генерација. У тим стварима је васпитање јаче од практичног живота. 

Практичан живот и околина делују на човекову вољу захтевајући од њега 

непрестану активност и борбеност и у томе далеко надмашује школско (вештачко) 

васпитање, а дејства практичног живота су много јача и дубља од дејства школе и 

васпитања. Многе ствари које је школа створила, практичан живот избрише и то 

не само зато што се не обнављају (мада је и то разлог) него што је и само њихово 

дејство било слабије. Васпитање и практичан живот се допуњују и узајамно 

делују на формирање и развијање човека. 

Посматрајући у целини Ракићева схватања о чиниоцима развитка човека, 

може се рећи да је он оптимистички гледао на могућност развоја личности, без 

обзира на то што је тај развој биолошки условљен, предодрђен и понекад 

ограничен, без обзира на животне тешкоће и неповољне срединске услове и 

државно-друштвене условљености. 

 

 

6.5.Ракићева схватања о концепцији доживотног образовања 

   Андрагошка мисао Вићентија Ракића није често била предмет ширих 

анализа и оцена, јер су аутори углавном пажњу концентрисали на његову мисао о 

васпитању младих. Међутим, образовање и учење Вићентије Ракић схвата као 

доживотни процес. Он се у првим деценијама 20-ог века опредељује за концепцију 

доживотног учења и то у време када су водећи педагози и психолози у свету, а 

посебно енглески и амерички изражавали сумњу у могућност и ефикасност учења 

и образовања после детињства и младости.  
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То је било време када је у „званичној“ педагогији и психологији била 

доминантна „теорија пластичности“ по којој иако неко и постигне успех у учењу 

после периода младости то је толико једва приметно да се не исплати уложени 

напор. 

 Разлози Ракићевог опредељења за концепцију доживотног учења налазили 

су се, пре свега, у солидном познавању педагошких идеја у њиховом настанку и 

развоју и са друге стране у познавању најновијих резултата истраживања, у том 

периоду, о могућности и потреби учења у току читавог човковог живота, дубоког 

познавања биофизиолошког и социјалног развоја човека. У науци Ракићевог 

времена владало је мишљење да са опадањем физичких снага наступа опадање 

духовних снага. Ракић говори о паралелизму у растењу физичких и духовних 

снага, као и о њиховом постепеном опадању. Заправо, он истиче да у развоју не 

постоји равномерност већ се испољава дисконтинуитет. Неки совјетски 

истрживачи су то означавали појмом ритмичности у развоју интелектуалних 

способности. 

 Ракић то документује следећим примерима: 

1. У детињству превладава растење, а силе које организују духовни живот 

показују се слабе, чак кад кад малаксале у случају наглога растења. ; 

2. При крају растења снаге се почињу окретати духовном животу, изазивају 

нагли развитак духовних снага; 

3. Код одраслог ове снаге су сконцентрисане поглавито на всесни или 

духовни живот; 

4. У старости када наступа опадање физичких снага воља је сконцентрисана 

на духовни живот, тако када физичке снаге спадају на најнижи ниво, 

духовне снаге се држе на извесној висини иако су ослабљене. 

                                                                                      (Савићевић према Ракићу, 1981) 

            Треба јасно истаћи да Ракић не заступа тезу да у старости не постоји 

опадање духовнох снага, али исто тако истиче да ако се жели да се те снаге одрже 

потребно је вежбање. „Васпитање спречава застој или опадање снаге 

интелигенције онде где оне нису довољно запослене“, говорио је и сматрао Ракић и 

тиме истицао значај васпитања за развој интелигенције ( Ракић, 1932). 
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            Да би се спречило опадање интелектуалних функција и снага Ракић, 

предлаже да оне ступају у акцију и то интензивно, често и трајно. А оне ступају у 

акцију онда када деловање човека није механичко и везано, него је слободно. 

