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на ла зе ћи оп ти мал на ре ше ња у 
ве зи са струк ту ром ма те ри је, 
из ло же ним при ме ри ма и при ка
зи ма, сти лом и ди на ми ком из
ла га ња, до дат но уве ћа ва вред
ност овог де ла.

Мо но гра фи ја про фе со ра Ју
го ви ћа пред ста вља вре дан до
при нос те о риј ском про ми шља
њу и раз у ме ва њу со ци јал них 
де ви ја ци ја. Код нас је одав но 
по сто ја ла по тре ба за јед ним та
квим шти вом. Ова књи га ће би
ти од ко ри сти сту ден ти ма свих 
фа кул те та чи ји на став ни про
гра ми об у хва та ју про бле ма ти ку 
со ци јал не па то ло ги је, дру штве
них де ви ја ци ја и кри ми на ли те
та. Она ће сту ден ти ма пру жи ти 
кљу че ве раз у ме ва ња ком плек
сне про бле ма ти ке дру штве не 
де ви јант но сти и ре ле вант них 
те о риј ских кон струк ци ја, охра
бру ју ћи их при том да их кри
тич ки про ми шља ју. 

Мо но гра фи ја има из у зе тан 
зна чај и за при пад ни ке про фе
си ја ко је се у прак си ба ве њи
хо вим спре ча ва њем. На ка квим 
те ме љи ма по чи ва од ре ђе на 
прак са, за што баш та квим, за
што баш са да и ов де? То су ве
о ма ва жна пи та ња ко ја чу ва ју 
чо ве чи ји дух под окло пом про
фе си о на ли зма. Од го во ре или 
бар пу то ка зе ка њи ма пру жа 
упра во мо но гра фи ја про фе со
ра Алек сан дар Ју го ви ћа, јед на 
од за и ста рет ких об у хват них и 
са др жај них до ма ћих књи га ко је 
се ба ве те о ри јом дру штве не де
ви јант но сти.
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инструктивне геронтолошке
едиције, п оче тком 2013. г од ине 
Г еро нт ол ошко др уштво С рб ије 
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за с оц ија лни рад П ал ил ула, под 
н аз ивом Прилог психологији
старењаистарости. Овај и зд
ава чки п од ухват ГДС1) је р е ал
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1)  Ге рон то ло шко дру штво Ср би је је осно
ва но 1973. го ди не на ини ци ја ти ву гру пе 
ен ту зи ја ста Ин сти ту та за со ци јал ну по
ли ти ку, Ге ри ја триј ског оде ље ња Град
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из ов ало п ов одом об ел еж ав ања 
40 г од ина св ога р ада.

Мо но гра фи ја је на ста ла са 
на ме ром да се струч на и на уч
на јав ност упо зна са до ме ти ма 
јед не још не а фир ми са не гра не 
пси хо ло ги је, ко ја се ба ви ста
ре њем и ста ро шћу, а чи је вре ме 
тек до ла зи, с об зи ром на де мо
граф ска кре та ња у раз ви је ним 
зе мља ма све та, а и у Ср би ји. 
Дру ги раз лог ње ног на стан ка 
је же ља са мог ауто ра да се са
чу ва ју од за бо ра ва, али и учи
не до ступ ним, не ки зна чај ни ји 
тек сто ви из ње го вог ства ра лач
ког опу са. На тре ћем, не ма ње 
зна чај ном ме сту, је спрем ност 
глав не уред ни це, др Дра га
не Ди нић, да на чи ни се лек ци
ју тек сто ва ко ји би мо гли би ти 
по ве за ни у од го ва ра ју ћу, сми
сле ну це ли ну и при пре ми их за 

ске бол ни це, Ин сти ту та за мен тал но 
здра вље, Са ве зног за во да за здрав стве
ну за шти ту и дру гих. Ба ви се на стру
чан и на у чан на чин пи та њи ма ста ре ња 
и ста ро сти. Сво јим ре зул та ти ма оста
ви ло је не из бри сив траг у обла сти ге
рон то ло шке ми сли и прак се не са мо у 
зе мљи и бив шим Ре пу бли ка ма, већ и у 
чи та вом ре ги о ну. ГДС је ор га ни зо ва ло 
не ко ли ко сто ти на окру глих сто ло ва, 
струч но  на уч них ску по ва, струч но  
ин струк тив них се ми на ра, пре да ва ња, 
ис тра жи ва ња и осам на ци о нал них ге
рон то ло шких кон гре са. Има раз ви је ну 
из да вач ку де лат ност: ча со писГеронто-
логија, Стручно-инструктивна едици-
ја,Билтен,Геронтолошкесвеске, Збор
ни ци, БиблиографијаиздањаГеронто-
лошког друштваСрбије (1973-2010) и 
сл. Има ло је ли дер ску по зи ци ју у из ра
ди Националне стратегијео старењу 
и слич ним до ку мен ти ма. Ини ци ја тор је 
и је дан од осни ва ча мре же Ху ма на С  
ху ма на ста рост. Има свог пред став ни ка 
у Са ве ту за пи та ња ста ре ња и ста ро сти 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је.  www.gds.org.
rs

штам пу. Мо но гра фи ја2) је ди зај
ни ра на та ко што су у њу пре не
ти, у из вор ном об ли ку и у це ло
сти, тек сто ви ко је је проф. Јо ва
но вић об ја вљи вао то ком сво је 
про фе си о нал не ка ри је ре, а ко ји 
нај ре пре зен та тив ни је од сли ка
ва ју раз вој пси хо ло ги је ста ре ња 
у на шој зе мљи.

Мо но гра фи ју са чи ња ва ју 
се дам по себ них це ли на не јед
на ког оби ма. У пр вом де лу на
шли су се тек сто ви у ко ји ма су  
ела бо ри ра ни општи психоло-
шкиставовиостарењу и дат је 
осврт на настанак психологије
старења као научне дисципли-
не. По себ но се ис ти че за па жа
ње не мач ког пси хо ло га Ебин
ха у са да пси хо ло ги ја има ду гу 
про шлост али крат ку исто ри ју, 
на шта мо же мо до да ти да је још 
кра ћа исто ри ја пси хо ло ги је ста
ре ња, без об зи ра на искон ско 
по сто ја ње про бле ма ста ре ња и 
ста ро сти.

