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UVOD

Би ти га зда – би ти го спо дар си ту а ци је.
Реч ник СА НУ

„Стид ме је да то ка жем, али мр зим пе так по под не и је
два че кам по не де љак ују тру да одем на по сао… Стре пим 
од по врат ка ку ћи јер ни кад не знам шта ме та мо че ка. Осе
ћам се бес по моћ но. Мој син има са мо три и по го ди не, али 
је он, иако нас је тро је од ра слих у ку ћи, пот пу ни го спо дар. 
Не са мо што во дим ра чу на о то ме да ура дим и ка жем оно 
што он хо ће већ по не кад то мо рам да учи ним баш на на чин 
на ко ји он же ли да не би бе снео. Јед но став но, кад год не
што ни је по ње го вом, он бе сни или се ду ри и кењ ка све док 
не ура ди мо оно што он же ли. Че сто имам ути сак да ни сам 
не зна шта хо ће. Од ре ђу је где ће ко да сед не, шта ће ко да 
ра ди, ко ће да га ку па, ка да ће да спа ва, шта ће да је де… Че
сто иш че ку јем ње го ву ре ак ци ју и бу квал но стре пим од ње. 
Стал но по ку ша вам да ре шим про блем раз го во ром, али се 
ни шта су штин ски не ме ња. По не кад мој муж из гу би жив це, 
по бе сни и из у да ра га по зад њи ци. Ја сам скло ни ја то ме да 
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не кон тро ли са но ви чем на ње га и да га про др му сам кад не 
знам шта ћу. Све то, ме ђу тим, ни ма ло не по ма же, а ми се 
осе ћа мо још го ре… Од у век сам же ле ла да имам дво је де це, 
а сад је два из др жа вам и са овим јед ним дететом. Не мо гу 
ни да за ми слим да их буде још…“ 

Са ња, ма ма тро го ди шњег Алек се

Ко је га зда у ва шој ку ћи? Га зда ве ро ват но ни је реч ко јом 
би сте же ле ли да опи ше те по зи ци ју би ло ког чла на сво је 
по ро ди це. Ипак, упра во та реч по не кад нај бо ље опи су је 
ре ал ност си ту а ци је и по де лу мо ћи у по ро ди ци: де те (мада 
ро ди те љима до пи ре тек до из над ко ле на) има ве ћу моћ 
од лу чи ва ња од ро ди те ља, иако су они ти ко ји уста ју у цик 
зо ре, спре ма ју до ру чак, иду на по сао, до во де га из вр ти ћа, 
јед ном реч ју – бри ну о том де те ту. Оно ме ко тај про блем с 
де те том не ма, опи са на си ту а ци ја мо жда из гле да ко мич но 
или као пре те ри ва ње, али ро ди те љи ко ји има ју ма ле дик
та то ре у ку ћи тач но зна ју ко ли ко та кво ста ње у по ро ди ци 
мо же да ис цр пљу је. Они стре пе од де те та зна ју ћи да и нај
ма ња сит ни ца мо же иза зва ти на пад бе са или сво је вољ но 
по на ша ње. Зна ју да ће на кра ју углав ном би ти она ко ка ко 
је де те од ре ди ло – ма ко ли ко се они са ми ло ше осе ћа ли, 
ма ко ли ко раз го ва ра ли с де те том, љу ти ли се на ње га, бе
сне ли, па чак и ако га уда ре. Без об зи ра на то да ли је реч о 
вре ме ну од ла ска на спа ва ње, о слат ки шу пре руч ка, од би
ја њу да се ску пе играч ке, спре ми кре вет, до ђе из ка фи ћа у 
до го во ре но вре ме, ро ди те љи ко ји се на ла зе у слич ним си
ту а ци ја ма не рет ко ди жу ру ке од уво ђе ња сво је де це у ред, 
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осе ћа ју ћи се из мо ре но и обес хра бре но; они се пи та ју има 
ли цео тај по ду хват сми сла и по не кад тра же оправ да ње у 
не ким раз ло зи ма ван са мих се бе (у де те то вом тем пе ра мен
ту, ло шем ути ца ју шко ле, ба ки и де ди ко ји су раз ма зи ли 
де те, ути ца ју еко ном ске кри зе, дру штва…). 