Ракићева концепција доживотног учења произишла је из концепције физиолошко-

психолошког развоја човека. Заправо, човек се учи током читавог свог живота, али 

се начини („погодбе“) учења у току живота знатно мењају. Веома су интересантна 

Ракићева објашњења „погодби“ за учење и њихово мењање. Њихова анализа је у 

суштини објашњење сличности и разлика у учењу деце и одраслих, што је био 

предмет бројних студија, почев од Торндајка па до савремених аутора. Те 

сличности и разлике , те „погодбе“ за учење, како их посматара Ракић, могу се 

глобално груписати на следећи начин:  

1. У детињству прилике изгледају повољније за учење, уколико дете није 

способно за практичан рад. 

2. Многе ствари је корисније научити у детињству него у зрелим годинама: 

језик, писменост, јер, према Ракићу, ове вештине научене у зрелим 

годинама не могу донети ни издалека онолико користи колико могу донети 

када би се научиле у детињству. 

3. Учење у детињству не сме да премашује снаге и моћи схватања детета. 

4. По схватању Ракића снаге за учење у детињству су слабе, неразвијене да би 

се дете у учењу могло такмичити са одраслима особама. Из овога 

произилази да Ракић упоређујући могућности учења деце и одраслих ипак 

предност даје одраслима. 

5. Оно што дете успе научити,већи део заборави пре него што успе да 

примени. 

6. Са становишта циљева учење детета је активност усмерена на далеку 

будућност, па не може да пробуди дубљи интерес код детете чак и онда 

када би дете потпуно разумело оно што учи. Из овог става не би требало 

извући закључак да је Ракић био против учења у детињству или да је он 

такво учење омаловажавао. Он је заправо само покушао да укаже на то да 

детињство није најпогодније доба за учење. 

7. Са становишта учења одраслих такође се јавља низ проблема и незгода. 

Неки од тих проблема произилазе из чињенице што одрасли не могу учењу 
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да посвете тако много времена. Ракић указује на интерференцију радних, 

друштвених, и личних обавеза и учења одраслих. 

8. Одрасли су се одвикли од учења па се сусрећу са тешкоћама поновног 

формирања навика интелектуалног рада, а неки, како истичу савремени 

аутори, такве навике никада нису ни формирали. 

9. Одрасли често немају поверења у властите снаге што се тиче учења или, 

како каже Ракић, они су сугерирали себи да нису више за тај посао. 

10. Стечене навике и предрасуде ометају одрасле у примању новина, што се 

поклапа са Спирмановим мишљењем изреченим између два светска рата да 

свако искуство човека није позитивно.Спирман је водио полемику са 

Робертом Пирсом о утицају искуства на учење одраслих, још 1928. године. 

Мисли које сусрећемо код Ракића упућују на предпоставку да је Ракић био 

упознат са природом тих расправа. 

11. Ракић закључује, да између двадесете и двадесет шесте године човек је 

најспособнији за учење и све до педесете године та способност врло мало 

опада. Овде се Ракић  користи неким Торндајковим схватањима. Закључак 

и позивање на Торндајка говори да је Ракић био упознат са његовим 

експерименталним истраживањем. Торндајкова књига „Учење одраслих“ је 

била објављена у Њујорку још 1928. године. 

12. Ракић као и Торндајк, закључује да одрасли могу учити ствари које деца не 

могу учити и могу их учити баш онда када им затребају и када их требају 

применити. На тај начин Ракић је дотакао, без разрађивања, и проблем 

образовних потреба одраслих и њихово задовољавање. 

                                                                                                              (Савићевић, 1981) 

            Погрешно би било схватити да је Ракић учење одраслих посматрао само са 

индивидуалног становишта. Напротив, учењу и образовању одраслих Ракић 

одређује социјалне оквире посматрајући тај процес у функцијама напретка 

друштва у најширем смислу. Он експлицитно истиче да „само онај народ може 

брзо применити културне новине и проналаске и брзо напредовати код којег и 

одрасли уче и код којег се и одраслима даје прилика и могућност за учење...“ 

(Савићевић према Ракић, 1981).Из предходне тврдње можемо уочити колико је 

значаја Ракић придавао образовању одраслих. 
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           Ракићево учење о развијању општих снага у младости има фундаментални 

значај за концепцију доживотног учења. Његово залагање да културни човек не 

буде духовно претоварен има велико значење за све нивое образовања. У том 

контексту посебно је значајна Ракићева мисао о „застаревању“ знања. Развој науке 

и технике довео је у области образовања до веома значајног феномена – пораста 

знања, али исто тако и до феномена застаревања знања, кога Ракић уочава 

неколико деценија пре него што ће постати светски проблем. 