На ста нак пси хо ло ги је као 
на у ке Јо ва но вић ве зу ју за 1879. 
го ди ну, тј. за дру гу по ло ви ну 
19. ве ка. До дру гог свет ског ра
та фор ми ра ју се раз ли чи ти пси
хо ло шки прав ци и пси хо ло шке 
шко ле, као и од го ва ра ју ћи ме то
до ло шки оквир. У то вре ме ни је 
би ла ја сна ди стинк ци ја пси хо
2)  Мо но гра фи ја је штам па на у фор ма ту 

“Б5”, у ти ра жу од 300 при ме ра ка и има 
158 стра на. Ка та ло ги за ци ју је из вр ши
ла На род на би бли о те ка Ср би је; ISBN 
9788691573119; CO BISS.SR.ID 
97097484. Из да вач је Ге рон то ло шко 
дру штво Ср би је, а глав ни и од го вор ни 
уред ник и при ре ђи вач је др Дра га на 
Ди нић. 



Прикази

117

ло шких про бле ма по ста ро сном 
кри те ри ју му. По сле Дру гог 
свет ског ра та про цес ста ре ња 
се све ви ше ис тра жу је, ме ња се 
и струк ту ра ге рон то ло шке на у
ке у окви ру ко је зна чај ни је ме
сто до би ја, по ред ме ди цин ског 
и пси хо ло шки аспект. Пси хо ло
ги ја ста ре ња, као део раз вој не 
пси хо ло ги је, укљу че на је у ге
рон то ло ги ју са ко јом за јед нич
ки ра ди на про у ча ва њу од но са 
из ме ђу ста ре ња и про це са раз
во ја. Осни ва ње Ме ђу на род ног 
удру же ња ге рон то ло га (1950) и 
одр жа ва ње пр вог Ме ђу на род
ног Кон гре са за ге рон то ло ги ју 
у све ту, у гра ду Ли је жу, по ја ча
ло је ин те ре со ва ње за пи та ња 
ста ре ња и ста ро сти. Ипак, тек 
се крај 20. ве ка мо же сма тра ти 
по чет ком јед ног озбиљ ног, си
сте мат ског и ин тен зив ног пси
хо ло шког про ми шља ња ста ре
ња и ста ро сти.

Ин тен зи ван раз вој ге рон то
ло ги је по сле Дру гог свет ског 
ра та, ве зу је се у све ту и у Ср
би ји за не ке бит не де мо граф ске 
и со ци јал не про ме не. Реч је о 
убр за ном по ра сту бро ја ста ри
јих осо ба и по ве ћа њу про сеч не 
ду жи не жи во та ста нов ни штва у 
це ли ни, што је у на шој зе мљи, 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка,  
по бу ди ло ве ће ин те ре со ва ње 
за ста ри је љу де, о че му све до
чи одр жа ва ње Пр вог ге рон то
ло шког кон гре са Ју го сла ви је, у 
Бе о гра ду 1977. го ди не.

Не где осам де се тих го ди
на по ја вљу је се у Ср би ји пр ва 

«пси хо ло ги ја ста ре ња» чи ји је 
аутор др Ве ра Сми ља нић, про
фе сор Деч је пси хо ло ги је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о
гра ду. Струч ња ци сма тра ју да је 
пси хо ло ги ја ста ре ња на пра ви
ла ве ли ки ко рак на пред тек кад 
се чвр шће «уве за ла» у раз вој
ну пси хо ло ги ју. То је био пр ви 
услов. А дру ги услов за ње но 
ја ча ње и раз вој је на ста нак ге
рон то ло ги је као на у ке. Не мо
же мо би ти за до вољ ни спо рим 
раз во јем пси хо ло ги је ста ре ња, 
јер су пси хо ло зи би ли увек ви
ше за ин те ре со ва ни за пси хо ло
ги ју де це и мла дих, што је био 
слу чај и са проф. Јо ва но ви ћем, 
па су по тре бе за та квим про у ча
ва њи ма ишле ис пред те о ри је. 

Од осни ва ња Ге рон то ло шког 
дру штва Ју го сла ви је/Ср би је 
1973. го ди не не ко ли ко ње го вих 
чла но ва из ре до ва пси хо ло га и 
не у роп си хи ја та ра, по че ли су да 
се ба ве ста ре њем и ста ро шћу 
са пси хо ло шког ста но ви шта. 
Је дан од њих био је пси хо лог, 
про фе сор др Све ти слав Јо ва но
вић.  На са мом по чет ку он се 
фо ку си рао на пи та ња пер цеп
ци је и ауто пер цеп ци је, од но сно 
ка ко ста ри ја осо ба опа жа се бе, 
ко ли ко ре ал но оце њу је соп стве
ну лич ност и на ро чи то сво је 
мо гућ но сти. 

Па ра лел но с тим пра тио је 
рад дру гих струч ња ка код нас и 
у њи хо вом ства ра ла штву је тра
гао за еле мен ти ма пси хо ло шког 
по и ма ња ста ро сти и ста ре ња. 
Је дан од оних ко ји су за о ку пи
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ли ње го ву па жњу био је Сло
бо дан Ж. Ви да ко вић из у зе тан 
струч њак у обла сти со ци јал не 
по ли ти ке из ме ђу два свет ска 
ра та и ви зи о нар со ци јал ног ра
да. За ње га Јо ва но вић ис ти че да 
је сме ло и ори ги нал но пи сао о 
на шим со ци јал ним про бле ми
ма и дру штве ним сла бо сти ма, 
по себ но се за ла жу ћи за «со
ци јал но сла бе», са ста но ви шта 
ко је су бли ми ра струч ност јед
ног со ци јал ног и здрав стве ног 
рад ни ка, за тим пси хо ло га, со
ци о ло га и пе да го га. То ме до да
је да се ра ди о струч ња ку ко ји 
је ме ђу пр ви ма код нас по чео 
при ме њи ва ти на уч не ме то де 
у со ци јал ним ис тра жи ва њи ма 
(као што су ан ке та и др жав на 
ста ти сти ка). Јо ва но вић при ме
ћу је да су из ван Ви да ко ви ће ве 
па жње оста ли ге рон то ло шки 
про бле ми, иако се ба вио «со ци
јал но сла би ма у дру штву». Њих 
је са мо ин ди рект но за хва тао, уз 
на вод да ка да де ца и њи хо ви ро
ди те љи жи ве у бе ди, чи та ва на
ци ја је осу ђе на на про па да ње и 
да ве ћи део ста нов ни штва ста
рост не мо же ни до че ка ти. Чи
ње ни ца да се ге рон то ло шким 
про бле ми ма, у пе ри о ду из ме ђу 
два ра та, ни су ба ви ли на ши со
ци јал ни ис тра жи ва чи, мо же се 
об ја сни ти, из ме ђу оста лог, и на
во дом Сло бо да на Ж. Ви да ко ви
ћа из не тим у књи зи Стамбена
бедакаоузрокдруштвенедеге-
нерације (1935), где он на во ди 
је дан фра пан тан по да так: «про
сеч на ду жи на жи во та Бе о гра ђа
на се сни зи ла на 32,29 го ди на 