Ипак, тре ба има ти на уму оно су штин ско: Ако де те има 
власт у ва шој по ро ди ци, има је за то што сте му је ви, ро
ди те љи, да ли. До бра вест је сте то да оно што сте да ли 
мо же те и да уз ме те. И то не са мо на ва ше ве ли ко за до
вољ ство и олак ша ње већ – и за до бро бит ва шег де те та!
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PODELA MO]I U PORODICI

За ми сли те сво ју пра ба ку ка ко ју ри ва шег тро го ди шњег 
де ду по дво ри шту с ка ши чи цом у ру ци:  „Че кај, ни смо се 
та ко до го во ри ли! Са да је вре ме за ру чак, а по сле ћеш да се 
играш… Хај де, слу шај ма му! Ево, са мо је дан за ло гај за ку цу 
… па је дан за ма цу… Ни смо се та ко до го во ри ли!“ При том, 
она има још че тво ропе то ро де це, а не ма уси си вач, вешма
ши ну, ни ма ши ну за су до ве. За ми сли те он да свог чу кун де ду 
док му ва ша три на е сто го ди шња пра ба ка го во ри:  „Е баш ме 
бри га, баш не ћу да по ста вим сто за ру чак! Ви диш ваљ да 
да раз го ва рам с дру га ри цом!“ На рав но да та кве до га ђа је 
не мо же те да за ми сли те јер је та ко не што би ло не мо гу ће! 
До пре 3040 го ди на пи та ње о то ме ко од ре ђу је пра ви ла у 
по ро ди ци би ло је са свим не у ме сно јер је ро ди тељ ски ауто
ри тет био не при ко сно вен. 

Ве ро ват но не би сте же ле ли да се вре ме пло вом вра ти те 
у вре ме у ко јем су жи ве ли ва ша чу кун ба ка или пра де да (не 
са мо због то га што они ни су има ли вешма ши ну и ма ши ну 
за пра ње су до ва!) и не же ли те да вам де те љу би ру ку у знак 
по што ва ња, да вам пер си ра и сто ји мир но и гле да у под ако 
сте гнев ни. Ви же ли те нешто дру го: да с де те том има те то
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пао, бли зак и отво рен од нос. Ипак, по не кад, ка да са сво јим 
де те том је два из ла зи те на крај, по ми шља те да тра ди ци о
нал ни мо дел вас пи та ња мо жда и ни је био та ко лош.

За и ста, да ли је мо гу ће има ти с де те том то пао и бли зак 
од нос, од нос пун по ве ре ња, али да се ипак (углав ном) зна ко 
је у ку ћи ауто ри тет? И да ли је мо гу ће да ви бу де те тај ауто
ри тет? Ле па вест је да та ко не што је сте мо гу ће; она не та ко 
ле па вест гласи да та кво ста ње ни је не што што ће се ство ри
ти са мо од се бе. На ва ма, ро ди те љи ма, је сте да та кву вр сту 
од но са у по ро ди ци оства ри те у ме ри ко ја ће и ва ма и ва шем 
де те ту од го ва ра ти. То је сва ка ко мо гу ће, а што пре поч не те 
с по ста вља њем ства ри на њихово ме сто, би ће вам лак ше. 

