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СА ЖЕ ТАК: У ра ду су из не ти ре зул та ти ис тра жи ва ња у ко ме је уче-
ство ва ло 29 сту де на та за вр шних го ди на При род но-ма те ма тич ког (смер 
Ге о гра фи ја), Прав ног и Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду. У три фо кус гру пе је раз го ва ра но о то ме ка ко сту ден ти до жи вља ва-
ју ста ри је осо бе, ко је су им пр ве асо ци ја ци је ве за не за ста рост. Тра же ни 
су и од го во ри на пи та ње да ли су они све сни ка рак те ри сти ка тре ћег жи-
вот ног до ба, од но сно ка ква су њи хо ва лич на ис ку ства са они ма ко ји има ју 
ви ше го ди на, али и раз ми шља ња де во ја ка и мла ди ћа о соп стве ном ста ре-
њу и се би као ста ром ли цу. Од го во ри сту де на та ука зу ју да ве ћи на њих има 
ро ман тич ну сли ку о соп стве ној ста ро сти и исто вре ме но ви ше не га тив них 
сте ре о ти па и пред ра су да о ста ри ји ма из окру же ња ко ји ма су рет ко по др-
шка. Оту да је ва жно де ло ва ти ка раз у ме ва њу из ме ђу мла ђих и ста ри јих у 
дру штву ко је је ста ро, као што су Вој во ди на и це ла Ср би ја. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: сту ден ти, ста рост, ста ри ји, ста во ви, Вој во ди на

УВОД

Ста нов ни штво АП Вој во ди на спа да у из ра зи то ста ре по пу ла ци је. 
Ста ре ње ста нов ни штва је ин тен зи ви ра но у 21. ве ку. Глав ни узрок је ни зак 
и опа да ју ћи ни во фер ти ли те та као и све ма њи број жи во ро ђе не де це. Тако 
је у 2020. го ди ни за бе ле жен нај ма њи број жи во ро ђе них од 1947, го ди не ко ја 
је пр ва би ла до ступ на за по дат ке Вој во ди не [РЗС 2008: 66–67; РЗС 2020: 



54–56; РЗС 2021: 1]. Пре ма про це на ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку 
сре ди ном 2020. го ди не би ло је 370 хи ља да ли ца ста рих 65 и ви ше го ди на 
или 20% укуп ног ста нов ни штва. Број ли ца ста ри јих од 65 го ди на био је 
ве ћи од бро ја мла ђих од 20 го ди на. Ко е фи ци је нат за ви сно сти ста ри јег 
ста нов ни штва, што је од нос из ме ђу укуп ног бро ја ста ри јих осо ба (ста ро-
сти 65 и ви ше) на 100 ли ца рад ног уз ра ста (од 20 до 64), из но сио је 33. Исте 
го ди не, про сеч на ста рост ста нов ни штва до сти гла је 43 го ди не.1 Има ју ћи 
у ви ду да је Вој во ди на еми гра ци о но под руч је, под вла чи мо да је ствар на 
ста ро сна струк ту ра још не по вољ ни ја јер про це не Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку не укљу чу ју спољ не ми гра ци је. 

Сре ди ном ве ка АП Вој во ди на би ће ма ло број ни ја и де мо граф ски ста-
ри ја не го 2020. То до бро илу стру је на лаз оче ки ва ног сце на ри ја ко ји је 
за сно ван на ре зул та ти ма про јек ци ја под усло вом да се на ста ве трен до ви 
ком по нен ти по пу ла ци о не ди на ми ке у скла ду са ак ту ел ним ем пи риј ским 
на ла зи ма и те о риј ским уви ди ма о вред но сти ко е фи ци јен та за ви сно сти 
ста ри јег ста нов ни штва ко ја ће из но си ти 54 у 2050. го ди ни [Nikitović 2019: 
67, 69]. Про јек ци је ста нов ни штва су ра ђе не на осно ву са да шње де фи ни ци-
је пре ма ко јој је осо ба ко ја има 65 и ви ше го ди на ста ро ли це. Отво ре но је 
пи та ње да ли ће кон цепт ве зан за го ди не ка да се не ка осо ба сма тра ста ром 
би ти из ме њен у де це ни ја ма ко је сле де. Већ ду го и кон ти ну и ра но, де мо гра-
фи ко ји се ба ве ста ре њем ста нов ни штва за ла жу се за про ме ну де фи ни-
ци је ста ре осо бе у сми слу по ме ра ња гра ни це ка ду бљој ста ро сти [Gi er veld 
2001: 105–106; Oga wa 2004: 124; Fal king ham 2016: 3], има ју ћи у ви ду тренд 
по ве ћа ња оче ки ва ног тра ја ња жи во та и ви тал но сти у ви шим го ди на ма. 
Тре ба под се ти ти да се до кра ја 1980-их ста ром осо бом сма тра ла она ко ја 
има 60 и ви ше го ди на. 