           За остваривање концепције доживотног учења ваља се припремити. Ракић 

истиче да је самообразовање један од путева припремања човека за доживотно 

учење. Самообразовна активност путем решавања проблема, извођења пројеката, 

слободног изражавања итд., доприноси развијању унутрашњих снага личности. 

Димензија активности коју заступа Ракић, од посебног је значаја за свестран 

развитак личности.  

           Ракић упућује критичке примедбе да се сувише обраћа пажња спољним 

вредностима, поседовању, а занемарују се унутрашње вредности. Његова критика 

може се односити и на стање духа савременог човека. Зато она има визионарско 

значење. Треба много труда да човек прихвати образовање као опште људско 

добро и вредност по себи која доприноси унутрашњем богаћењу личности. 
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7. Наставнички рад Вићентија Ракића 

         Кад је реч о Ракићевом наставничком раду на Универзитету, сам је обично 

истицао да је двадесет и пет година био „носилац Катедре за педагогију“ и да је за 

све време радио под изузетно тешким условима (без асистента), у средини која 

није имала довољно и правог разумевања за педагогију као науку, у којој се ни 

један од наставника  педагогије није могао одржати и остати до краја ( ни др 

В.Бакић, ни др Св.Максимовић, ни др С.Окановић и др.). Али ипак, Ракић је 

урадио следеће: Основао је Семинар за педагогију, који све до 1922 год. није 

постојао као засебно тело. Он је увео нов курс, Теорију образовања, уместо 

традиционалних курсева из нормативне педагогије. Покушао је да социолошки 

расветли наше педагошке проблеме – курсом из социологије васпитања: „Увод у 

проблеме народног образовања“.Дао је нов тип Дидактике која комбинује школу 

„рада“ и школу „учења“ и тиме две привидно опречне ствари ујединио у скадну 

целину. Применио је - ослањајући се више на анализу понашања, а мање на 

анализу свести – бихевиористички метод у педагогији од 1912. године, кад се 

бихевиоризам још није појавио на западу. Покушао је да пружи нову психолошку 

подлогу педагогији.Сарађивао је у општем педагошком семинару више година и 

написао упутства за хоспитовање по школама студената Општег педагошког 

семинара (објављеном под називом „Посматрање наставе“) 

                                  

                      Слика бр.6: Насловна страна „Посматрање наставе“ 
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           Тај свој рад Ракић је оценио на следећи начин:„Колико су ове новине биле 

оправдане показала је слична еволуција у другим земљама и на другим 

универзитетима“. Тако је Теорија образовања временом толико потиснула 

нормативну педагогију да се већ говори о њеном ликвидирању. Питања народног 

образовања почињу се такође сад много више расправљати на универзитетима, на 

светским конгресима и на учитељским школама. И тежња да се „радна школа“ 

комбинује са „школом учења“ побеђује последњих година у великим културним 

земљама као што су Немачка, Италија, Русија, САД и други. Најпосле и метод 

расправљања  педагошких питања изменио се у двема великим културним 

земљама, у Сад-у и Русији, претежно у смислу бихевиоризма. Међу 

универзитетима који су први пошли тим новим путевима у педагогији спада 

несумњиво и Београд ( Тешић, према Ракић, 1981). 

           Међутим значај и захват целог тог рада били су много умањени тиме што је 

педагогија остала за све то време необавезна за студенте Филозофског факултета. 