Пре не го што до ђе мо до то га ка ко да по вра ти те или ус по
ста ви те ауто ри тет у по ро ди ци, за др жа ће мо се на сле де ћим 
пи та њи ма: Да ли је то уоп ште ва жно? И за што је то ва жно? 
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AUTORITET, MO] I UTICAJ

Ко је ов де ве ли ки, а ко је ов де ма ли?
Пи та ње пси хо ло га упу ће но то ком са ве то ва ња  

ро ди те љи ма и њи хо вом пе то го ди шњем ма ли ша ну,  
ко ји су прет ход но за мо љени да уста ну

Су шти на ро ди тељ ског ауто ри те та иста је као и код сва
ког дру гог ауто ри те та: реч је о над моћ но сти. Ва жно је ре ћи 
да пи та ње (над)мо ћи и ро ди тељ ског ауто ри те та ни је тек 
по вр шно пи та ње има-да-се-зна-ко-је-га зда, већ је то су
штин ски те мељ вас пи та ња. Не за о би ла зан аспект до брог 
ро ди тељ ства је сте ди сци пли но ва ње, а уко ли ко ро ди тељ 
не ма ауто ри тет, он не ма ни од го ва ра ју ћи ути цај на де те, те 
сто га ди сци пли но ва њем те шко мо же да се ба ви она ко ка ко 
је то по треб но. На рав но, ро ди тељ не ће на ме та ти сво ју во
љу де те ту са мо да би се по ста вио ауто ри та тив но, већ за то 
што у по је ди ним си ту а ци ја ма (у скла ду са уз ра стом и зре ло
шћу де те та) бо ље од де те та зна шта је до бро и по треб но за 
ње га, а шта ни је. Тре ба ли је сти слат ки ше не у ме ре но и пре 
руч ка, да ли је у ре ду уда ри ти не ко га, мо же ли се утич ни ца 
ис пи та ти ек се ром, да ли де те у че тр на е стој го ди ни мо же да 
оста не у про во ду с дру штвом до три ују тру, мо гу ли се из
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бе га ва ти до ма ћи за да ци … без број је си ту а ци ја с ко ји ма се 
ро ди те љи сва ко днев но су сре ћу, а у ко ји ма се су ко бља ва ју 
с де те то вом во љом и у којима мо ра ју ко ри сти ти ро ди тељ
ски ауто ри тет. Ако би пре пу сти ли де те ту да са мо од лу чу је, 
оно би се, крат ко роч но или ду го роч но гле да но, мо гло на
ћи у опа сним окол но сти ма или оним ко је би би ле штет
не по ње га. Де те, на рав но, из сво је пер спек ти ве то та ко 
не са гле да ва. Али жи вот но ис ку ство, зре лост и по зи ци ја 
у по ро ди ци на стра ни су ро ди те ља, па је он тај ко ји ће, са
гле да ва ју ћи си ту а ци ју, за кљу чи ти да ли је не ка кон крет на 
си ту а ци ја та ква да се де те ту мо же пре пу сти
ти од лу чи ва ње и у ко јој  му се ме ри оно 
може препустити, да ли ће мо жда 
би ти до во љан ком про мис или 
ће сам ро ди тељ до не ти од лу ку. 

Сто га, ако се вра ти мо на 
сам по че так овог по гла
вља и за пи та мо: Ко је 
ов де ве ли ки, а ко је 
ов де ма ли?, не ке ди
ле ме пре ста ју то да 
бу ду. Јед но став но, 
уло га и по зи ци ја ро
ди те ља је су та кве да 
ро ди тељ и де те не 
мо гу би ти рав но
прав ни у до но
ше њу од лу ка о 
то ме ко је је по на
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ша ње при хва тљи во, а ко је ни је. Па ни он да ка да се де те ту 
то не до па да.

По зи ци ја ро ди те ља у вре ме де те то вог ра ног де тињ ства 
(од ње го ве дру ге го ди не) не ли чи на по зи ци ју чла на пред
сед ни штва у ко јем су сви чла но ви (и де ца и ро ди те љи) јед
на ки и где вла да де мо кра ти ја. Та по зи ци ја ви ше ли чи на 
ме сто дик та то ра – бла гог и пу ног љу ба ви на рав но, али ипак 
дик та то ра. Пи та ња о то ме шта се мо же, а шта не, ко ја су пра
ви ла у по ро ди ци, а и ван ње, не тре ба да бу ду те ма оп ште 
рас пра ве, ди ску си је и пре го во ра. За што не до зво ља ва те 
де те ту од две го ди не да пр жи шниц ле или сед мо го ди шња
ку да во зи ауто мо бил? За то што де те то ме ни је до ра сло. 