Ста ре ње ста нов ни штва је убе дљи во из дво је но као нај ве ћи по пу ла ци-
о ни иза зов Ср би је и бит на ис тра жи вач ка те ма од стра не ин тер вју и са них 
срп ских де мо гра фа [Rašević 2013: 47]. Та ко ђе, у ис тра жи ва њу ко је је спро-
ве ла Ме ђу на род на уни ја за про у ча ва ње ста нов ни штва о ста во ви ма сво јих 
чла но ва, утвр ђен је ви сок ни во са гла сно сти у де мо граф ској за јед ни ци да 
је по пу ла ци о но ста ре ње нај зна чај ни ји де мо граф ски про блем свет ске по-
пу ла ци је и нај зна чај ни ја те ма за про у ча ва ње у на ред ним де це ни ја ма [Van 
Da len and Hen kens 2012: 369]. Ви сок ни во кон сен зу са по овом пи та њу 
ре зул тат је, пре све га, уо ча ва ња ма кро по сле ди ца ста ре ња ста нов ни штва 
раз ли чи те при ро де. Од про ме не ко лек тив ног си сте ма вред но сти и психо-
ло ги је, пре ко но вих од но са ме ђу ге не ра ци ја ма, отва ра ња род ног пи та ња 
у ста ром дру штву, дру га чи јих усло ва жи во та, ра да и ста но ва ња, до пове-
ћа них зах те ва за здрав стве ном и со ци јал ном за шти том, при ти са ка на пен-
зи о не фон до ве и иза зо ва ко ји се по ста вља ју пред тр жи ште ра да и еко номију 
уоп ште [Рашевић 2009: 94]. Мно ги иза зо ви се по ста вља ју и пред по је дин-
ца у усло ви ма све ду жег жи вље ња и ве за ни су за цео жи вот ни ци клус.

Ак тив но ста ре ње је те о риј ски и по ли тич ки ори јен ти сан кон цепт ко ји 
је, чи ни се, до са да нај бо љи од го вор на иза зо ве ко ји се по ста вља ју пред 

1 Про це на о бро ју ли ца по ста ро сти у 2020. го ди ни до би је на је за по тре бе овог ра да од 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку (на упит).
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др жа ву и по је дин ца у усло ви ма де мо граф ског ста ре ња и све ду жег жи-
во та, јер за до во ља ва и со ци јал не по тре бе и ин ди ви ду ал не аспи ра ци је 
[A vra mov and Ma sko va 2003: 23]. Реч ак тив но се од но си на кон ти ну и ра но 
уче шће ста ри јих у со ци јал ним, еко ном ским, кул тур ним, ду хов ним и гра-
ђан ским ак тив но сти ма дру штва, а не са мо за др жа ва ње њи хо ве рад не спо-
соб но сти и фи зич ке по кре тљи во сти, има ју ћи у ви ду фун да мен тал не људ ске 
вред но сти и пра ва као што су здра вље, еко ном ска не за ви сност, си гур ност 
и уче шће у дру штве ним ак тив но сти ма [WHO 2002: 12]. Кон цепт је за сно-
ван на су зби ја њу ри зи ка раз ли чи те при ро де на ми кро- и ма кро-ни воу у 
ци љу омо гу ћа ва ња бо љег ква ли те та жи во та у тре ћем жи вот ном до бу и 
ве ћег до при но са ста ри јих еко ном ској и со ци јал ној до бро би ти дру штва у 
скла ду са по тре ба ма, же ља ма и мо гућ но сти ма ста рог ли ца. Слич не, мада 
са др жин ски уже, по ста вље не су те о ри је здра вог ста ре ња, успе шног ста-
ре ња и про дук тив ног ста ре ња. 

Ин декс ак тив ног ста ре ња је ана ли тич ки ин стру мент за ева лу а ци ју 
спро во ђе ња мул ти ди мен зи о нал ног кон цеп та ак тив ног ста ре ња. Он је 
ком по зит ног ти па и са др жи 22 ин ди ка то ра из че ти ри сфе ре: за по сле ност; 
уче шће у за јед ни ци; не за ви сно, здра во и без бед но жи вље ње; ка па ци тет 
за ак тив но ста ре ње ко ји је ком би на ци ја ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка 
и фак то ра сре ди не. Ње го ва вред ност у Евро пи из но си ла је око тре ћи не 
по тен ци јал ног мак си му ма и кре та ла се у ра спо ну од 28 до 47 [U NE CE 
2019: 7]. Пре ма по след њим до ступ ним по да ци ма, ко ји се од но се на 2014. 
го ди ну, вред ност овог ин дек са у Ср би ји про це ње на је на 29 од 100 [U NE-
CE 2016: 2]. На ве де не вред но сти ин дек са ука зу ју да по сто ји ја сан про стор 
зa ефи ка сни је спро во ђе ње кон цеп та ак тив ног ста ре ња у мно гим зе мља ма, 
укљу чу ју ћи и Ср би ју. Ин декс ни је про це њен на ре ги о нал ном ни воу у 
Ср би ји. 

Успе шна ре а ли за ци ја кон цеп та ак тив ног ста ре ња тра жи на пор држа-
ве и по је дин ца, то јест за јед нич ку од го вор ност у ни зу сфе ра и од ре ђе не 
пред у сло ве. Пр ви пред у слов је про ме на мно го број них сте ре о ти па, пред-
ра су да и по гре шних уве ре ња ве за них за ста ре ње и ста рост. Бит но је под-
ву ћи да пер цеп ци ја ста ре ња не пра ти раз вој би о ло ги је ста ре ња у мо дер ној 
кул ту ри [Qli qu et and Avra mov 2018: 246]. Здрав жи вот, до жи вот но уче ње, 
пре у зи ма ње ак тив не уло ге у жи во ту и лич не од го вор но сти за соп стве но 
би ти са ње су не ки од ва жних им пе ра ти ва ко ји се по ста вља ју пред је дин ку 
у са вре ме но до ба. Оту да је бит но укљу чи ти раз ми шља ње о тре ћем и че-
твр том жи вот ном до бу у ин ди ви ду ал ни си стем вред но сти, ци ље ве, страте-
ги је и по на ша ња. Оба на ве де на пред у сло ва су ва жна за ме ђу ге не ра циј ско 
раз у ме ва ње, со ли дар ност и тран сфер. То је ста ро етич ко пи та ње, осно ва 
здра вих од но са и ба за ко хе зи је сва ке за јед ни це.