због ви со ке смрт но сти (љу ди 
пре ра но и ма сов но уми ру не 
до че кав ши ста рост)»; у зе мљи 
не ма до вољ но ста рих ли ца јер 
их не ми ло срд но ко се ту бер ку
ло за, си фи лис, ал ко хо ли зам и 
дру ге бо ле сти иза зва не сла бом 
ис хра ном и ло шим стам бе ним 
усло ви ма. Ово мо же до не кле 
об ја сни ти окол ност не до вољ
ног ин те ре со ва ња струч ња ка 
за про бле ме ста рих  јер ста рих 
ско ро да и ни је би ло.

Про фе сор Јо ва но вић је је дан 
од ма ло број них струч ња ка ко ји 
се тру дио да сво ја са зна ња пре
не се нај ши рој јав но сти пу тем 
ме ди ја. И да нас је ре до ван гост 
еми си је «До жи ве ти сто ту» Пр
вог про гра ма Ра дио Бе о гра да, 
ко ју уре ђу је и во ди Ви дак Ма
сло ва рић. У јед ном од сво јих 
број них раз го во ра са В. Ма сло
ва ри ћем, проф. Јо ва но вић под
се ћа на пар бит них ци ље ва На-
ционалне стратегије о старе-
њу. У пи та њу су ис тра жи вач ки 
рад и осло ба ђа ње по тен ци ја ла 
ста ри јих на пу ту из град ње дру
штва за све ге не ра ци је. Он, том 
при ли ком, из но си ре зул та те ра
зних ис тра жи ва ња ко ји мо гу 
по слу жи ти за бо ље раз у ме ва ње 
по тре ба ста ри јих и би ти пу то
каз кре а то ри ма со ци јал не по ли
ти ке у до но ше њу од лу ка.

У јед ном дру гом раз го во ру, 
у ис тој еми си ји, он по кре ће пи
та ње о уло зи ме ди ја у кре и ра
њу и ме ња њу сли ке о ста ри ма 
у јав но сти. Ис ти че да су ме ди
ји све моћ ни ји у то ме, али да је 
нео п ход но кроз ме ди је пла си
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ра ти пра ве, исти ни те и по жељ
не ин фор ма ци је, а не сте ре о ти
пе и пред ра су де. Уло га ме ди ја 
је не мер љи ва и у пре ве ни ра њу 
зло ста вља ња ста ри јих, у про
ме ни сли ке о ста рим љу ди ма и 
у под сти ца њу њи хо ве со ци јал
не ин клу зи је. То што смо, у овој 
мо но гра фи ји, по ред по себ них 
тек сто ва ци ти ра ли и ин тер вјуе 
из еми си је «До жи ве ти сто ту», 
на исту те му, не тре ба схва ти ти 
као по на вља ње или ду пли ра
ње ства ри. Са мо смо же ле ли да 
по себ но ис так не мо оно нај ва
жни је. Раз го во ри су ди рект ни је 
усме ре ни на од ре ђе на пи та ња и 
зах те ва ју кон крет не од го во ре, 
рас те ре ће не су ви шних те о риј
ских ела бо ра ци ја. За струч ња ке 
ко ји ра де са ста ри ји ма ови раз
го во ри су прак тич ни ји, док су 
за на уч не ис тра жи ва че по жељ
ни ји ши ри тек сто ви.

Јо ва но вић се по себ но за
ла же за при пре ма ње чо ве ка за 
ста рост  ни је до вољ но са мо 
бри ну ти о фи зич ком ста њу ин
ди ви дуе, не го тре ба ра ди ти и 
на ње ној пси хо ло шкој адап та
ци ји. У са вре ме ним ур ба ним 
дру штви ма 20. ве ка, ме ђу нај
у оч љи ви ја со циопси хо ло шка 
обе леж ја ста ро сти спа да ју уса-
мљеност и самоћа. Јо ва но вић, 
с тим у ве зи, ци ти ра пи та ње 
проф. др Ива Не дељ ко ви ћа: ка-
ко превазићи ужасавајућу пра-
знину друштвене изолације и
безсадржајностиживота?

Струч ња ци са под руч ја пси
хо ло ги је ста ре ња нај ви ше па

жње по све ћу ју ис тра жи ва њи ма 
опадања интелигенције то ком 
про це са ста ре ња. Јо ва но вић 
ука зу је на чи ње ни цу да бр зи на 
опа да ња ин те ли ген ци је, за ви си 
у ве ли кој ме ри од ни воа обра
зо ва ња, као и да кре а тив но
ства ра лач ке мо гућ но сти чо ве ка 
ни су ис кљу чи во би о ло шки од
ре ђе не, ни ти су огра ни че не го
ди на ма жи во та.