Нарочито је припремање подмлатка за педагогију било врло мало (и то само на по 

једну годину), а асистената за педагогију никако. Па ипак знатан број млађих 

просветних и културних радника на катедрама наших виших и средњих школа, по 

уредништвима наших листова и часописа, на народним универзитетима и другим 

културним установама – изашао је из Семинара који је баш Вићентија Ракић 

водио. 

      Ракић је својим ученицима давао за семинарске радове најактуелнија питања, 

пружајући им увек потребну допуну и инструкцију. Он је оспособио велики број 

генерација за наставнички рад и уживао велико поштовање својих слушалаца. 
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                        8. Актуелност рада Вићентија Ракића 
  
  Након што смо изложили неке од основних идеја Вићентија Ракића о 

васпитању, образовању, настави и школи, можемо рећи да су оне и данас свеже и 

актуелне и да делују инспиративно на многе савремене педагоге данашњице.  

           Нови приступи у теорији васпитања, образовања, школе и наставе који су 

конципирани у Ракићевим делима имали су значајан утицај на стваралаштво 

каснијих српских педагога, некада кроз прихватање концепција карактеристичних 

за Ракића, а чешће као усвајање његовог начина у премишљању педагошких 

проблема и питања. 

 У време оштрих сукоба присталица старе и нове педагогије упадљива је 

Ракићева резерва према „рђавом спајању“ игре са школским учењем и његов труд 

да се „школа рада“ и „школа учења“ повежу у складну целину. Он у оквиру 

дидактике комбинује „школу рада“ и „школу учења“. А овакво схватање 

дидактике у време у које је настало било је не само ново у односу на нормативну 

педагогију и дидактику, већ и данас звучи актуелно, и данас се залажемо за школу 

и наставу у којој ће рад и учење бити једнако заступљени. 

 Ова два настојања обезбедила су Вићентију Ракићу једну оригиналну, 

ексцентричну и непарадигматску позицију у педагогији двадесетог века. 

           Ако се имају у виду схватања о учењу и настави од пре педесет и више 

година, онда се може сагледати колико су Ракићева схватања (на пример: његово 

залагање за прилагођавање наставних садржаја могућностима ученика, за шта су 

тек последњих двадесет година уложени озбиљни напори), нова, свежа и 

оригинална и колико су ишла испред услова и времена у којима је живео и радио. 

           Наш најпсихолошкији педагог, приметила је Љубица Радулашки (2006), 

приступио је проблему човека и његовог развоја са позиција биолошко-

енергијског динамизма (Вујисић према Радулашки, 2006). Говорећи о факторима 

развоја личности Ракић је ујединио деловање наслеђа, средине и васпитања 

сматрајући их подједнако битним за развој личности детета што се опет поклапа 

са савременим схватањима развоја. 

           Актуелност дела Вићентија Ракића, између осталог, јесте и у томе што је 

оно конституисало методолошку школу наше педагогије на свим историјским 

прекретницама двадесетог века. 
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 Још 1911.године бранећи свој докторат пред Мојманом и Вунтом, Ракић 

излаже један психолошки приступ радикално различит од Вунтове психологије и 

васпитну теорију која у својим  основним предпоставкама превазилази 

истраживачке могућности тадашње експерименталне педагогије. 

 Непристајање на мишљење у оквиру владајхућих парадигми била је 

основна карактеристика Ракићевог рада, што је истовремено допринело да 

Ракићева схватања буду усмерена ка будућности и да буди инспирација многих 

савремених педагога. 

           На почетку докторских студија Ракић је био решен на одлучан раскид са 

старом хербартовском педагогијом. Током студија, за време семинара код 

М.Минха 1908.године, Ракић већ износи помирљиво мишљење о супротности која 

је владала између присталица старе и нове педагогије, а која је тек много година 

касније превазиђена(Вујисић према Тешић 2006).   

 Стављајући у средиште свог приступа васпитању схватање способности 

које дели на способности за понављање и способности за промену, Ракић је 

истовремено постигао неколико ефеката који су омогућила да и данас о њему 

говоримо као о нашем најзначајнијем теоретичару васпитања. 