ПРЕ ГЛЕД ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ

Ан ке та о ге не ра ци ја ма и ро ду се спро во ди у ин ду стриј ским зе мља ма 
под окри љем Еко ном ске ко ми си је Ује ди ње них на ци ја за Евро пу од 2000. 
го ди не. Ис тра жи ва ње је обим но, са др жи пре ко 500 оба ве зних пи та ња 



290

ве за них за де се так те ма, и лон ги ту ди нал ног је ка рак те ра; исти ис пи тани ци 
ста ро сти 18–49 го ди на на по чет ку ан ке те оста ју у фо ку су у три та ла са са 
раз ма ком од три го ди не. Јед на од те ма ан ке те је ме ђу ге не ра циј ско раз у ме-
ва ње, со ли дар ност и тран сфер. По да ци су до ступ ни до ми кро-ни воа [Ga ljak 
2019: 114]. Бит на пред ност овог ис тра жи ва ња је до би ја ње но вих уви да у 
по је ди нач не те ме, али и мо гућ ност њи хо вог са гле да ва ња у ши рој пер спек-
ти ви пу тем укр шта ња раз ли чи тих по да та ка и уо ча ва ња трен до ва. Ме ђу тим, 
ан ке та у Ср би ји, за раз ли ку од пре ко два де сет др жа ва у све ту, ни је ре а ли-
зо ва на. Европ ско дру штве но ис тра жи ва ње ко је је по пр ви пут спро ве де но 
у Ср би ји 2018. го ди не ни је укљу чи ло пи та ње о од но су ме ђу ге не ра ци ја ма. 
Оту да ће мо да ти пре глед на ла за ис тра жи ва ња ре ле вант них за од нос мла дих 
пре ма ста ре њу и ста ри ма ре а ли зо ва них на ма лом узор ку. У фо ку су су нам 
ис тра жи ва ња ко ја су спро ве де на у Ср би ји, ве ру ју ћи да је за ово пи та ње 
би тан еко ном ски и со ци о кул тур ни кон текст у ко ме су ре а ли зо ва на. 

Ис тра жи ва чи се сла жу да се ста во ви о ста ри ма ра но фор ми ра ју то ком 
жи во та и да је бит но ис пи ти ва ње ста во ва де це пре ма ста ри ма и њи хо вих 
про ме на то ком од ра ста ња због бо љег раз у ме ва ња ме ха ни за ма на стан ка 
[Ћировић 2013: 27–28]. Оту да пред ста вља мо на ла зе ис тра жи вач ког ти ма 
Ин сти ту та за пе да го шка ис тра жи ва ња из Бе о гра да у ко ме је уче ство ва ло 
145 де це оба по ла (64 де це са 10 го ди на и 81 де те са 14 го ди на). У ис тра жи-
ва њу су при ме ње ни раз ли чи ти ин стру мен ти за ме ре ње ста во ва о ста ри-
ма. По да ци сту ди је ука зу ју да то ком од ра ста ња ста во ви пре ма ста ри ји ма 
по ста ју не га тив ни ји, што ис тра жи ва чи об ја шња ва ју ког ни тив но-раз вој-
ним про ме на ма ко је до во де до ди фе рен ци ра ни јих ста во ва, су о ча ва њем 
адо ле сце на та са соп стве ним ста ре њем и смрт но шћу. Утвр ђе но је и да 
де ца и адо ле сцен ти ко ји жи ве на се лу има ју не га тив ни је ста во ве о ста ри-
ма и у том сми слу ау то ри под вла че да се на лаз мо же об ја сни ти ни жим 
еко ном ским ста ту сом по ро ди це на се лу у од но су на град ску по ро ди цу 
[Ћировић и др. 2012: 9–12].

По сто ја ње ре ал не сли ке о пред но сти ма и не до ста ци ма мла дих, сре-
до веч них и ста ри јих љу ди је ва жно за ус по ста вља ње ме ђу ге не ра циј ског 
раз у ме ва ња. Ње но фор ми ра ње под ра зу ме ва и по сле дич но раз ми шља ње 
о раз ли чи тим по тре ба ма у по је ди ним жи вот ним фа за ма по је дин ца и на-
чи ни ма да им се иза ђе у су срет у со ци јал ним кон так ти ма, по ро ди ци и 
дру штву. Оту да су по себ но ва жни на ла зи до би је ни у ис тра жи ва њу ко је 
је об у хва ти ло пре ко че ти ри сто ти не ис пи та ни ка уз ра ста од 10 до 20 го-
ди на. Основ ни циљ ис тра жи ва ња био је да утвр ди ста во ве мла дих пре ма 
по тре ба ма по пу ла ци је ста рих у раз ли чи тим кон тек сти ма као што су по-
ро ди ца, здрав стве ни и обра зов ни си стем и си сте ми со ци јал не за шти те и 
кул тур не по др шке. По да ци по ка зу ју да по сто ји рас про стра ње но не ра зу-
ме ва ње мла дих пре ма раз ли чи тим по тре ба ма ста ри јих, по себ но у доб ној 
гру пи ис пи та ни ка 13–17 го ди на у окви ру ко је чак 67% ан ке ти ра них сма-
тра да су оне ма ње ва жне у од но су на по тре бе дру гих ста ро сних гру па и 
у до вољ ној ме ри за до во ље не од стра не дру штва [Марић 2012: 13]. 