У дру гом де лу ове пу бли ка
ци је да ти су тек сто ви ко ји се ти
чу збри ња ва ња ста ри јих у окви
ру хранитељских по ро ди ца. 
Ис ти че се да код нас још увек 
до ми ни ра ју два об ли ка збри ња
ва ња ста ри јих: сме штај у дом за 
ста ре и пен зи о не ре и бо ра вак у 
соп стве ној по ро ди ци. У стра
те шким до ку мен ти ма се пре
по ру чу је и зах те ва ве ћа при ме на 
по ро дич ног сме шта ја оста ре лих 
осо ба, као јед ног од об ли ка ва
нин сти ту ци о нал ног збри ња ва ња, 
пре све га на ни воу ло кал не за јед
ни це, ко ји тре ба да бу де ком пле
мен та ран са ин сти ту ци о нал ним 
сме шта јем. И у пси хо ло шким 
схва та њи ма ши ро ко је при хва
ће но ми шље ње да је за ста ри ју 
осо бу нај бо ље и нај при род ни је 
да сво ју ста рост до жи ви у кру гу 
својепородице и да бу де у мо
гућ но сти да се што ду же бри не 
о се би. На дру гом ме сту до ла зи 
хранитељска породица (на ро чи
то ако се ра ди о срод нич кој или 
су сед ској по ро ди ци), јер је хра
ни тељ ство ху ма ни је, при хва тљи
ви је, ту је при сут на емо тив на 
сти му ла ци ја, а та ква по ро ди ца је 
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при род на за ме на за при мар ну по
ро ди цу и она је атрак тив ни је ре
ше ње не са мо за ста ри је, већ и за 
хен ди ке пи ра не. Хра ни тељ ство је 
по пу лар ни је и при сут ни је у се о
ској сре ди ни. Код хра ни тељ ства 
се отва ра и про блем уго во ра о 
до жи вот ном из др жа ва њу, та ко да 
је нео п ход но хра ни тељ ски од нос 
што пре ци зни је ре гу ли са ти, ка ко 
би се из бе гле не же ље не си ту а
ци је. По ла зе ћи од то га Јо ва но
вић на во ди да је прак са хра ни
тељ ства, код нас, за жи ве ла око 
1930. го ди не, нај пре за де цу, а 
спо ра дич но и за ста ре  за њих 
тек кра јем 20. ве ка. Раз лог за 
ова кву си ту а ци ју он ви ди у пре
о вла ђу ју ћем мо де лу со ци јал но
ме ди цин ске за шти те, при че му 
се пси хо ло шки аспек ти збри ња
ва ња ста ри јих за по ста вља ју. 

На по след њем ме сту је сме-
штај у дом, нај ску пљи и нај не
по пу лар ни ји об лик збри ња ва ња. 
Ка ко су по ро ди це све сла би је 
и не моћ ни је, а по ло жај ста рих 
ли ца у њи ма све угро же ни ји, 
сре ди ном 20. ве ка у Ср би ји је 
по ста ло ве о ма ур гент но пи та ње 
ин сти ту ци о нал ног збри ња ва
ња. Ли сте че ка ња за дом су бес
крај но ду ге, нео п ход на па пи ро ло
ги ја че сто не са вла ди ва пре пре ка, 
а пси хо ло шка при пре ма ста рих 
за сме штај у дом не до пу сти во 
крат ка, не рет ко пот пу но из о ста
не. Јо ва но вић ука зу је на по раст 
мре же со ци јал них уста но ва као 
што су до мо ви за ста ре, цен три 
за днев ни бо ра вак и клу бо ви за 
ста ре. Отва ра и про блем “ди

вљих до мо ва”, ко јих је све ви
ше и пле ди ра да је нео п ход но 
ме ња ти пред ра су де свој стве не 
па три јар хал ном мо ра лу, а ко је 
су ве за не за од ла зак ста рих у 
дом. При ме ћу је да се у мно гим 
сре ди на ма ја вља от пор пре ма 
до мо ви ма за то што, у по чет ку, 
мно ги од њих ни су за до во ља
ва ли пси хо ло шке, то јест емо
тив не по тре бе ко ри сни ка. За то 
је за ла га ње проф. Јо ва но ви ћа за 
не ке дру ге об ли ке збри ња ва ња и 
ху ма ни је и це лис ход ни је. У све
му то ме нај бит ни је је, сма тра он, 
да се са ма ста ра осо ба опре де ли 
за ва ри јан ту ко ја јој нај ви ше од
го ва ра.

Ка да се го во ри о солидар-
ности ме ђу љу ди ма мо же се 
са си гур но шћу ре ћи да је она 
јед но од основ них обе леж ја ху
ма не ег зи стен ци је. Пре по зна
је мо со ли дар ност од ра слих са 
де цом и ста ри ји ма, здра вих са 
бо ле сни ма и хен ди ке пи ра ни
ма, со ли дар ност са уне сре ће ни
ма, си ро ма шни ма, јед ном реч ју 
со ли дар ност са угро же ни ма у 
нај ши рем сми слу. Нај ве ћи број 
сво јих ра до ва проф. Јо ва но вић 
је по све тио во лон тер ском ра ду 
и ме ђу људ ској со ли дар но сти, 
а део тих ра до ва пре зен то ван 
је у тре ћем де лу ове пу бли ка
ци је. Мо же се сло бод но ре ћи 
да је он је дан од нај ва тре ни јих 
по бор ни ка во лон тер ског ра да, 
а и соп стве ним жи во том по ка
зу је да ста ри љу ди мо гу би ти 
во лон те ри док им то здра вље 
до пу шта  не рет ко до кра ја 
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жи во та. По себ но се за ла же за 
со ли дар ност са ста ри ји ма и за 
раз ви ја ње во лон тер ског ра да 
ме ђу њи ма. Из два ја при мер по-
родице и ви ше ге не ра циј ске со
ли дар но сти у њој. Ва жно је што 
се ту оства ру је ма те ри јал но да
ва ње и при ма ње, по што ва ње и 
ува жа ва ње ста ре осо бе, и што 
је ве о ма ва жно, емо ци о нал ни, 
људ ски од нос, у ко ме се бри шу 
ге не ра циј ске раз ли ке и убла жа
ва ју евен ту ал ни не спо ра зу ми. 
Не ма те за кон ске ре гу ла ти ве 
ко ја мо же за ме ни ти истин ску 
срод нич ку по моћ и ко му ни ка
ци ју ко ја се оства ру је из ме ђу 
ста ри јег ли ца и бли ског срод
ни ка, ко ја је бла го вре ме на и не
фор мал на. Ме ђу тим, Јо ва но вић 
нас под се ћа да је на ша по ро ди
ца у тран зи ци ји, да је у њој до
шло до ра сло ја ва ња, да су све 
че шћи ин тер ге не ра циј ски су ко
би, да су мла ди че сто да ле ко од 
ро ди те ља или су и са ми у ста њу 
со ци јал не по тре бе, па и њи ма 
тре ба по моћ, да је еви дент но 
сла бље ње емо тив них по ро дич
них ве за и да је све то ути ца ло 
да је по ро ди ца пре ста ла би ти 
по у здан штит од уса мље но сти 
и бес по моћ но сти у ста ро сти. 
Да кле, за штит на уло га по ро
ди це у за до во ља ва њу по тре ба 
ста рих ли ца у кон стант ном је 
опа да њу и то ка ко  у гра до ви ма 
та ко и у се ли ма.