 Душан Јовановић уочава да Вићентије Ракић, иако није непосредно утицао 

на школску праксу, млађем поколењу српских педагога јасно је показао да је 

стварање у области научне педагогије посао толико исто озбиљан, одговоран и 

везан за свест о циљу у будућности колико и сваки други научни посао (Вујисић 

према Јовановић 2006).  
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ЗАКЉУЧАК 

 
           Свако од предходно описаних поглавља представља посебну проблематско 

– тематску целину, а сва она заједно представљају покушај да се, колико је то 

могуће, саопшти оно што је најкарактеристичније за Вићентија Ракића, за његову 

личност и  схватања, што репрезентује његов укупан научно – теоријски рад и 

његове идеје. 

 У свим поглављима истицали смо не само историјску већ и савремену 

вредност Ракићевих педагошких схватања, тј. oну димензија његове актуелне 

научне обавештености, чији су мисаони плодови сами по себи и нужно значили 

корак према ономе што је обележавало укупан континуитет наше педагошке науке, 

њену блиску перспективу и будућност. 

 Проучавајући Ракићеве ставове о васпитању, закључили смо да он 

васпитање посматра као део живота и његову улогу посматра са становишта 

животних потреба. Смисао васпитања по њему јесте усмеравање развоја младих 

према идеалима који у одређеном друштву представљају духовни и социјални 

напредак читавог једног народа. Такође смо закључили да Ракић никада није 

преценио улогу васпитања, посматрајући га као фактор који утиче на развој и 

способности појединца, већ је у духу савремених тумачења тога доба, у факторе 

који утичу на развој убрајао и наслеђе и средину. 

 Када је реч о Ракићевом образложењу образовања утврдили смо да је он 

образовање проучавао искључиво у контексту његових кључних елемената, на 

којима читав процес образовања заправо почива, односно питање појма, процеса и 

крајњег продукта тј. циља коме се тежи.  

Такође посебан осврт Ракић је имао на образовање народног подмладка и 

образовање одраслих. За ово прво, посебан задатак образовања је видео у томе да 

се младима обезбеди несметани раст, развој и сазревање. Док је смисао 

образовања одраслих да се обезбеди приближавање теорије и праксе, односно да 

се избегава велика пауза између учења и примене наученог. Још је као сврху 

образовања одраслих Ракић наводио убрзавање адаптације културних новина у 

народном животу.  
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Затим смо утврдили и да је Ракић упутио критику тадашњој школи због не 

придавања значаја самообразовању, за које је сматрао да је веома битно у животу 

сваког појединца, као и да школа треба да буде та која ће оспособити ученике за 

самообразовање, за које се тада сматрало да није потребна никаква посебна 

припрема, те самим тим ни школа није то себи задавала као посебан задатак. 

 Ако начинимо посебан осврт на улогу школе у васпитању, можемо 

закључити да је Вићентије Ракић имао оптимистичан став према школском 

васпитању, сматрајући да оно треба да буде добро и пажљиво организовано од 

стране стручњака, да треба да има пажљиво одабране програме и ативности који 

ће бити довољно еластични да се могу прилагођавати сваком ученику понаособ. 

Нееластичност и неприлагођеност програма је била је још једна мана тадашњег 

школског васпитања коју је Ракић замерао.  

 На основу Ракићевих ставова о школско реду, дисциплини и кажњавању 

можемо закључити да је за њега гледиште којим се у педгогији фаворизују мере 

педагошке репресије односно казне сасвим неприхватљиво. Он је заступао 

гледиште о свесној дисциплини. Сматрао је да код ученика треба иградити свест о 

школском реду (дисциплини) и навику школског реда, без обзира што је то веома 

сложен процес код, крајњи исход би била дисциплона која није само средство и 

услов већ и резултат организованог и трајног деловања. 