У за кључ ку ем пи риј ског ис тра жи ва ња о до ми на ци ји не га тив них ста-
во ва мла дих пре ма ста ри ма, ау то ри на гла ша ва ју да су они у скла ду са 
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по да ци ма прет ход них ре ле вант них сту ди ја [Ћировић и др. 2012: 10]. У том 
сми слу ис ти че мо при каз сту ди ја о ре ла ци ји мла дих пре ма ста ри ма у на шој 
сре ди ни [Марић 2017: 59–74], син те зу на ла за ис тра жи ва ња спро ве де них у 
раз ли чи тим по пу ла ци ја ма о при ро ди и раз во ју де чи јих ста во ва пре ма ста-
ри ма и ста ре њу спро ве де них у пе ри о ду од че ти ри де це ни је [Ћировић 2013: 
27–47], као и на во ђе ње пред ста ва о ста ри ма у са вре ме ном дру штву, укљу-
чу ју ћи и оне ко је при па да ју ге не ра ци ји мла дих [Миланков 2011: 49–64]. 
Но ви ја те о риј ска раз ма тра ња на пе тост из ме ђу мла дих и ста рих об ја шња-
ва ју се бор бом за ре сур се [Камерер 2013: 67] или кул тур ном усло вље но шћу 
[Немањић 2013: 5] или се, пак, кон фликт на ре ла ци ји мла ди–ста ри ви ди 
као по ли тич ка кон струк ци ја ко ја тре ба да скре не па жњу са струк ту рал них 
пре пре ка до сти за њу оп ште при хва ће них вред но сти [Љубичић 2013: 25]. 

Спро ве де но је и јед но спе ци фич но ис тра жи ва ње ква ли та тив ног типа 
о ста ре њу и ста ро сти у бе о град ској по пу ла ци ји. Ин тер вју и са но је осам 
же на и се дам му шка ра ца ста рих из ме ђу 29 и 92 го ди не. Ста ри ји ис пи та-
ни ци су по де ли ли са ау тор ком сво ја раз ми шља ња и раз ми шља ња дру гих 
ста рих осо ба из окру же ња, а мла ђи ис пи та ни ци су из но си ли сво је ста во-
ве и ста во ве сво је ге не ра ци је пре ма ста ри ји ма. Ана ли за раз го во ра је, 
из ме ђу оста лог, по ка за ла по сто ја ње ду бо ко уко ре ње них пред ста ва о ста-
ро сти ме ђу мла ди ма, ко је не од го ва ра ју ствар но сти. На при мер, да је страх 
од смр ти ве о ма при су тан код ста рих же на и му шка ра ца и да су они оку-
пи ра ни њи ме. Но, ин тер вју и са ни нај ста ри ји ис пи та ни ци у овом ис тра-
жи ва њу не са мо да се не бо је смр ти, већ смрт до жи вља ва ју као сми ре ње. 
Или, ма да се ста ри љу ди че сто ка рак те ри шу као се бич ни и пре ви ше кри-
тич ни, ис пи та ни ци сред њих го ди на и они ста ри ји сма тра ју да се с го ди-
на ма ме ња ју осо би не лич но сти, да су се они са ми про ме ни ли, но про ме не 
су раз ли чи те од по је дин ца до по је дин ца [Ko ma ti na 2003: 155–156]. На ве-
ден на лаз ука зу је и на хе те ро ге ност гру пе ста рих. 

На кра ју из не тог пре гле да ли те ра ту ре ис ти че мо да од нос мла дих 
пре ма ста ри ји ма ни је че ста ис тра жи вач ка те ма. То је утвр дио и Нел сон 
2002. го ди не об ја шња ва ју ћи ову кон ста та ци ју да су пред ра су де и сте рео-
ти пи пре ма ста ри ма при хва тљи ви ји за дру штво, у по ре ђе њу са не га тив ним 
ста во ви ма ве за ним за пол и ра су [према Cli qu et 2010: 164]. Исто вре ме но, 
пред ста вље на ем пи риј ска ис тра жи ва ња ко ја су спро ве де на у Ср би ји ни-
су би ла ре пре зен та тив ног ти па. Но, ау то ри ко ји су их ре а ли зо ва ли то су 
чи ни ли из угла раз ли чи тих на уч них ди сци пли на што омо гу ћа ва да се 
до би је ши ри увид. Та ко ђе, ни су отво ри ла те му ста во ва мла дих пре ма 
соп стве ном ста ре њу. Па ра лел на про у ча ва ња од но са ста ри јих пре ма мла-
ди ма у на шој сре ди ни, ко ли ко нам је по зна то, ни су спро ве де на. И ова 
ис тра жи вач ка те ма је ва жна да би се од го во ри ло на низ пи та ња бит них 
за ме ђу ге не ра циј ско раз у ме ва ње. 

ЦИЉ И МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва ња био је да утвр ди раз ми шља ња сту де на та о старо-
сти и ста ри јим осо ба ма, укљу чу ју ћи и соп стве но ста ре ње. У том сми слу 
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раз го ва ра но је са сту ден ти ма три раз ли чи та фа кул те та Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду. Фо ку сгруп ним ис тра жи ва њем су об у хва ће ни сту ден ти При-
род но-ма те ма тич ког фа кул те та (смер Ге о гра фи ја), Прав ног фа кул те та и 
Ме ди цин ског фа кул те та. Сту ден ти ге о гра фи је су иза бра ни за раз го вор, 
по што про грам сту ди ја об у хва та фе но мен ста ре ња ста нов ни штва и пита-
ња по пу ла ци о не по ли ти ке. Бу ду ћи прав ни ци су укљу че ни у ис тра жи ва-
ње јер се то ком сту ди ја су сре ћу са пи та њи ма људ ских пра ва и по ло жа ја 
ста ри јих у дру штву, а сту ден ти Ме ди цин ског фа кул те та због су о ча ва ња 
са иза зо ви ма ста ре ња и ста ро сти у окви ру раз ли чи тих пред ме та на пре-
да ва њи ма и ве жба ма. Сви они сте че на зна ња при ме њива ће у свом сва ко-
днев ном ра ду, а по не ко и при де фи ни са њу ре ле вант ног стра те шког и за-
кон ског окви ра. 