Та ко ђе, мно ги не ма ју по ро
ди цу ни ти мо гу да ра чу на ју на 
њу. За то је ва жна со ли дар ност 
чи та вог ста нов ни штва, од но

сно ван по ро дич на, ме ђу ге не ра
циј ска со ли дар ност у обез бе
ђи ва њу со ци јал не си гур но сти 
ста рих осо ба. Код ме ђу људ ске 
со ли дар но сти је ка рак те ри
стич но то да је она ви ше усме
ре на на уна пре ђи ва ње оп штих 
жи вот них усло ва, а не ин ди
ви ду ал них.  Код ње се кон так
ти оства ру ју кроз сим би о тич ку 
ве зу: мла ди по ма жу ста ри ма, 
ста ри по ма жу мла ди ма, а ста ри 
се ме ђу соб но збли жа ва ју и по
ма жу. Ту је бит на три ја да: ста-
рост-солидарност-сигурност. 
Свест да је ал тру и зам свој ствен 
љу ди ма из на ше око ли не, да су 
они ем па тич ни, да су раз ви ли 
осе ћа ње со ли дар но сти у се би, 
сви ма, а по себ но ста рим љу ди
ма зна чи да има ју на ко га да ра
чу на ју и да се осло не, те да са 
си гур но шћу мо гу иш че ки ва ти 
соп стве ну ста рост. Сто га, ме
ђу људ ску со ли дар ност и са мо
по моћ, уз ин сти ту ци о нал ну и 
ва нин сти ту ци о нал ну за шти ту, 
аутор пер ци пи ра као еле мен те 
но ве стра те ги је за шти те ко ја се 
раз ви ја на на шим про сто ри ма.

Ван по ро дич на со ли дар ност 
у прак си од ви ја се, по ње му, на 
два основ на ни воа: а) на ни воу 
до бро су сед ских од но са и б) на 
ни воу гра да или ло кал не за јед
ни це. Скре ће па жњу и на ду
хов не по тре бе ста рог чо ве ка, 
чи је за до во ље ње ја ча осе ћа ње 
си гур но сти (кроз дру же ње, раз
го во ре и смех) и ис ти че да је 
уза јам но по ма га ње мо дел ко ме 
тре ба у прак си те жи ти. Јо ва но
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вић за кљу чу је да се ста ро сти не 
тре ба пла ши ти, већ јој се тре
ба при ла го ди ти. То се лак ше 
по сти же ако се при др жа ва мо 
по ру ке ге рон то ло га ко ја гла си:
Онајкосебојистарости,ста-
риубрзано;онајкојисенебоји
старостидужеостајемлад.

Пи та ње со ли дар но сти отва
ра и пи та ње волонтерскограда. 
Ма да су нео прав да но за по ста
вље ни, не а де кват но еви ден ти
ра ни и не до вољ но афир ми са ни 
ван по ро дич ни об ли ци со ли
дар но сти, као део сва ко днев не 
прак се, бит но ути чу на ква ли
тет жи во та ста рих љу ди, те је 
њи хо ва вред ност не мер љи ва. 
Јо ва но вић упо зо ра ва да се во
лон ти ра ње ста рих осо ба мо же 
схва ти ти као “ис ко ри шћа ва
ње рад не сна ге”, тј. да пре ко 
во лон те ра дру штво до ла зи до 
бес плат не рад не сна ге. С тим у 
ве зи из но си и вла сти ти став да 
је упра во то по гре шно, да се ту 
у ства ри ра ди о сим би о тич кој 
ве зи у ко јој обе стра не до би
ја ју: стари активну старост,
друштво добре и квалитетне
раднике! Стари задовољавају
психолошке, а друштво социо-
економскепотребе.Сво јим ак
ти ви змом, по ма жу ћи дру ги ма, 
ста ри спре ча ва ју соп стве не те
шко ће и кри зе. По себ ну пред
ност во лон тер ског ра да ви ди у 
то ме што се он оба вља по соп
стве ној же љи и из бо ру и у ме ри 
ко ју сам во лон тер од ре ђу је.