Исти од го вор ва жи и за од лу чи ва ње о по жељ ним и не
по жељ ним об ли ци ма по на ша ња. Не мо же те оче ки ва ти да 
ће ваш дво го ди шњак зна ти ка ко тре ба да се по на ша у по
је ди ним си ту а ци ја ма, те да ће сам схва ти ти ка ко је нај бо ље 
да вас у су пер мар ке ту др жи за ру ку или да се не уда ља
ва пре ви ше од вас. Ако се с њим „до го во ри те“ да ће би ти 
по слу шан при ли ком ку по ви не, не мој те би ти раз о ча ра ни 
и љу ти уко ли ко он до го вор не бу де по што вао и уко ли ко 
поч не да тр чи уна о ко ло. Он (још) пој ма не ма о то ме шта је 
то до го вор за то што ни је до ра стао раз у ме ва њу све га оно га 
што до го вор под ра зу ме ва. На рав но, то не зна чи да тре ба 
да га пу сти те да јур ца уна о ко ло и оба ра кон зер ве, већ да 
је по треб но да упо тре би те не ку од так ти ка при ме ре ни јих 
ње го вом уз ра сту.

Уз вик јед не љу ти те ма ме при ву као је па жњу број них ку
па ца у хи пер мар ке ту. Усле ди ла је оштра при мед ба упу ће на 
де вој чи ци ко ја ни је има ла ви ше од дветри го ди не:  „Да се 
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ви ше ни је де си ло да ни си ту ка д по гле дам!“ И ста ри јој осо
би с не што шко ле би ло би по треб но ма ло ви ше вре ме на 
да схва ти шта је пи сац хтео да ка же, а са свим је ја сно да 
де те од три го ди не то ни у ком слу ча ју не мо же. По ред то га, 
оче ки ва ње да ће де те од три го ди не у про сто ру пре пу ном 
ша ре них ку ти ја, игра ча ка и слат ки ша по слу шно ићи за ма
мом са свим је не ре ал но. Сто га је увек по треб но да при ступ 
ди сци пли но ва њу, оче ки ва ња од де те та, као и из бор ме то де 
ди сци пли но ва ња, ро ди тељ при ла го ди не са мо де те то вом 
тем пе ра мен ту и тре нут ним окол но сти ма већ и уз ра сту и 
раз вој ним по тре ба ма и мо гућ но сти ма ма ли ша на. Тек та да 
мо же мо оче ки ва ти лак ше ус по ста вља ње пра ве ме ре ро ди
тељ ског ауто ри те та.

Не што што би под се ћа ло на де мо кра ти ју у по ро ди ци 
по ја вљу је се тек не ко ли ко го ди на ка сни је, то ком де те то
вог од ра ста ња, ка да му да је те све ви ше пра ва, у скла ду с 
ње го вим сна ла же њем са од го вор но сти ма, као и у за ви сно
сти од ње го вог уз ра ста и зре ло сти. По сте пе но с де те том 
иде те ка то ме да спо ља шњу (сво ју) кон тро лу пре ба цу је те 
на уну тра шњу (де те то ву). Де те на тај на чин са зре ва и раз ви
ја тзв. ви ше, сло же ни је функ ци је и де ло ве сво је лич но сти. 
Иако ни то ком ти неј џер ског уз ра ста де те та ва ша по ро ди
ца ни је са свим де мо крат ска, јер те шко да мо же да по сто ји 
пу на рав но прав ност до кле год ви фи нан сиј ски и на сва ки 
дру ги на чин по др жа ва те де те, та да се ипак под ра зу ме ва 
ува жа ва ње по тре ба и пра ва и ро ди те ља и де це, с тра же
њем ком про ми са и пре го ва ра њем. Ипак, у том сти за њу до 
де мо кра ти је фа зу „дик та ту ре“ (бла ге и во ђе не љу ба вљу) не 
мо же мо ни пре ско чи ти ни ти за о би ћи.
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