Иза бран је фо ку сгруп ни ис тра жи вач ки ме тод за при ку пља ње ци ља-
них оп сер ва ци ја сту де на та. Нај ва жни ја пред ност овог ква ли та тив ног 
ме то да је што уче сни ци то ком раз го во ра обра зла жу и бра не, а не из но се 
са мо сво је ста во ве. Бит на осо би на ме то да је да се ана ли за ре зул та та раз-
го во ра до ми нант но ба зи ра на са гле да ва њу вер бал них ис ка за, али узи ма 
у об зир и не вер бал не из ра зе уче сни ка фо кус гру пе [Đurić 2005: 5–6]. Ре а-
ли зо ва не су три фо кус гру пе на сва ком од иза бра них фа кул те та са сту ден-
ти ма за вр шних го ди на ко ји су се са ми при ја ви ли да уче ству ју у раз го во-
ру на те му ста ре ња и ста ро сти. Укуп но је уче ство ва ло 29 уче сни ка, 9 
сту де на та оба по ла При род но-ма те ма тич ког фа кул те та (смер Ге о гра фи ја) 
и по 10 сту де на та оба по ла Прав ног и Ме ди цин ског фа кул те та. Ис тра жи-
ва ње је ре а ли зо ва но то ком но вем бра ме се ца 2018. го ди не. Вре ме тра ја ња 
раз го во ра по фо кус гру пи би ло је ујед на че но, из но си ло је око 60 ми ну та. 
Раз го во ри су сни ма ни да би се на пра вио тран скрипт ди ску си је о че му су 
уче сни ци гру пе уна пред оба ве ште ни. 

Раз го во ру у сва кој фо кус гру пи је прет хо ди ло крат ко пред ста вља ње 
мо де ра то ра, ау то ра ис тра жи ва ња и ово га ра да, не по сред ног ци ља раз го-
во ра и по на ша ња у фо кус гру пи. За тим је во ђе на усред сре ђе на ди ску си ја 
на осно ву пет уна пред при пре мље них пи та ња у скла ду са ци љем ис тра-
жи ва ња. Раз го ва ра но је о то ме ка ко сту ден ти до жи вља ва ју ста ри је осо бе, 
ко је су им пр ве асо ци ја ци је ве за не за ста рост, те да се до би ју од го во ри 
на пи та ње да ли су они све сни ка рак те ри сти ка тре ћег жи вот ног до ба, 
од но сно да се за бе ле же њи хо ва лич на ис ку ства са они ма ко ји има ју ви ше 
го ди на, али и раз ми шља ња де во ја ка и мла ди ћа о соп стве ном ста ре њу и 
се би као ста ром ли цу. Ди ску си је у ма лим гру па ма су про те кле у до број 
ат мос фе ри ко ја је омо гу ћа ва ла отво ре ну раз ме ну ми шље ња уз ува жа ва-
ње раз ли чи тих ста во ва. За кљу чак је да су сту ден ти би ли ви ше у со ци-
јал ној ин тер ак ци ји јед ни са дру ги ма не го са мо де ра то ром раз го во ра. 

АНА ЛИ ЗА РЕ ЗУЛ ТА ТА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА  
СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

При ка за ће мо син те зу на ла за до би је них у све три фо кус гру пе по 
пи та њи ма. По ред то га на ве шће мо не ка од за бе ле же них раз ми шља ња 
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сту дент ки ња и сту де на та у окви ру сва ке те ме. Иза бра ли смо ка рак те ри-
стичне од го во ре ко ји од сли ка ва ју ве ћин ско или из дво је но ми шље ње, или 
су пак, по себ но ути ца ли на раз го вор у гру пи. Под на сло ви овог по гла вља 
ра да од го ва ра ју пи та њи ма ко ја су по ста вље на у фо ку сгруп ном ис тра жи-
ва њу. Пи та ња су, ка ко је већ ис так ну то, би ла уна пред де фи ни са на у скла ду 
са ис тра жи вач ким ци љем. До би је ни на ла зи су ди ску то ва ни са раз ли чи тих 
аспе ка та од те о риј ских раз ми шља ња и ем пи риј ских на ла за, до пре по ру-
ка и про гра ма о бо љем ме ђу ге не ра циј ском раз у ме ва њу ко ји се на ме ћу за 
спро во ђе ње. 

Ка рак те ри сти ке ко је од ре ђу ју да је осо ба ста ра 

Нај ве ћи број уче сни ка у ис тра жи ва њу ста ром осо бом сма тра ју ону 
ко ја има 60 и ви ше го ди на или 65 и ви ше го ди на. „Уни вер зал но ме ри ло су 
го ди не. Све оста ло је су бјек тив но и ва ри ја бил но” из ја вио је сту дент Прав-
ног фа кул те та. У две од три одр жа не фо кус гру пе, у раз го во ру са сту ден-
ти ма Ме ди цин ског и Прав ног фа кул те та, на ве ден је при мер поп зве зде 
Ма до не као ре дак из у зе так од пра ви ла да го ди не де фи ни шу ста ру осо бу. 