Упр кос по ра сту по тре ба за 
во лон те ри ма проф. Јо ва но вић 

је скеп ти чан по пи та њу ши ре ња 
во лон те ри зма, на гла ша ва ју ћи 
да је без ши ро ке, до бро осми
шље не и ме диј ски про пра ће не 
стал не кам па ње, те шко при до
би ти но ве во лон те ре, по себ но у 
усло ви ма у ко ји ма жи ви мо. То 
га и на во ди да ана ли зи ра мо ти
ве за во лон ти ра ње: да ли су во
лон те ри по при ро ди до бри, ем
па тич ни и по жр тво ва ни или су 
ро ђе ни ма зо хи сти? За кљу чу је 
да се ра ди о ви ше слој ном фе
но ме ну ко ји је не сум њи во ал
тру и стич ки де тер ми ни сан, али 
не рет ко и ин те ре сно (код оних 
ко ји се на да ју про тивуслу зи/
ре ци про ци те ту, на кна ди, на
прет ку у ка ри је ри, убла жа ва њу 
гри же са ве сти и сл). Во лон тер
ски рад ни је ми ло сти ња, али 
ни је ни без гра нич но пру жа ње 
дру ги ма. Во лон ти ра ње је и иза
зов, и шан са и уну тра шња по
тре ба. Со ли дар ност са ста ри ји
ма убла жа ва дис кри ми на ци ју и 
еј џи стич ке ста во ве, а нај це лис
ход ни ја је на ло кал ном ни воу. 
Од лич но је за па жа ње ауто ра: 
да по неком неписаном прави-
лу, у кризним временима код
нас, изненађујуће јача свест о
солидарности која је праћена
појачанимангажовањемипру-
жањемпомоћи свимљудима у
невољи. Тада обично говоримо
ограђанскојсолидарностиши-
рихразмера(каоувремерата
и прихвата избеглица) када је
дошло до изражаја изузетно
пожртвовањеближихидаљих
сродника,до да ли би смо и нај
ве ћег де ла ста нов ни штва.
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Цен три за со ци јал ни рад 
(ЦСР) има ју по себ но ме сто у 
раз ви ја њу во лон тер ског ра да, 
јер су ка дров ски опре мље ни 
и ди рект но по ве за ни са угро
же ним дру штве ним гру па ма, а 
про фе си о нал но су по ве за ни и 
са ло кал ном са мо у пра вом и са 
дру гим ор га ни за ци ја ма ци вил
ног дру штва. Во лон тер ским 
ра дом се убла жа ва ју ка дров ски 
де фи ци ти. За то је бит но са чи
ни ти од го ва ра ју ћу еви ден ци ју 
 ко ли ко има во лон те ра, ко ли
ко је ме ђу њи ма ста ри јих љу ди 
и ко ли ко се њих ба ви ста ри ма. 
Да кле, до бро вољ ни рад је нео-
пходан , на во ди он,  и на ње
га се мо ра гле да ти као на рад 
ко ји је ком пле мен та ран про фе
си о нал ном ра ду  во лон те ри су 
дра го це ни са рад ни ци тек ка да 
де лу ју као про ду же на ру ка Цен
тра за со ци јал ни рад. У од но су 
на про фе си о нал ни, во лон тер
ски рад има и пред но сти и не
до стат ке, али је сва ка ко вр ло 
би тан. Он се за ла же за из ра ду 
стра те ги је за об је ди ња ва ње и 
усме ра ва ње до бро вољ ног ра
да на ло кал ном ни воу, на ко јој 
би ра ди ли цен три за со ци јал ни 
рад, цр ве ни крст, ло кал на са мо
у пра ва и дру ге НВО ко је ра де са 
ста ри ма и за ста ре.

Још на јед ну ствар Јо ва но вић 
скре ће па жњу, а то је да тре ба 
би ти опре зан и не пре те ри ва
ти у бри зи за ста ри је, ка ко они 
не би по ста ли пот пу но па сив ни 
и за ви сни. Ту је мно го ва жни
је шта ста ри мо гу учи ни ти, уз 
на шу по моћ или без ње, да кле, 

шта они са ми мо гу учи ни ти за 
се бе? Ма ка ко ста ри и бо ле сни 
би ли, увек у њи ма по сто ји сна
га да бар не што мо гу ура ди ти 
(осим у екс трем ним слу ча је ви
ма). Ту су нај че шће нео п ход ни 
стал ни спољ ни под сти ца ји, а 
бит на је и са мо пер цеп ци ја. Са
мо по моћ је кључ на прет по став
ка сва ке успе шне ре со ци ја ли за
ци је или со ци јал не ре ха би ли та
ци је. Са мо по моћ и са мо за шти
та се ис по ља ва ју углав ном кроз 
три аспек та: здрав стве ни, пси
хо ло шки и со ци о ло шки. Она је 
де тер ми ни са на фак то ри ма као 
што су: пол, осо би не лич но сти, 
по ро дич на си ту а ци ја, здрав стве
но ста ње, про фе си о нал на ка ри је
ра и ми шље ње со ци јал не сре ди
не (окру же ња); при че му су при
јем чи ви је за са мо по моћ же не, 
екс тро верт не лич но сти и они ко
ји су бо љег здрав стве ног ста ња. 
Он уоча ва три гру пе по на ша ња 
ста рих ка да је у пи та њу са мо
по моћ: пр во су они ста ри ко ји
успе шно “по ма жу се би”, по том 
они ко ји то чи не уз од го ва ра ју
ће под сти ца је и нај зад до ла зе 
они па сив ни ко ји се опи ру свим 
под сти ца ји ма и ко ји га је пре ве
ли ка оче ки ва ња од дру штва, тј. 
од дру гих. Са мо по моћ је усме
ре на на пси хо ло шке, здрав стве
не и со ци јал не по тре бе чо ве ка, 
а да би љу ди би ли спрем ни да 
по мог ну се би што ква ли тет ни је 
и бла го вре ме но, по треб но их је 
за то об у чи ти.

За вр ша ва ју ћи ана ли зу по
гла вља о во лон тер ском ра ду 
по треб но је ре ћи да се проф. 
Јо ва но вић увек укљу чу је у обе
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ле жа ва ње Ме ђу на род ног да на 
во лон те ра. Он је је дан од ор га
ни за то ра и увод ни ча ра број них 
окру глих сто ло ва и слич них 
ску по ва, ор га ни зо ва них тим 
по во дом, на ко ји ма на сто ји не 
са мо да пре не се дру ги ма сво ја 
са зна ња и ста во ве, већ и да дру
ге за ин те ре су је за во лон тер ски 
рад. На јед ном та квом окру глом 
сто лу 2006. го ди не по кре ну та 
су не ка ак ту ел на пи та ња бит
на за во лон тер ски рад: кри за 
во лон тер ског ра да, ре гру то ва
ње во лон те ра, од нос во лон те ра 
пре ма ста ри ма (и спе ци фич не 
од ли ке во лон те ра ко ји ра ди са 
ста ри ма) и ста ри као во лон те ри 
и син дром из га ра ња во лон те ра 
на по слу (тј. све че шћа по тре ба 
по мо ћи по ма га чи ма). Ис так ну
та је и спе ци фич ност во лон те
ри зма ко ји афир ми ше рад ко ји се 
не пла ћа нов цем, већ се на гра ђу је 
по себ ним об ли ци ма дру штве ног 
при зна ња.