 Основни принципи наставе које је Ракић заступао су: принцип 

индивидуализације, принцип тоталитета у насатави, принцип употребе и 

економије пажње, принцип врирања и принцип оптимизма. Он је сматрао да сваки 

од ових принципа понаособ има велики утицај на остварење основних задатака 

наставе. 

 Проучавајући Ракићева тумачења наставе утврдили смо да се он залагао за 

начело да настава буде прилагођена индивидуалним потребама и особеностима 

ученика, па је с`тим у вези помињао „школу по мери детета“. Он је настојао да 

унесе више разумевања у природу детета и у особености његовог учења. 

 Функцију наставних предмета Ракић је оцењивао са становишта опште 

организације школског васпитања и наставе. Он је пронашао везу између природе 

и развоја способности, природе и карактера наставних предмета и метода и 

организације школског васпитања и у том контексту оценио је функцију наставних 
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предмета, говорећи о томе како поједини наставни предмети утичу на развој 

човека и друштва као и  на улогу и задатке васпитања у том развоју.  

 У својим проматрањима наставе Ракић је значајну пажњу посветио 

вежбањима ученика, сматрајући их веома битним за остварење успешнијег учења. 

Вежбања је поделио у три групе: вежбања у понављању, радна или слободна 

вежбања и забавна вежбања. Свака од ових група је имала одређени утицај на 

усвајање знања у настави. Такође Ракић истиче значајну улогу наставника у 

вежбању ученика.Он сматра да наставник мора често да ствара нове ситуације у 

настави како би код ученика пробудио интересовање. 

 Посматрајући у целини Ракићева схватања о чиниоцима развитка човека, 

утврдили смо да је он био један од ретких педагога који није наглашавао 

појединачне чиниоце који утичу на развој човека, већ је и наслеђе и срединске 

утицаје па и васпитање сматрао подејднако битним за развој човека. У суштини он 

је оптимистички гледао на могућност развоја личности без обзира на то што је тај 

развој унапред предодређен наследним факторима, a понекад чак и ограничен и 

без обзира на тешкоће с`којима се човек суочава у околини која га окружује, као и 

државно – друштвне условљености на које човек наилази. 

 Такође проучавајући основне педагошке идеје Вићентија Ракића, дошли 

смо до веома интересантних података о његовом залагању за концепцију 

доживотног учења  и то у време када су сви други сумњали у могућност 

остварења ове идеје. Самообразовање је по Ракићу један од услова за одржавње 

концепције доживотног образовања. А доживотно образовање је одлика 

савременог друштва. 

 Сагледавши Ракићев научно-педагошки рад, онолико колико је то било 

могуће, можемо закључити да у његовом научном стваралаштву највећи теоријски 

домет и највидљивији израз његове научне самосталности имају његова схватања 

о функцији игре и уметности у васпитању, која су најпотпуније изложена у 

његовој докторској дисертацији „Васпитање игром и уметношћу“. Из става да у 

животу непрестано делују две врсте снага: снаге за понављање или за промену, 

које се међусобно условљавају и које зависе од вежбања, Ракић је извео закључак 

о томе да игра и уметност, тиме што ослобађају од свакодневне учмалости;што 

отклањају сметње за развој вољних способности и што уопште утичу на развој 
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снага за промену, значајно доприносе успостављању унутрашње равнотеже 

личности. 

 На крају можемо рећи да из свега што садржи овај рад, читаоци ће моћи да 

се релативно широко и истинито обавесте о педагошком раду и идејама Вићентија 

Ракића и на основу изложеног да сами процене њихову вредност и да закључе да 

је педагошка наука у његовој личности сигурно имала свога веома даровитог, 

самосталног и изразито критичког представника, чији радови (како они објављени 

тако и они који су још увек у виду рукописа) заслужују да се сакупе и у виду 

сабраних списа учине доступним нашој педагошкој јавности и нашим будућим 

педагозима, који су обавезни и који имају право да далеко више и аутентичније 

сазнају и суде о нашој педагошкој прошлости и њеним личностима. 

 
 

 