Ме ђу тим по ред го ди на, сту ден ти су на ве ли да ста ру осо бу од ре ђу је 
и фи зич ка не ак тив ност, ло ше здрав стве но ста ње, па сив ност, не до ста так 
кре а тив но сти, тра ди ци о нал ни ста во ви, као и не при хва та ње мо дер них 
тех но ло ги ја. Из дво јио се са мо је дан од го вор на по ста вље но пи та ње. На-
и ме, сту дент ки ња Прав ног фа кул те та на ве ла је да је „му дрост основ на 
осо би на ста ро сти”. 

Не ко ли ко уче сни ка у ис тра жи ва њу сло жи ло се да је бит на фи нан сиј-
ска си ту а ци ја по је дин ца јер сма тра ју да си ро ма штво до да је го ди не би о-
ло шкој ста ро сти, док их до бро ма те ри јал но ста ње сма њу је. У том сми слу 
је под ву че но ка ко не до ста так ма те ри јал них сред ста ва, ко ји обе ле жа ва 
ста рост ве ћи не љу ди у Ср би ји, чи ни да су они у ло ши јем фи зич ком и 
пси хич ком ста њу од сво јих вр шња ка у раз ви је ним зе мља ма. 

Пр ва асо ци ја ци ја ве за на за ста рост и ста ре љу де

Сла бост, не моћ, по ни же ње, че ка ње пен зи је, гла сач ка ма ши на, страх 
од смр ти и смрт су би ле нај че шће пр ве асо ци ја ци је ве за не за ста рост уче-
сни ка у фо ку сгруп ном ис тра жи ва њу. По ред до ми нант но не га тив них, забе-
ле же на је и асо ци ја ци ја дру га чи је, лич не, при ро де. „Ми ло ли це мо је ба ке” 
и „Мо ја ба ка и мој де да” су од го во ри ле сту дент ки ње При род но-ма те ма тич-
ког фа кул те та (смер Ге о гра фи ја), од но сно сту дент ки ња Прав ног фа кул-
те та на ово пи та ње. Код не ма лог бро ја сту де на та пр ве су асо ци ја ци је на 
ста рост се да ко са и бо ре на ли цу. Ду жи спон та ни раз го вор у фо кус група-
ма во ђен је око асо ци ја ци је да су ста ри љу ди по ни же ни и да су гла сач ка 
ма ши на. 

Бу ду ћи ле ка ри бур но су обра зла га ли став о не до сто јан стве ној ста-
ро сти. Они је ве зу ју за Ср би ју и на чин функ ци о ни са ња пен зи о ног и здрав-
стве ног си сте ма. Све сни су да се пен зи о ни фонд пу ни за ра да ма за по сле них 
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и, ве ру ју, за ду жи ва њем др жа ве. Исто вре ме но су им по зна ти сви про бле ми 
оства ри ва ња здрав стве не за шти те у Ср би ји, по го то во за ста ри је су гра ђа не. 
У том сми слу на во ди мо не ке од из ја ва: „Пен зи о не ри жи ве од ми ло сти ње 
у ви ду пен зи је и то ло ше жи ве” и „Ка ко пен зи о нер да пла ти ди јаг но сти ку 
у при ват ној прак си од сво је ма ле пен зи је”. 

У све три фо кус гру пе су ди ску то ва ни ути ца ји ста ро сне струк ту ре 
по пу ла ци је на ре зул тат из бо ра у Ср би ји, али и по бе ду До нал да Трам па 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и из два ја ње Ве ли ке Бри та ни је из 
Европ ске уни је. Под ву че на је од го вор ност ста ри јих ко ји гла са ју на из бо-
ри ма има ју ћи у ви ду сво је по тре бе, а не по тре бе мла ђих. Чак је раз ма тра-
но да ли љу ди по сле од ре ђе них го ди на тре ба да има ју пра во гла са, по го-
то во исту вред ност гла са као они о чи јој бу дућ но сти се од лу чу је. „Ве руј те 
про фе сор ка, већ ду го став ве ћи не тви те ра ша је да ста ри ја ге не ра ци ја не 
мо же да од лу чу је о бу дућ но сти оних ко јих ра де или нас мла дих”, из ја вио 
је у том кон тек сту сту дент При род но-ма те ма тич ког фа кул те та (смер Гео-
гра фи ја).

Пред но сти и огра ни че ња тре ћег жи вот ног до ба

Кон зи стент но од го во ри ма на пр ва два пи та ња, уче сни ци у ис тра жи-
ва њу су пре све га на во ди ли огра ни че ња оних ко ји има ју из ме ђу 65 и 74 
го ди не ве за на за ло ше здра вље и сма ње ну фи зич ку сна гу. С дру ге стра не, 
ве ли ко ис ку ство и до вољ но вре ме на за за до во ље ње сво јих по тре ба као и 
за по ро дич ни жи вот су нај че шће ис ти ца не пред но сти тре ћег жи вот ног 
до ба. Сту дент Ме ди цин ског фа кул те та је из ја вио да је нај ве ћа пред ност 
ста ри јих љу ди „сло бо да од при ти са ка раз ли чи те вр сте као што су рад, 
уче ње и из др жа ва ње по ро ди це”. Је дан уче сник, бу ду ћи прав ник, ко мен-
та ри шу ћи из ја ве дру гих да су ис ку ство и сло бод но вре ме пред ност ге не-
ра ци је ста рих, под ву као је да они то не мо гу да ис ко ри сте јер су „без 
енер ги је и де мент ни”. Не ко ли ко сту де на та је ба на ли зо ва ло пред но сти у 
ста ро сти на во де ћи да ста ри ји се де у град ском пре во зу „та ко што са задо-
вољ ством ди жу све нас у ау то бу су”, има ју по пу сте при ку по ви ни и чак 
не мо гу да до би ју за твор ску ка зну за озби љан пре кр шај. 