Још јед но пи та ње, уско по
ве за но са со ли дар но шћу и во
лон тер ским ра дом, пред мет је 
Јо ва но ви ће вих оп сер ва ци ја. 
Реч је о толеранцији, по себ но 
из ме ђу ге не ра ци ја, тј. из ме ђу 
мла дих и ста рих, ко ја је пред
у слов из град ње дру штва за све 
ге не ра ци је. За здра ву ме ђу ге не
ра циј ску ко ег зи стен ци ју ну жно 
је при хва та ње раз ли чи то сти. 
То ле ран ци ја, со ли дар ност и во
лон тер ски рад сма њу ју ани мо
зи те те и пред ра су де. И обр ну то, 
не до ста так то ле ран ци је под сти
че пред ра су де, еј џи стич ке ста
во ве и, не рет ко, во ди у на си ље 
над ста ри ма.

Да би ста ри ква ли тет но жи
ве ли, Јо ва но вић ин си сти ра да 
је нео п ход но да се доживот-
но образују и уса вр ша ва ју, да 
во де ак ти ван и здрав жи вот, да 
про ши ру ју мо гућ но сти запо-
шљавањаисамозапошљавања. 
Љу ди не ра до ста ре, али во ле да 
жи ве ду го. Ста рост укљу чу је и 
бо ле сти, и не моћ, и ру жно ћу, и 
се нил ност, али исто та ко и му
дрост, ис ку ство, од ме ре ност. 
Мла дост је пла хо ви та, не стр
пљи ва, ис кљу чи ва, ле па, не до
вољ но обра зо ва на, не ис ку сна. 
Мла дост и ста рост за јед но да ју 
но ви, ви ши ква ли тет.

Проф. Јо ва но вић је све стан 
зна ча ја и улогемедија у раз би
ја њу пред ра су да, у фор ми ра њу 
ста во ва, еду ка ци ји, у из град њи 
то ле ран ци је ме ђу ге не ра ци ја ма 
и сл. и не про пу шта при ли ку да 
сам или са са рад ни ци ма бу де 
гост ра дио и тв еми си ја или да 
да ин тер вју или текст за но ви
не. Не ке за ни мљи ве раз го во ре 
смо пре не ли у це ло сти, а ко пи
ра ли смо и не ке но вин ске тек
сто ве.

Иако је IV по гла вље знат но 
ма ње по оби му од прет ход ног, у 
ње му се по кре ћу три из у зет но 
ва жна пи та ња. На и ме, ра ди се 
о про бле му слободног времена 
и ка ко га ис пу ни ти, о про бле
му усамљености, ко ја је пре ма 
свим ис тра жи ва њи ма апо стро
фи ра на као нај ве ћи про блем у 
ста ро сти и о про бле му дискри-
минације по осно ву го ди на жи
во та. 
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Од ла ском у пен зи ју љу ди ки
да ју ве ли ки број ве за ко је су ус
по ста вља ли то ком рад ног ве ка, 
гу бе део сво јих уло га, са го ди
на ма по сте пе но или на гло гу бе 
сво је пси хо фи зич ке по тен ци ја
ле, сма њу ју сво ју фи нан сиј ску 
моћ, у ве ли кој ме ри гу бе свој 
дру штве ни ути цај, по ста ју не
си гур ни и че сто се по вла че у 
се бе и изо лу ју од око ли не. Има 
оних ко ји са ра до шћу до че ку ју 
то вре ме ко је са ми мо гу да ор
га ни зу ју пре ма сво јој же љи и 
скло но сти ма. Та ко Јо ва но вић 
на во ди да се мно ги учла њу ју у 
удру же ња пен зи о не ра и слич
на удру же ња, да се упи су ју на 
Уни вер зи тет за тре ће до ба, раз
ви ја ју сво је хо би је, по чи њу да 
се ба ве во лон тер ским или не
ким дру гим до пун ским ра дом. 
Они су ис пу ње ни, ак тив ни, 
кре а тив ни, дру штве но укљу
че ни и по пра ви лу за до вољ ни. 
Дру га гру па ста ри јих љу ди од
у ста је од свих ак тив но сти, под 
из го во ром да су до ста ра ди ли, 
по вла чи се у са мо и зо ла ци ју. Јо
ва но вић кри ти ку је ова кво по
на ша ње и упо зо ра ва: Уколико
јеслободновремеиспуњеноса-
мо седењем крајтелевизијског
апарата, гледањем филмова и
серија,играњемкаратаишет-
њамаупарку увекуистовре-
ме,саистимљудимаинаистој
стази, причањем увек истих
прича,безкреативнихсадржа-
ја,ондајетопуткојиводика
убрзаномстарењуипсихичком
пропадању. 

Он на гла ша ва да се про бле
му сло бод ног вре ме на не до пу
сти во ма ло по све ћу је па жња и 
да је на удру же њи ма и ин сти
ту ци ја ма, ко је ра де са ста ри ма 
и за ста ре, да овај про пуст на
док на де. Сва ка ко тре ба би ти 
уме рен у свим ак тив но сти ма у 
сло бод ном вре ме ну, а по себ но 
во ди ти ра чу на да се не пре те ра 
у кон зу ми ра њу је ла, пи ћа, ду ва
на и сл. 

Пи та ње уса мље но сти је бит
но за све ге не ра ци је, а за ста ре 
по себ но. И ово пи та ње је за по
ста вље но, па Јо ва но вић за кљу
чу је да ако се уса мље ним ста
рим љу ди ма ни ко не ба ви они 
за па да ју у де пре си ју, убр за но 
ста ре, а не рет ко скло ни су и 
да диг ну ру ку на се бе, за то што 
су и ци дал не те жње по ста ју ја че 
кад је чо век уса мљен. Уса мље
ност је при сут на и код оних ко
ји жи ве у гра ду и код оних са 
се ла; и код оних ко ји жи ве са
ми  ко ји не ма ју по ро ди цу, али 
и код оних ко ји су са сво јом по
ро ди цом  али су са ми и да ље.

Аутор ука зу је на је дан па
ра докс из ме ђу де кла ра тив ног и 
оно га сто се де ша ва у ствар ном 
жи во ту. Сва до ку мен та, де кла
ра ци је и стра те ги је ко ја се ти чу 
ста ри јих ин си сти ра ју на њи хо
вом ак тив ном укљу чи ва њу у 
све то ко ве жи во та, што ду же, 
по мо гућ ству до кра ја жи во та. 
На дру гој стра ни мно ги кон
кур си ис кљу чу ју ста ри је, иако 
мно ги од њих мо гу да од го во
ре свим за да ци ма ко ји се тим 
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кон кур си ма тра же. Јо ва но вић у 
том сми слу под се ћа да ни су сви 
ста ри јед на ко ста ри, да се ста
ри ин ди ви ду ал но и да кон кур си 
за рад но ан га жо ва ње (во лон те
ра или про фе си о на ла ца) не би 
сме ли да бу ду еј џи стич ки обо
је ни.