Од го во ри сту де на та на пи та ња ве за на за фак то ре ко ји од ре ђу ју ста-
ру осо бу, пр ве асо ци ја ци је ве за не за ста рост као и њи хо во ви ђе ње о пред-
но сти ма и огра ни че њи ма тре ћег жи вот ног до ба ука зу ју на ра ши ре ност 
пред ра су да и сте ре о ти па раз ли чи те при ро де. До ми на ци ја из ло же не пер-
цеп ци је ста ре ња и ста ри јих ни је оче ки ва на, об зи ром на из бор уче сни ка 
ис тра жи ва ња за ко је се прет по ста вља ло да ће ова пи та ња раз ма тра ти из 
дру га чи је пер спек ти ве у од но су на сво је вр шња ке. Ис пи та ни ци ста ре 
љу де нај че шће до жи вља ва ју као ма ње вред не у од но су на оста ле ста ро сне 
гру пе, пре све га због фи зич ке сла бо сти и бо ле сти. Не ки од наве де них 
од го во ра по твр ди ли су већ из ло же не те о риј ске кон цеп те о по ре клу не га-
тив них ста во ва о ста ри ји ма услед су о ча ва ња мла дих са мо гућ но шћу (из-
ве сно шћу) соп стве не смр ти (не ма лом бро ју сту де на та страх од смр ти или 
смрт би ла је пр ва асо ци ја ци ја на ста рост) и/или пак ме ђу ге не ра циј ске бор бе 
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за ре сур се (ис по ље но у ди ску си ји око ре зул та та из бо ра и пра ва гла са на 
из бо ри ма). Обра зо ва ни мла ди уоп ште не раз ми шља ју да су ста ри ји хе-
те ро ге на гру па. Та ко ђе, тре ба по себ но ис та ћи да је за бе ле же на не ка вр ста 
от по ра пре ма ста ри ји ма код по је ди них уче сни ка у ис тра жи ва њу. 

По моћ ста ри ји ма у окру же њу и по моћ од ста ри јих

Ве ли ки број сте ре о ти па и пред ра су да ко ји је за бе ле жен у од го во ри ма 
на прет ход на пи та ња по ти че од не та ко че стих кон та ка та мла дих са ста-
ри ји ма у окру же њу. У раз го во ру су са мо два уче сни ка на ве ла пру жа ње 
по мо ћи ста ри ји ма ко ји им ни су чла но ви по ро ди це: ком ши ни ци при ли ком 
исе ље ња, од но сно по вре ме но ста но дав ки око од ла ска у про дав ни цу. Из-
не та су, ме ђу тим, ис ку ства њи хо вих дру го ва чи ја је же ља да по мог ну ста-
ри ји ма по гре шно схва ће на. Сту дент ки ња Ме ди цин ског фа кул те та је чак 
из ја ви ла да има јед ног ста рог ком ши ју, „али де да је су пер, здра ви ји је од 
ме не, ра ди ба шту по цео дан ис пред згра де”. По моћ од ста ри јих из окру-
же ња не тра же, али ве ру ју да би је до би ли ка да би то био у пи та њу не ки 
уо би ча јен вид по др шке. На ве де ни од го во ри ука зу ју на по тре бу за спро во-
ђе њем ак ци ја у Ср би ји у окви ру ко јих осо бе раз ли чи тих ге не ра ци ја по-
ма жу јед ни дру ги ма при че му би мо гла би ти од ко ри сти ис ку ства дру гих 
зе ма ља [U NE CE 2008: 10, 12, 13]. Но, сту дент Прав ног фа кул те та је у 
фо кус гру пи ре као да не во ли ба бу и де ду, али да че сто ди ску ту је са адво-
ка том ко ји има 74 го ди не („он је прав на ен ци кло пе ди ја”) и да му ти раз го-
во ри мно го зна че. Ка да је реч о ба би и де ди, до би ја се ути сак да они ви ше 
по ма жу мла ди ма (ку ва ње руч ка и да ва ње нов ца за ле то ва ње, из ла ске или 
ку по ви ну гар де ро бе), не го што су њи ма мла ди по др шка. Из у зе так су 
сту ден ти чи ји ста ри ји чла но ви по ро ди це жи ве на се лу и њи ма по ма жу у 
пољ ским и фи зич ким ра до ви ма то ком рас пу ста.

Ви ђе ње се бе као ста ри је осо бе

Нај ду жа ди ску си ја у све три фо кус гру пе од но си ла се на раз ми шља ње 
уче сни ка у ис тра жи ва њу о соп стве ној ста ро сти. Су прот но од го во ри ма 
на прет ход на пи та ња, сту ден ти до ми нант но има ју ро ман тич ну сли ку о 
се би као ста рим љу ди ма. Они ви де се бе као здра ве и по крет не ста ре људе, 
очу ва не лич но сти, окру же не по ро ди цом и/или пра вом осо бом по ред себе 
у соп стве ној ку ћи и ма те ри јал но си ту и ра не. Де вој ке су по себ но ис ти ца ле 
да ће те жи ти да бу ду ле пе и сре ђе не ба ке, а мла ди ћи же ле да бу ду „шме-
ке ри” у ста ро сти. Ово је по зи ти ван на лаз ис тра жи ва ња, ако ука зу је да 
са да шња ге не ра ци ја мла дих раз ми шља о соп стве ној ста ро сти и укљу чу је 
га у сво је ци ље ве и пла но ве. Сту дент ки ња При род но-ма те ма тич ког фа кул-
те та (смер Ге о гра фи ја) је ди на је ис та кла да ни је раз ми шља ла о ста ро сти, 
„јер је то та ко да ле ко”.