Рас па дом Ју го сла ви је и по
чет ком ра та на на шим про сто
ри ма су о чи ли смо се са ве ли
ким про бле мом  са из бе гли
ца ма. Као пси хо лог, ху ма ни ста 
и во лон тер проф. Јо ва но вић 
се од мах укљу чио у пру жа ње 
пси хосо ци јал не по др шке ста
нов ни штву ко је је са про сто ра 
бив ше Ју го сла ви је до шло у Ср
би ју. Упетомпоглављу ове пу
бли ка ци је да та су два при ло га 
ко ја се ти чу про бле ма из бе гли
штва, по себ но код ста рих. Бити
старпајошиизбеглица,бити
утуђининесвојомвољом,жи-
ветибезперспективеиунеиз-
весности,живетибезмоћида
се на свој положај утиче, све
је то више него људска тра-
гедија  за кљу чу је Јо ва но вић. 
Из бе гли це су вр ло хе те ро ге на 
по пу ла ци ја, раз ли ку ју се по по
лу, здрав стве ном ста њу, обра
зо ва њу, про фе си ји, ква ли те ту 
жи во та у про шло сти, цр та ма 
лич но сти, до жи вље ним тра у ма
ма у ра ту, по ро дич ној струк ту
ри, ма те ри јал ном ста ту су итд, 
па пре ма то ме тре ба им при сту
пи ти на раз ли чи те на чи не. Ови 
тек сто ви мо гу по слу жи ти као 
сет прак тич них са ве та ка ко тре
ба по сту па ти са из бе гли ца ма.

У шестомпоглављу ци ти ра
ли смо три тек ста проф. Јо ва но
ви ћа, ко ја су об ја вље на у ли сту 
“По ли ти ка”. У овим тек сто ви
ма Јо ва но вић раз ви ја ви ше те
за. Нај пре ис ти че да је ста ре ње 
ин ди ви ду ал но и да је са мо ак
тив на ста рост успе шна ста рост. 
По том кон ста ту је да су ста ри у 
дру штву у ин фе ри ор ном по ло
жа ју у од но су на дру ге по пу ла
ци о не гру пе, по себ но на мла де 
и да су из ло же ни еј џи стич кој 
стиг ма ти за ци ји. Не до ста так то
ле ран ци је во ди и зло ста вља њу 
ста ри јих. Из лаз из ова кве ак ту
ел не по зи ци је ви ди у до жи вот
ном обра зо ва њу и за по шља ва
њу и на кон пен зи о ни са ња.

Ви дак Ма сло ва рић, уред ник 
и во ди тељ еми си је “До жи ве ти 
сто ту”, Пр вог про гра ма ра дио 
Бе о гра да, ко ја пред ста вља сва
ке не де ље јед но ча сов ни ку так 
за љу де тре ћег жи вот ног до ба, 
на пра вио је се ри ју раз го во ра са 
Јо ва но ви ћем. Ови раз го во ри су, 
за хва љу ју ћи ис ку ству, зна њу, 
али и го ди на ма проф. Јо ва но ви
ћа, пру жи ли јед но лон ги ту ди
нал но пси хо ло шко про ми шља
ње раз ли чи тих про бле ма ста
ре ња и ста ро сти код нас. Не ке 
од тих раз го во ра пре не ли смо у 
це ло сти у овој мо но гра фи ји. Са 
ста но ви шта по ме ну те еми си је, 
ти раз го во ри су да ли сво је вр
стан пе чат ра диј ском обра ћа њу 
ста ри јим љу ди ма, али и сви ма 
они ма ко ји се ба ве про бле ми
ма и по тре ба ма ста ри јих, па и 
со ци јал ном по ли ти ком и со
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ци јал ном за шти том у це ли ни. 
Ови раз го во ри су пре то че ни у 
по себ ну пу бли ка ци ју чи ји смо 
оп шир ни ји при каз да ли у окви
ру седме,последње це ли не под 
на зи вом “Ра зно”.

На са мом кра ју да та је би-
блиографија нај зна чај ни јих ра
до ва проф. Јо ва но ви ћа, као и 
ње го вабиографија.

Чи ње ни ца да је пси хо ло ги ја 
ста ре ња ду го код нас би ла не
до вољ но раз ви је на (јер је ка сно 
и на ста ла), не ума њу је ње не ре
зул та те. На и ме, она је омо гу ћи
ла да се лич ност ста ри јих осо ба 
пот пу ни је са гле да и на од го ва
ра ју ћи на чин вред ну је у свим 
сре ди на ма. ГДС је да ло ве ли ки 
до при нос раз во ју пси хо ло ги је 
ста ре ња, за хва љу ју ћи сво јим 
чла но ви ма из ре да пси хо ло га и 
не у роп си хи ја та ра, ме ђу ко ји ма 
је сва ка ко и проф. Јо ва но вић. 
Они су ти ко ји су афир ми са ли 
ге рон то ло шку ми сао и прак су 
по себ но са аспек та мен тал не 
хи ги је не, ис ти чу ћи гру пе про
бле ма ко ји се од но се на кри зе 
и пси хо ло шке по тре бе ста ри је 
по пу ла ци је.

Ову мо но гра фи ју пре по ру
чу је мо и струч ној и ла ич кој јав
но сти из ви ше раз ло га. Пи та
ња ко ја су по кре ну та ти чу се и 
мла дих и ста рих; оп сер ва ци је и 
ана ли зе су ве о ма струч не; стил 
је јед но ста ван и ин три ган тан 
исто вре ме но; текст је рас те ре
ћен су ви шних те о риј ских ела
бо ра ци ја, а ве што су из бег ну та 
струч ноје зич ка пре те ри ва ња. 

Све то чи ни ову пу бли ка ци ју 
при сту пач ном за нај ши ри круг 
чи та ла ца.
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