Ди ску си ја је ду го тра ја ла пре све га због спон та но отво ре ног раз го во-
ра о за сни ва њу по ро ди це и де ци као и о де мо граф ским про бле ми ма Ср би-
је. Ди ску то ва но је да ли су брак и ро ди тељ ство бит ни жи вот ни ци ље ви, 
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ка да је нај бо ље вре ме за ра ђа ње, о же ље ном бро ју де це, да ли је бо ље има-
ти соп стве ну де цу или их усво ји ти, као и о пред но сти ма и не до ста ци ма 
жи во та у за јед ни ци са ро ди те љи ма. Ар гу мен то ва но је раз го ва ра но о сва-
ком од на ве де них пи та ња. На ве шће мо две ди ја ме трал но су прот не из ја ве 
о за сни ва њу по ро ди це. Сту дент ки ња Ме ди цин ског фа кул те та из ја ви ла 
је да „пла ни ра да жи ви са ма”, док сту дент Прав ног фа кул те та „же ли да 
има по ро ди цу са три си на Ми ло ша, Пе тра и Све ти сла ва”. Ути сак ис тра-
жи ва ча је да су мла ди ин фор ми са ни о де мо граф ским про бле ми ма зе мље, 
али да исто вре ме но не ви де сво ју уло гу у њи хо вом убла жа ва њу. Сли чан 
на лаз је ре ги стро ван у нај но ви јој ем пи риј ској сту ди ји ре пре зен та тив ног 
ти па о мла ди ма у Ср би ји [Popadić et al. 2019: 3, 38, 70].

ЗА КЉУ ЧАК

У дру штву ко је је ста ро, из де мо граф ске пер спек ти ве, и ко је ће и да ље 
по пу ла ци о но ста ри ти, по ли тич ки од го вор је нео п хо дан. Циљ де ло ва ња 
др жа ве, ре ги о на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у овом сми слу је да се с 
јед не стра не убла же ма кро по сле ди це фе но ме на ста ре ња ста нов ни штва, 
а са дру ге стра не да за до во ље по тре бе све ве ћег бро ја ста ри јих љу ди. То 
прет по ста вља ре а ли за ци ју кон цеп та ак тив ног ста ре ња и ус по ста вља ње 
но вог со ци јал ног уго во ра ме ђу ста ро сним гру па ма. 

Сту ден ти за вр шних го ди на При род но-ма те ма тич ког (смер Ге о гра фи-
ја), Прав ног и Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду има-
ју те жње ве за не за пут ка соп стве ној ста ро сти. Оту да мо же мо оправ да но 
прет по ста ви ти да ће их укљу чи ти у сво је жи вот не стра те ги је, што је 
бит но у усло ви ма све ду жег ин ди ви ду ал ног би ти са ња. Ме ђу тим, ве ћи на 
ис пи та ни ка ис ка за ла је ви ше не га тив них сте ре о ти па и пред ра су да о ста-
ро сти и ста ри ји ма. Они ста ри је нај че шће од ре ђу ју као хо мо ге ну гру пу са 
спек тром сни же них спо соб но сти и вред но сти. Исто вре ме но, ис пи та ни ци 
су рет ко по др шка ста ри ма у свом окру же њу. 

Из ло же ни ре зул та ти фо ку сгруп ног ис тра жи ва ња под вла че ко ли ко 
је ва жно из у ча ва ти од нос из ме ђу по пу ла ци ја раз ли чи те ста ро сти у нас, 
а још ви ше ука зу ју ко ли ко је бит но де ло ва ти у прав цу њи хо ве со ци јал не 
ко хе зи је ка ко у ре ги о нал ном (по кра јин ском) окви ру, у Вој во ди ни, та ко и 
у це лој Ср би ји. Оту да осно ва јав них по ли ти ка на свим ни во и ма тре ба да 
бу де ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност и тран сфер ко ји по чи ва на раз у мева-
њу из ме ђу мла ђих и ста ри јих у мо дер ном „ста ром” дру штву.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Рад је на стао у окви ру про јек та Оде ље ња за дру штве не на у ке Ма ти це 
срп ске „На се ља и ста нов ни штво Вој во ди не: Ста ре ње ста нов ни штва Вој-
во ди не и ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност и тран сфер”. 
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SUM MARY: The pa per pre sents the fin dings of a study that in clu ded 29 gra du a te 
year stu dents of the Fa cul ti es of Sci en ces (Ge o graphy De part ment), Law and Me di ci ne 
of the Uni ver sity of No vi Sad. Three fo cus gro ups di scus sed the stu dents’ per cep tion of 
el derly pe o ple and the ir first as so ci a ti ons with old age. They we re al so asked whet her they 
we re awa re of the li fe cha rac te ri stics when it co mes to the Third age and to ex plo re the ir 
per so nal ex pe ri en ces with the el derly, as well as the young men and wo men’s tho ughts of 
the ir own age ing and of them sel ves as old pe o ple. The stu dents’ re spon ses in di ca ted that 
most of them had ro man tic vi si ons of the ir own old age and, at the sa me ti me, mul ti ple 
ne ga ti ve ste re otypes  and pre ju di ces abo ut the el derly pe o ple aro und them, whom they 
ra rely sup por ted. It is, the re fo re, im por tant to pro mo te un der stan ding bet we en youth and 
the el derly in an age ing so ci ety, as it is the ca se in Voj vo di na and Ser bia ove rall. 
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